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ATA DA 103ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 26 de abril de 2011 às 14:00 horas, na sala de reuniões do COMUS.  3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente: -x- 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ordem do dia 7 

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTITUTO ACQUA DE FEV/2011, PROCESSOS 8 

LICITATÓRIOS DO 4º TRIMESTRE DE 2010 E 1º TRIMESTRE DE 2011 e EXTRATOS 9 

BANCÁRIOS DE JAN A MAR/2011.  10 

Verificados os documentos apresentados pelo FMS, a comissão constatou os Relatórios da 11 

Aplicação dos Recursos do Convenio PSF – Prestação de Contas do Instituto ACQUA referente 12 

ao mês de fevereiro/2011; 13 

2) Análise do Relatório da Aplicação dos Recursos do Convênio PSF – mês de 14 

fevereiro/2011: Realizado o exame dos documentos retro mencionados, passa-se a indicar as 15 

observações merecedoras de registro, a saber: 16 

I) Doctos. 034 a 042 – NF 1275 – Lab. Itapema – R$ 99.794,91 relativa a, entre outros serviços, 17 

realização de 21.579 análises clínicas no período de 24/11 a 20/12/2010 (27 dias). Ressalta da 18 

análise, que o volume de análises clínicas está muito elevado (6,3 a.c./minuto) se considerarmos 19 

a capacidade operativa do Laboratório, fato que recomenda a obtenção de esclarecimentos 20 

quanto a esse desempenho. Recomendamos à Coordenação do FMS que obtenha os 21 

esclarecimentos plausíveis sobre o fato aqui verificado. 22 

II) Doctos. 169, 170, 223 a 225, 232 e 232, 339 e 340, 342 e 343, todos referentes à Avisos de 23 

Férias e respectivos Recibos de férias, sem qualquer assinatura, quer do representante do I. 24 

Acqua, quer dos funcionários com direito ao gozo de férias. Recomenda-se à Coordenação do 25 

FMS que obtenha junto ao Parceiro gestor que apresente as comprovações de praxe. 26 

III) Docto. 217 a 219, 220 a 222, 233 a 235 e 359 a 361, todos relacionados com Termos de 27 

Rescisão de Contrato de Trabalho, sem recibo, sem homologação e sem assinaturas de quem 28 

quer que seja. Recomenda-se à Coordenação do FMS que obtenha junto ao Parceiro gestor que 29 

apresente as comprovações de praxe. 30 

IV) Doctos relativos a prestação de serviços técnicos e de assessoria: 31 

a) nº. 226 – R$ 7.500,00 – Recibo a favor de Ronaldo Querodia – a titulo de assessoria, sem a 32 

juntada do respectivo contrato e relatórios dos serviços prestados;; 33 

b) nº. 238 – R$ 11.538,02 – NF  a titulo de Apoio a treinamento em gestão de saúde, sem recibo, 34 

sem contrato e sem relatório dos serviços prestados; 35 

c) nº. 273 – R$ 48.345,34 – Agility Ass. Adm. a titulo de consultoria, sem a juntada do respectivo 36 

contrato, do relatório dos serviços prestados e do competente recibo. Recomenda-se que a 37 

Coordenação do FMS obtenha junto ao Instituto ACQUA, a apresentação dos documentos 38 

comprobatórios aludidos. 39 

3) Análise dos Processos Licitatórios do 4º trimestre de 2010 e 1º trimestre de 2011: 40 

3.1 – Foram examinados os seguintes processos licitatórios relativos ao 4º trim/10: 41 

a) 61.632/10 – Carta Convite – Serviços Técnicos Especializados de locação de software – 42 

Contratação por 3 (três) meses de locação de software para efeito de viabilizar o recebimento de 43 

verbas de outras esferas. Valor total: R$ 78.000,00. Em que pese o processo licitatório estar 44 

perfeito, a questão que ressalta da análise é o por que da contratação apenas por 3 meses já que 45 

os repasses são mensais e permanentes. Recomendamos que a Coordenação do FMS convoque 46 
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o responsável pela solicitação da contratação para que prestes os esclarecimentos à COFIN. 47 

b) 61.461/10 – Carta Convite – Aquisição de Uniformes para Equipe de Endemias e Vigilância 48 

Epidemiológica. Processo regular. 49 

c) 61.524/10 – Carta Convite – Aquisição de Imunoglobulina humana para atendimento à paciente 50 

do SUS. Processo regular. 51 

d) 61.685/10 – Carta Convite – Aquisição de Medicamento de alto custo para atendimento à 52 

paciente do SUS. Processo regular. 53 

e) 61.771/10 – Carta Convite – Aquisição de Correlatos para a Rede M. de Saúde. Processo 54 

regular. 55 

f) 61.427/10 – Carta Convite – Contratação dos Serviços de dedetização para a Unidades de 56 

Saúde. Processo regular. 57 

g) 61.787/10 – Carta Convite – Aquisição de medicamentos para a Rede M. de Saúde. Processo 58 

regular. 59 

h) 61.073/10 – Pregão eletrônico – Registro de Preços para Produtos Químicos. Processo regular. 60 

i) 61.807/10 – Pregão presencial – Aquisição de medicamentos para a Rede M. de Saúde. 61 

Processo regular. 62 

3.2 – Foram examinados os seguintes processos licitatórios relativos ao 1º trim/11: 63 

a) 60.2433/11 – Carta convite – Locação de veículos para transporte de Agentes de combate à 64 

Dengue. Valor R$ 76.800,00. Em que pese o processo licitatório estar perfeito, a questão que 65 

ressalta da análise é o por que da contratação apenas por 4 meses. Recomendamos que a 66 

Coordenação do FMS convoque o responsável pela solicitação da contratação para que prestes 67 

os esclarecimentos à COFIN. 68 

b) 60.111/11 – Carta Convite – Obras de adaptação das instalações da futura Unidade de Saúde 69 

da Família de Cambury, com fornecimento de material e mão-de-obra. Valor R$ 141.272,00. Em 70 

que pese o processo licitatório estar perfeito, a questão que ressalta da análise é se se trata de 71 

imóvel locado e nesse caso se o acerto do valor do aluguel considerou o investimento a ser 72 

dispendido na adaptação do imóvel e se a soma dos valores, aluguel mais adaptação, torna o 73 

dispêndio razoável na relação custo/benefício. Recomenda-se que a Coordenação do FMS 74 

convoque o responsável pela implantação da referida US para que apresente os esclarecimentos 75 

à COFIN. 76 

c) 60.099/11 – Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos odontológicos da 77 

Rede Pública de Saúde. Processo regular. 78 

4) Análise dos Extratos Bancários relativos ao período de jan. a mar/2011. 79 

4.1 – Foram analisados e achados conforme os extratos bancários das seguintes contas: 80 

a) Caixa Econômica Federal – C/C 1357/006/00624006-6 (fev. e mar/11); 1357/006/00624001-5 81 

(jan. a mar/11); 1357/006/00624002-3 (jan. a mar/11); 1357/006/00624000-7 (jan. a mar/11); 82 

1357/006/00624005-8 (fev. e mar/11); 1357/006/00624004-0 (jan. a mar/11) e 83 

1357/006/00624003-1 (jan. a mar/11). 84 

b) Banco do Brasil S.A. – C/C 6651-6/130212-4 (jan. e fev/11); 0715.3/5297-3 (jan. e mar/11); 85 

0715.3/5299-X (fev/11); 0715.3/5300-7 (jan. a mar/11) e 0715.3/26783-X (jan. a mar/11). 86 

5) Assuntos Gerais: 87 

5.1) Após exame de toda a documentação apresentada à COFIN pela Coordenação do Fundo 88 

Municipal de Saúde, relativa ao 4º trimestre de 2010 e 1º trimestre de 2011, exceção feita às 89 

Prestações de Contas do Instituto Acqua que só as apresentou até o mês de fevereiro/2011, a 90 

COFIN chegou às seguintes constatações: 91 

5.1.1) – DEMONSTRATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE R.H. DA SAÚDE: Realização 92 
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orçamentária dentro da normalidade; 93 

5.1.2) – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJEETO BEM-TE-VI DA APS: Realização 94 

orçamentária dentro da normalidade; 95 

5.1.3) – EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE JAN. A MAR/2011: Examinados e achados 96 

conforme; 97 

5.1.4) – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (Prestações de 98 

Contas do Instituto Acqua):  99 

a) – Foram apresentados e examinados todos os documentos relativos ao 4º trimestre de 2010 e 100 

aos meses de JAN. e FEV/2011, os quais apresentam inúmeras desconformidades que deverão 101 

ser devidamente esclarecidas para que possam ser suscetíveis de aprovação. 102 

b) – Além disso, constatou-se que o Instituto ACQUA vem aplicando inadvertida e indevidamente 103 

recursos destinados ao pagamento de Recursos Humanos, no pagamento de diversas 104 

consultorias questionáveis sob o enfoque do Termo de Parceria e seu Programa de Trabalho. Tal 105 

fato, por si só, recomenda exame acurado das razões que estão levando o referido parceiro à 106 

inobservância do Termo de Parceria e, se for o caso, a adoção de providências para que os 107 

valores efetiva e incorretamente aplicados sejam ressarcidos aos cofres públicos, sob pena de 108 

rescisão do que foi pactuado, independentemente das cominações jurídicas que a questão 109 

comporta. 110 

5.1.5) – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO: A 111 

apreciação das contas relativas ao período sob intervenção posterior ao advento da gestão do 112 

Instituto Sollus, carece de apresentação à COFIN do Termo de Compromisso celebrado entre os 113 

parceiros, de sorte que esta Comissão não teve como examiná-las e não pode oferecer parecer 114 

sobre as mesmas. 115 

5.1.6) – PROCESSOS LICITATÓRIOS DO 4º TRIM/10 e 1º TRIM/2011: Alguns processos 116 

apresentados, em que pese estarem formalmente em concordância com as normas legais, 117 

carecem de esclarecimentos adicionais, por parte dos respectivos solicitantes, cuja providência 118 

ainda não foi realizada, eis a razão que impede a COFIN de dar seu parecer final sobre os 119 

mesmos. 120 

5.2) Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 121 

pelos presentes.   122 

São Sebastião, 26 de abril de 2011. 123 

Encerramento: Ata lavrada por                                        Douglas Della Guardia 124 
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