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ATA DA 130ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/02/2013, 14:30 h, na sala do COMUS.  3 

Expediente: Exame de relatório de Itens Pendentes das Prestações de Contas de 2012 e outros 4 

assuntos. 5 

Ordem do dia: 6 

1- Exame do relatório de situação de Itens Pendentes das Prestações de Contas de 2012; 7 

2- Analisar a necessidade de retificação da Ata da 113ª Reunião Extraordinária do COMUS 8 

no texto do Parecer da Comissão sobre as Contas do 3º Quadrimestre de 2012; 9 

3- Emitir parecer dos membros da COFIN sobre a solicitação do Presidente do COMUS para 10 

não incluir na Pauta da 173ª Reunião Ordinária do Conselho um item que causaria 11 

polêmica; 12 

4- Outros assuntos de interesse da Comissão. 13 

Os trabalhos se iniciaram às 14:30 minutos, estando presentes os conselheiros que assinam a 14 

presente ata, com a participação dos funcionários representantes do Fundo Municipal de Saúde. 15 

Foram examinados e discutidos os seguintes itens da Ordem do Dia: 16 

1- Exame do relatório de situação de Itens Pendentes das Prestações de Contas de 2012;  17 

O Fundo Municipal de Saúde enviou à COFIN extensa planilha listando todos os itens pendentes 18 

de esclarecimentos, com respostas já encaminhadas à COFIN e situação atualizada; os membros 19 

da comissão definiram que: a) os cinco tópicos e seus subtítulos referentes ao 1º Quadrimestre 20 

de 2012 estão pendentes de definição do encaminhamento do TCESP (Tribunal de Contas do 21 

Estado de São Paulo) sobre o Acórdão do TCU, exceto o referente ao Processo Licitatório nº 22 

60.154/12 (exames e diagnósticos – ECORAD e CDI), já esclarecido pelo representante do 23 

DESUPRI e considerado sem restrições, pela COFIN; b) os cinco tópicos e seus subtítulos 24 

referentes ao 2º Quadrimestre de 2012, que envolvem principalmente atos e processos da 25 

Intervenção Municipal e aplicação da Subvenção Pública ao HCSS e áreas interligadas, aguardam 26 

a definição de uma data para a Comissão se reunir com membros do Fundo Municipal, da Gestão 27 

do Hospital e do representante do Sr Prefeito, especificamente indicado para esclarecer estes e 28 

outros aspectos da Gestão do HCSS; c) os sete tópicos e seus subtítulos referentes ao 3º 29 

Quadrimestre de 2012, examinados nesta reunião e parte na anterior, conforme consta da Ata  30 

da 129ª reunião da Comissão, e considerados sem restrições exceto o referente à solicitação de 31 

cópia da folha de pagamento dos funcionários da SESAU com detalhamento das horas extras, 32 

que aguarda resposta e o referente a análise dos Relatórios de Aplicação dos Recursos 33 

repassados à Intervenção durante o 3º Quadrimestre, cuja análise a Comissão optou por retomar 34 

só após a definição do Acórdão do TCU; d) o Fundo Municipal de Saúde ficou encarregado de 35 

agendar uma reunião nos próximos dias para apresentar as respostas e esclarecimentos 36 

pendentes. 37 

2- Analisar a necessidade de retificação da Ata da 113ª Reunião Extraordinária do COMUS 38 

no texto do Parecer da Comissão sobre as Contas do 3º Quadrimestre de 2012; 39 

considerando a questão levantada pelo integrante da Comissão, conselheiro Carlos Puríssimo, 40 

durante o procedimento de aprovação da Ata em epígrafe, os membros presentes, hoje, a esta 41 

reunião deliberaram que não se solicite retificação do texto, mas definem que a partir da próxima 42 

reunião os pareceres da COFIN serão entregues por escrito e devem constar como parte 43 

integrante da Ata da Reunião de Prestação de Contas à plenária do COMUS. 44 

3- Emitir parecer dos membros da COFIN sobre a solicitação do Presidente do COMUS para 45 

não incluir na Pauta da 173ª Reunião Ordinária do Conselho um item que causariam 46 
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polêmica; considerando a forma e não o mérito da questão que motivou a solicitação do 47 

Presidente (não presente) de não incluir na pauta o item do pedido de membros da COFIN para 48 

esclarecimentos sobre CRM de Médicos que atuam no PA e HC, os integrantes da COFIN pedem 49 

à Mesa Diretora das Reuniões do COMUS que se evitem tais procedimentos, no futuro, visto que 50 

naquela reunião do Conselho estavam presentes pessoas que lá foram apenas para prestar tais 51 

esclarecimentos e sequer foram ouvidas pela Mesa, inclusive o Diretor da empresa que terceiriza 52 

as Contratações dos Médicos e demais Prestadores de Serviços, no HC e PA, o que causa um 53 

certo ar de manipulação das ações da plenária; como Conselheiros os membros desta Comissão 54 

sentem-se no direito de pedir à plenária que reflita sobre como se deu a propositura e estabeleça 55 

critérios de procedimento para o futuro. 56 

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que após sua aprovação será assinada 57 

pelos presentes. São Sebastião, 21 de fevereiro de 2013. 58 

 59 

Ata elaborada por                                                         Carlos Cipullo Aymar. 60 
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