
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com finanças 104ª 21-07-11 Pág. 1 de 4. 

ATA DA 104ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Datas: 05, 07, 14, 19 e 21 de julho 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 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO, MÊSES DE 8 

JUNHO/2010 E AGOSTO A NOVEMBRO/2010 e VISTAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 9 

INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 03/01/2011 ENTRE PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, 10 

INTERVENTORIA DO HCSS E IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS.  11 

Verificados os documentos apresentados pelo FMS, a comissão constatou os volumes 12 

correspondentes às prestações de contas do HCSS relativos aos meses de junho e agosto a 13 

novembro/2010; 14 

2) Vistas ao Termo de Cooperação Interinstitucional: A Cofin, através dos seus membros 15 

presentes, tomou conhecimento do teor do referido Termo de Cooperação, ficando a 16 

Coordenação do FMS incumbido de fornecer aos membros da COFIN, cópia do referido 17 

documento. 18 

3) Premissa estabelecida pela COFIN para embasamento da análise das contas do HCSS 19 

em relação ao período de junho/2010 a dezembro/2010, em razão do hiato ocorrido entre a 20 

saída do Instituto Sollus e o início gestor, segundo a vigência do Termo de Cooperação 21 

Institucional: A COFIN, por unanimidade, resolveu adotar como base de referência para o exame 22 

das contas do HCSS relativas ao período de junho a dezembro/2010, as disposições do Decreto 23 

nº. 3865/2007 e seus adendos. 24 

4) Análise da Prestação de Contas do HCSS de junho/2010: Realizado o exame dos 25 

documentos retro mencionados, passa-se a indicar as observações merecedoras de registro, a 26 

saber: 27 

I) Docto. 72 – Fatura de Locação e Lavagem – R$ 70.970,00/392 kg(18 dias). Observa-se que o 28 

valor e o volume de enxovais tratados recomenda avaliação de custo benefício, com vistas a 29 

auxiliar na decisão de manter o esquema de terceirização ou instalação de lavanderia plena. A 30 

COFIN sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 31 

II) Doctos. 83 a 91 – Relatório de realização de Exames toráxicos. Verifica-se expressiva 32 

replicação (6 a 7 exames) de RX-Torax para um mesmo paciente, recidivamente. A COFIN sugere 33 

que a Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 34 

III) Doctos. 92 a 94 – Relatório de realização de Exames endoscópicos. Verifica-se expressiva 35 

replicação endoscopias para um mesmo paciente, recidivamente. A COFIN sugere que a 36 

Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 37 

IV) Doctos. 95 a 99 – Os documentos evidenciam uma demanda média de um diagnóstico a cada 38 

6 minutos (total de 6701/mês; 223/dia; 9,3/hr) e numa análise superficial indica um faturamento 39 

questionável. A Cofin sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine 40 

essa questão. 41 

V) Doctos. 100 a 104 - Os documentos evidenciam uma demanda média de um exame 42 

laboratorial a cada 10 minutos (total de 4359/mês; 145,3/dia; 6,5/hr) e numa análise superficial 43 

indica um faturamento questionável. A COFIN sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do 44 

HCSS e PAs examine essa questão. 45 

VI) Docto. 118 – NF 49 - R$ 8.520,00 – Recuperação de mesa – Empresa Manutenção e 46 
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Conservação G.Paulo. Carece de exame mais acurado, pois o valor do serviço parece excessivo 47 

a menos que seja explicitado qual o valor do móvel em estado de novo. A COFIN recomenda a 48 

Coordenação do FMS que obtenha esclarecimentos junto ao Interventor do HCSS. 49 

VII) Doctos. 121 – NF´s 613 e 614 – R$ 9.333,33 e R$ 20.140,59 respectivamente. Os valores 50 

foram cobrados sem que se especifiquem quais os serviços prestados. A COFIN recomenda a 51 

Coordenação do FMS que obtenha esclarecimentos junto ao Interventor do HCSS. 52 

VIII) Docto. 165 – R$ 9.294,00 – A despesa carece de explicação pelo elevado valor e de 53 

especificação da sua natureza e necessidade. A COFIN recomenda a Coordenação do FMS que 54 

obtenha esclarecimentos junto ao Interventor do HCSS. 55 

IX) Docto. 217 a 212 – Carece de descrição da necessidade e para atender a que período. A 56 

COFIN recomenda a Coordenação do FMS que obtenha esclarecimentos junto ao Interventor do 57 

HCSS. 58 

X) Docto. 242 – Carece de esclarecer a necessidade do aluguel do equipamento e de se saber o 59 

preço do equipamento. A COFIN recomenda a Coordenação do FMS que obtenha 60 

esclarecimentos junto ao Interventor do HCSS. 61 

5) Análise da Prestação de Contas do HCSS de agosto/2010: Realizado o exame dos 62 

documentos retro mencionados, passa-se a indicar as observações merecedoras de registro, a 63 

saber: 64 

I) Doctos. 167, 171, 172, 173, 174. – Todos os documentos se referem ao pagamento de serviços 65 

de terceiros, cuja avaliação depende de se examinar os termos contratuais. A Cofin solicita que a 66 

Coordenação do FMS providencie a obtenção e envio dos respectivos contratos para conclusão 67 

da análise dos mesmos. 68 

II) Doctos 176, 177, 179 e 180 - Faturas de Locação e Lavagem – R$ 53.824,7/8550kg(15 dias) e 69 

R$ 57.385,59/9501kg(16 dias). Observa-se que o valor e o volume de enxovais tratados 70 

recomenda avaliação de custo benefício, com vistas a auxiliar na decisão de manter o esquema 71 

de terceirização ou instalação de lavanderia plena. A Cofin sugere que a Comissão de Avaliação 72 

da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 73 

III) Doctos 183 a 186 – Nf 733 – PR - Prestação de Serviços em Faturamento Hospitalar e Com. – 74 

R$ 18.311,74 – Trata-se de serviço prestado presumivelmente (a Cofin não dispõe do contrato) 75 

para cobrança de contas a receber. Causa espécie, tendo em vista que o valor pago pelos 76 

serviços represente 3,24% do volume faturado. A Cofin sugere que a Comissão de Avaliação da 77 

Gestão do HCSS examine a real necessidade de tal serviço. 78 

VI) Doctos 216 a 223 - Relatório de realização de Exames toráxicos. Verifica-se expressiva 79 

replicação de RX-Torax para um mesmo paciente, recidivamente. A Cofin sugere que a Comissão 80 

de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 81 

VII) Doctos. 237 a 240 – Relatório de Honorários Médicos – O relatório se refere ao mês de 82 

Setembro/2010 e a PC é do mês de agosto.  83 

VIII) – Docto. 368 – NF 236 – Aquisição de 200 resmas de papel sulfite (equivale a 100.000 84 

folhas). É necessário que se esclareça a que período de demanda essa quantidade atende. A 85 

COFIN sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 86 

IX) Doctos. 375 a 383 – NF´s diversas, todas de materiais de construção, sem que fique claro qual 87 

a necessidade a ser atendida. A COFIN sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do 88 

HCSS e PAs examine essa questão. 89 

X) Doctos. 387 a 396 – NF´s diversas, todas para aquisição de peças para equipamentos 90 

hospitalares, sem especificar a que equipamentos e sem definir a real necessidade dos mesmos. 91 

A COFIN sugere que a Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 92 
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XI) Doctos. 398 a 402 – NF´s diversas, todas para aquisição de materiais de higiene e limpeza, 93 

carecendo de esclarecer à qual período atende. 94 

XII) Docto 1259 – Capeada como Anexo VI – Honorários Médicos de Agosto/2010 a planilha se 95 

refere aos Honorários Médicos do Mês de Setembro/2010. – Este documento deve ser substituído 96 

pela Planilha de Agosto/2010. 97 

6) Análise da Prestação de Contas do HCSS de setembro/2010: Realizado o exame dos 98 

documentos retro mencionados, passa-se a indicar as observações merecedoras de registro, a 99 

saber: 100 

I)  Docto. 260 – R$ 14.500,00 – Comprehense Eng. Clínica. Não está claro qual a natureza do 101 

serviço prestado.  A COFIN recomenda a Coordenação do FMS que obtenha esclarecimentos 102 

junto ao Interventor do HCSS. 103 

II) Docto. 266 – R$ 11.550,00 – Comércio de Equipamentos de Refrigeração. Carece de ser 104 

examinado o contrato de prestação de serviço. A COFIN recomenda a Coordenação do FMS que 105 

obtenha esclarecimentos junto ao Interventor do HCSS. 106 

III) Docto. 488 – R$ 42.500,00 – Fenix Med. Carece de ser examinado o contrato de prestação de 107 

serviço. A COFIN recomenda a Coordenação do FMS que obtenha esclarecimentos junto ao 108 

Interventor do HCSS. 109 

7) Análise da Prestação de Contas do HCSS de outubro/2010: Realizado o exame dos 110 

documentos retro mencionados, passa-se a indicar as observações merecedoras de registro, a 111 

saber: 112 

I) Doctos. 156 e 157 – Faturas de Locação e Lavagem –Observa-se que o valor e o volume de 113 

enxovais tratados recomenda avaliação de custo benefício, com vistas a auxiliar na decisão de 114 

manter o esquema de terceirização ou instalação de lavanderia plena. A COFIN sugere que a 115 

Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 116 

II) Doctos. 204 a 211 - Relatório de realização de Exames toráxicos. Verifica-se expressiva 117 

replicação de RX-Torax para um mesmo paciente, recidivamente. A COFIN sugere que a 118 

Comissão de Avaliação da Gestão do HCSS e PAs examine essa questão. 119 

8) Análise da Prestação de Contas do HCSS de novembro/2010: Realizado o exame dos 120 

documentos retro mencionados e considerando a repetição de anormalidades apontadas nos 121 

meses anteriores e contidos nesta ata, nada se tem a comentar.  122 

9) Assuntos Gerais: 123 

9.1) Verifica-se que as Prestações de Contas mensais, continuam omissas com relação aos 124 

documentos que caracterizam a realização de despesas, tais como: contratos celebrados, 125 

requisições internas caracterizando e justificando necessidades e ordem de aquisição com 126 

assinatura da autoridade competente. 127 

9.1.1) A propósito, segundo o que preceitua o Regimento Interno da COFIN em seu artigo 11, 128 

todos os contratos e seus eventuais aditivos deverão ter cópias enviadas à COFIN, imediatamente 129 

à sua celebração. A COFIN solicita que a Coordenação do FMS informe a todos os parceiros da 130 

saúde, que providenciem imediatamente, o envio de cópias de todos os contratos com seus 131 

eventuais aditivos, celebrados e ou vigentes a partir de 2010, ainda que já tenham sido 132 

encerrados a partir de então. 133 

9.2) Por exercer o cargo de Provedor da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, o membro 134 

Ubirajara do Nascimento, declara-se impedido de votar na apreciação das contas aqui 135 

examinadas nos itens 3 a 7 desta ata.  136 

9.3) Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 137 

pelos presentes.   138 
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São Sebastião, 21 de julho de 2011. 139 

Encerramento: Ata lavrada por                                        Douglas Della Guardia 140 
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