
Ata de numero dezessete da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

COMUS – realizado nas dependências do Centro de Saúde Municipal “Dr. Vitor 

Monteiro”, situado à rua Conselheiro Rodrigues Alves, numero quatrocentos e noventa 

e cinco, Centro, na cidade de São Bento do Sapucaí, aos vinte e três do mês de abril do 

ano de dois mil e dez, com inicio as dezoito horas e trinta minutos. Iniciando a pauta 

com a apalavra da Secretária de Saúde, Saneamento e Assistência Social Sra. Ana Paula 

Ferreira Rosa, demonstrando a Audiência Publica do primeiro trimestre do ano de dois 

mil e dez para levantamento de duvidas pertinentes, apresentações do SIOPS – Sistema 

de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde, no qual consta o Demonstrativo de 

Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços da Saúde no ano de 

dois mil e nove estes aprovados, assim aprovados por todos, conforme segue assinatura 

dos membros no verso do impresso. Segue com o relatório Anual de Gestão de dois mil 

e nove, também aprovado e discutido com todos, levou ao conhecimento sobre o 

desfecho da auditoria instaurada na Santa casa de Misericórdia, PA e Secretaria de 

Saúde Municipal os fins exigidos no processo n° 0217-00192/09 e informação 

CRS/and. 1273/09 do grupo normativo de Auditoria de Monitoramento, baseados na 

Auditoria n°6000 onde foram apontadas inconformidades pelos auditores do DIAVD-

SIPAR 25004.020484/2008-/GO, assim firmando compromisso de atender e fazer 

cumprir o que se encontra explanando nos relatórios n° 01(Prefeitura Municipal) e n° 02 

(Santa Casa de Misericórdia), este mantém em exposição do conselho para eventuais 

dúvidas na Administração da Santa Casa e Secretaria de Saúde, para ciência deixo a 

Nota Técnica do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde o qual pauta o assunto 

sobre a obrigatoriedade da inscrição dos fundos de Saúde junto ao Cadastro Nacional de 

Pessoa jurídica (CNPJ), em que a Receita Federal do Brasil publicou em 08 de fevereiro 

de dois mil e dez a instrução normativa 1005, que dispõe sobre os procedimento 

relativos para cadastrar e no qual os fundos só assim poderam receber repasses. 

Lembrando no dia vinte quatro dias do mês de abril de dois mil e dez Haverá uma 

campanha Nacional de aplicação de vacina de H1N1 no período das oito horas as 

dezesseis horas concluindo a terceira etapa e no dia trinta do mês de abril do ano de dois 

mil e dez a Doação de Sangue no período de 8hs as quatorze horas, este realizados no 

Centro de Saúde Municipal “Dr. Vitor Monteiro”. Nada mais para o momento a tarar, 

esclarecer e expor, encerro esta reunião por mim e os demais membros. 

Lavro em tempo para constar nesta ata o percentual de aplicação da saúde de primeiro 

trimestre do ano de dois mil e dez com despesas liquidado em 16,05% e pago 12,95% 

nada mais encerro. 


