
Ata da Audiência Pública realizada no dia vinte e três 
do mês de abril do ano de dois e dez, às vinte horas e trinta 
minutos nas dependências da Câmara Municipal,situado a 
rua Sargento Jose Lourenço, numero cento e noventa, na 
cidade de São Bento do Sapucaí, com a finalidade de 
atender o artigo doze da Lei Federal n° 8689/93, referente 
ao primeiro trimestre do ano de dois mil e dez, no qual 
apresenta-se o relatório do Financeiro Relativo ao 
Financiamento das ações de Saúde, publicado no Diário 
Oficial no dia dezesseis de abril do ano de dois mil e dez, 
pagina cento e noventa e seis, primeira coluna do caderno 
um, afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 
Iniciando as apresentações pela Secretária de Saúde, 
Saneamento e assistência Social, senhora Ana Paula 
Ferreira Rosa, relatando sobre a receita dos impostos e a 
receita adicional da saúde no primeiro trimestre do ano de 
dois mil e dez. O percentual de aplicação neste primeiro 
trimestre foi de 12,95% pago e 16,05% empenhado, 
aproveitando o espaço para apresentar que o atendimento 
odontológico na zona rural se iniciará no dia três do mês 
de maio do ano de dois mil e dez com a contratação da 
Dentista do Concurso Público Dr.ª Daiane e também a 
continuidade do Médico Generalista Dr. Guilherme 
Caricatti. Apresentação do SIOPS (Sistema de Informação 
sobre Orçamentos Públicos em saúde), no qual consta o 
demonstrativo da aplicação de Recursos Próprios 
Municipais em ações e Serviços de Saúde, no ano de dois 
mil e nove estes aprovados, segue com o Relatório Anual 
de Gestão de dois mil e nove, aprovado e discutido com 
todos. Assim apresentando a NOTA TÉCNICA do 
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 
(CONASEMS)  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 procedimentos relativos para cadastrar e no qual 
os fundos só assim poderam receber os repasses e também 
já transmitido a contabilidade e Secretaria de Finanças e 
Administração da Prefeitura Municipal. 
Sem mais para declarar no momento a tratar, esclarecer e 
expor, encerro esta reunião por mim e os demais 
membros. 


