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ATA DA 131ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 14/03/2013, 15:00 h, na sala do COMUS.  3 

Expediente: Oitiva de representantes da Administração do Hospital de Clínicas sobre Itens 4 

Pendentes das Prestações de Contas de 2012 e outros assuntos. 5 

Ordem do dia: 6 

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

2- Outros assuntos de interesse da Comissão. 8 

Os trabalhos se iniciaram às 15:00 horas, estando presentes os conselheiros que compõem a 9 

Comissão, com a participação de funcionários do Fundo Municipal de Saúde e Administração do 10 

HCSS. Foram examinados e discutidos os seguintes itens da Ordem do Dia: 11 

1- Exame do relatório de situação de Itens Pendentes das Prestações de Contas de 2012;  12 

Conforme a Planilha elaborada pelo Fundo Municipal de Saúde que relaciona todos os itens 13 

pendentes de esclarecimentos, com respostas já encaminhadas à COFIN e situação atualizada; 14 

os membros da comissão definiram que: a) os tópicos e seus sub-títulos referentes ao 1º 15 

Quadrimestre de 2012 estão pendentes de definição pois foram encaminhados a outras 16 

instâncias; b) os tópicos e seus sub-títulos referentes ao 2º Quadrimestre de 2012, que envolvem  17 

atos e processos da Intervenção Municipal e aplicação da Subvenção Pública ao HCSS e áreas 18 

interligadas, constantes do Ofício COMUS nº 40/2012 – SecrAdj- SESAU – 02/10/2012, foram 19 

examinados nesta reunião, como segue: I- apresentação dos contratos médicos assinados até 31 20 

de agosto de 2012, obedecendo o critério de terceirização do serviço ou não do profissional de 21 

saúde, conforme a legislação para contratação de serviços na área de saúde: não apresentado. 22 

O Dr. Gustavo Barboni informou que existe muita resistência, por parte dos médicos, para aceitar 23 

a contratação com vínculo CLT; que o procedimento adotado é através de RPA (recibo de 24 

pagamento de autônomo); a Comissão ressaltou que o RPA após o terceiro mês já implica 25 

vínculo trabalhista e isto pode gerar várias ações trabalhistas, mais adiante; pediu aos 26 

administradores do HCSS que apressem esta regularização e deu prazo de 90 (noventa) dias 27 

para a apresentação de novos documentos; recomendou também, que no caso das Pessoas 28 

Jurídicas contratadas para a prestação de serviços médicos e em geral, remunerados através da 29 

aplicação da verba de Subvenção Social, seja obrigatório a apresentação das guias de 30 

recolhimento dos encargos trabalhista e outros referentes ao pagamento do período 31 

anterior, antes do pagamento do mês vencido. O Interventor informou que já está em 32 

implantação o Sistema de Ponto Eletrônico nos P.A.s e P.S. que, também, existe uma certa 33 

resistência no Cadastramento dos Profissionais. II- solicitação de esclarecimentos sobre a 34 

contratação da empresa Campos Bittencourt, de responsabilidade jurídica de Paulo Jorge Souza 35 

Campos, que terceiriza os serviços médicos no PS e PA Boiçucanga, visto que este é funcionário 36 

público e como tal não pode celebrar contratos com o poder público; solitamos também a 37 

apresentação do contrato e seus termos, assim como a relação trabalhista, segundo a CLT, dos 38 

profissionais do PS e PAB, com a referida empresa; explicar a presença de mais de uma NF nas 39 

prestações de contas, por exemplo, no mês 06/2012 (NF 110 = R$ 9.100,00 e NF 111 = R$ 40 

291.430,91); não existe contrato com a empresa Campos Bittencourt. A Comissão não 41 

aceita tal procedimento e acordou com os representantes da ADM do HCSS que seja 42 

regularizada a questão, no prazo de 90 (noventa) dias, e informando oficialmente se o Dr. Paulo 43 

Jorge é ou não um dos responsáveis pelo CNPJ da empresa. III- solicitação de esclarecimentos 44 

do Diretor do HCSS quanto as más condições de conservação do Hospital, falta de equipamentos 45 

básicos e ausência de contratos de trabalho, que segundo o entendimento desta Comissão 46 
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sugere conivência com as irregularidades. O Dr. Barboni informou que em 02/10/2012, quando se 47 

fez a solicitação, quem ocupava a Direção Clínica do HCSS era o Dr. Teruo, a quem competia 48 

efetuar os esclarecimentos solicitados; o atual Diretor Clínico, Dr. Edson, já se comprometeu com 49 

o COMUS, em plenária, providenciar estes e outros esclarecimentos já solicitados e sem resposta. 50 

O Sr. Márcio Tenório informou que estão fazendo investimentos em uma apostíla de 51 

procedimentos, para orientação dos prestadores de serviços e funcionários do HCSS, PA e PS; 52 

que uma cópia desta apostila será enviada ao COMUS/COFIN, para apreciação e conhecimento. 53 

O Dr. Barboni esclareceu que a Gestão do HCSS tem como meta prioritária, neste momento, a 54 

reforma da cozinha. IV- apresentação do processo de licitação de terceirização com memorial 55 

descritivo dos serviços, número de funcionários e equipamentos da lavanderia do HCSS: não 56 

apresentado. A justificativa verbal dos administradores ainda é que a contratação se deu em 57 

caráter emergencial, em 2009, e, segundo o Sr. Márcio Tenório, foi elaborado um projeto de 58 

modernização da Lavanderia, encaminhado ao Ministério da Saúde em 2009, e solicitação 59 

de liberação de verba específica para a compra de equipamentos para lavanderia, o que até 60 

agora não foi solucionado; ressaltou que a lei de Intervenção Municipal no Hospital da Santa 61 

Casa não permite a compra de bens duráveis em nome da Irmandade, mas admite a compra pelo 62 

poder público e a outorga em consignação de uso pelo Hospital; admitiu que o ideal é o próprio 63 

Hospital gerenciar a Lavanderia. A Comissão recomendou que se reveja o contrato para 64 

termos mais atuais e se estabeleça um sistema de controle de consumo de água, luz etc, 65 

além da utilização de mão de obra “terceirizada”, hoje pagas pelo HCSS; mais, que ao se 66 

emitir Recibo/NF de abatimento de despesas arcadas pelo Hospital, se descrimine no corpo da 67 

nota todos os serviços abatidos e porquê. 68 

V- esclarecimentos sobre a compra de Sondas Blackmore constante na NF 527 Cirúrgica e 69 

Ortopédica Litoral Norte, de 10/05/2012, no valor de R$ 1.650,00 (R$ 825,00 cada), sendo que o 70 

valor médio de mercado é de R$ 490,00 cada, ou seja, esta compra apresenta 68,36% acima do 71 

valor de mercado, totalizando uma diferença a mais de R$ 670,00. A justificativa verbal foi que 72 

trata-se de uma compra emergencial. A Comissão solicitou seja feito relatório de compras 73 

emergenciais.  VI- esclarecimentos sobre a Subvenção Social ao HCSS, explicando se está 74 

sendo utilizada somente no Hospital ou também é utilizada para custeio do PS e PAB e qual a 75 

porcentagem entre folha de pagamento e custeio geral. A Subvenção cobre os custos de 76 

operação do HCSS, PAB e PS, com a porcentagem de 27% do valor custeando a prestação 77 

de serviços diretos (folha de pagamento de mão de obra).   VII- esclarecimentos sobre as 78 

especificações do Eletrocardiógrafo adquirido da empresa Hosp Fast, conforme NF 470 de 79 

09/05/2012, e a respectiva cotação de preços. Compra emergencial. (incluir em relatório 80 

sugerido antes).  VIII-  apresentação do contrato com a firma que faz a manutenção do sistema 81 

de ar condicionado do HCSS. Não apresentado.  IX- esclarecimentos sobre as NFs da empresa 82 

Velvet Comercial Ltda, onde consta “serviços conforme contrato”, e o exame do contrato constata 83 

que é um contrato sem objeto definido (esta irregularidade já foi apontada antes). Sem 84 

justificativa.  X-  apresentação do contrato, e seus termos, com a empresa Impacto 85 

Copiadora, constando inclusive o número de equipamentos locados e sua localização no HCSS. 86 

Solicitação de envio renovada.  XI- justificar o valor pago ao Dr. Dilson Kenny, na função de 87 

coordenador do PAB, no valor de R$ 3.000,00, sendo que o valor pago a todos os outros 88 

coordenadores é de R$ 1.800,00, incluindo o Dr. Dilson, até aquela data. Pagamento acima dos 89 

R$ 1.800,00, a ser apurado.  XII- apresentar contrato com discrição de serviços contratados e 90 

relatório de serviços executados, peças trocadas e períodos em que ocorreram a manutenção de 91 

equipamentos pela empresa Hosp Fast. Concedido novo prazo.  XIII- apresentar contrato com 92 
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discrição de serviços contratados e relatório de serviços executados, peças trocadas e períodos 93 

em que ocorreram a manutenção de equipamentos pela empresa 3 R Martinez. Concedido novo 94 

prazo.  XIV-  esclarecer valor pago por unidade de cheiro verde (R$19,00!!!). Maço de 100 95 

unidades. XV- apresentar contrato com discrição de serviços contratados e relatório de serviços 96 

executados, peças trocadas e períodos em que ocorreram a manutenção de equipamentos pela 97 

empresa HC Ind e Com, para a recuperação de instrumentos cirúrgicos. Serviço emergencial e 98 

esporádico.  XVI- esclarecer a compra de um compressor Chiaperine MC12 BPV 150 L 99 

Monofásico – NF 480 Hosp-Fast, de 15/06/2012 – valor de R$ 4.522,00, cujo valor médio de 100 

mercado é de R$ 3.483,00; ou seja 29,83% acima do valor de mercado. Compra emergencial. A 101 

Comissão solicitou apresentar cotações e especificações normais. XVII- apresentar contrato e 102 

termos especificados com a empresa Fenix Med para transporte de pacientes em ambulância UTI, 103 

assim como os valores de cada transferência, pois não há uma correlação matemática entre o 104 

valor pago e o número de pacientes. Foi dito que se trata de contrato com valor mensal fechado 105 

independente do número de remoções em Ambulância UTI. Não foi renovado o contrato com esta 106 

empresa, A Comissão solicitou cópia do novo contrato e apresentação do Laudo de Vistoria da 107 

Vigilância Sanitária para os veículos da nova contratada.  XVIII- Esclarecimentos do Diretor 108 

Clínico do HCSS sobre acordo com a Administração Municipal para o aumento do valor da hora 109 

trabalhada, sem que este assunto tenha passado pela plenária do COMUS. Os administradores 110 

presentes informaram que o reajuste foi negociado diretamente no Gabinete do Prefeito, com 111 

a justificativa de que os valores pagos até então estavam abaixo da média na região. c) o tópico 112 

7 referente ao 3º Quadrimestre de 2012, não analisados ainda, considerando o mesmo 113 

entendimento e parecer do COMUS referente ao 1º quadrimestre/12 (aguardando a tramitação do 114 

assunto nas instâncias de controle para manifestação desta comissão). 115 

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que após sua aprovação será assinada 116 

pelos presentes. São Sebastião, 14 de março de 2013. 117 

Ata elaborada por Carlos Cipullo Aymar. 118 
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