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ATA DA 132ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/03/2013, 15:00 h, na Sala de Reuniões da SESAU.  3 

Expediente: Oitiva de representantes da Adm do HC sobre Itens Pendentes das Prestações de 4 

Contas do 2º Quadrimestre 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 

Os trabalhos se iniciaram às 15h00, estando presentes os conselheiros que compõem a 8 

Comissão, com a participação de funcionários do Fundo Municipal de Saúde e Administração do 9 

Hospital e Secretaria da Saúde.  Foram examinados e discutidos os seguintes itens da Ordem do 10 

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 

assim os membros da comissão definiram que: a) os tópicos e seus subtítulos referentes ao 1º 15 

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

instâncias; b) os tópicos e seus subtítulos 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 – 02/10/2012, foram 19 

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

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

saúde, conforme a legislação para contratação de serviços na área de saúde: Foram 22 

apresentados os contratos do Dr. Paulo Jorge originais, sendo feito uma análise prévia, 23 

pendente ainda de confirmação e solicitado de cópias do contrato em questão a ser 24 

apresentado na próxima reunião da COFIN. II- esclarecimentos sobre a compra de Sondas 25 

Blackmore constante na NF 527 – Cirúrgica e Ortopédica Litoral Norte, de 10/05/2012, no valor 26 

de R$ 1.650,00 (R$ 825,00 cada), sendo que o valor médio de mercado é de R$ 490,00 cada, ou 27 

seja, esta compra apresenta 68,36% acima do valor de mercado, totalizando uma diferença a 28 

mais de R$ 670,00. A justificativa verbal foi de que se trata de uma compra emergencial. A 29 

Comissão solicitou seja feito relatório de compras emergenciais. A Sra. Eliana (almoxarifado do 30 

Hospital) informou que o item adquirido é da marca recomendada devido sua qualidade 31 

(Rusch) e que a outra opção, embora mais barata, é a marca BCI Medical, mas que pela má 32 

qualidade, dificulta o procedimento médico e atendimento adequado ao paciente. A COFIN 33 

recomendou que nesses casos seja colocado nota explicativa junto a nota fiscal. III- 34 

esclarecimentos sobre a Subvenção Social ao HCSS, explicando se está sendo utilizada somente 35 

no Hospital ou também é utilizada para custeio do PS e PAB e qual a porcentagem entre folha de 36 

pagamento e custeio geral: Sr. Carlos de Freitas (Gerente Administrativo do Hospital) 37 

informou que estes recursos são utilizados pelo Complexo Hospitalar incluindo o Hospital, 38 

PS Central e PA Boiçucanga, que se os encargos patronais estivessem sendo recolhidos, o 39 

valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil) seria totalmente utilizado com 40 

gastos com pessoal e que este não recolhimento é devido à perda da filantropia em 2009 e 41 

que estão tentando a reversão da situação em Brasília; também informou que o valor acima 42 

não inclui o pagamento de servidores vinculados com a Secretaria da Saúde – SESAU. IV- 43 

esclarecimentos sobre as especificações do Eletrocardiógrafo adquirido da empresa Hosp Fast, 44 

conforme NF 470 de 09/05/2012, e a respectiva cotação de preços. Compra emergencial: O Sr. 45 

Márcio Tenório informou que não dispõe da documentação no momento, mas que 46 
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apresentará na próxima reunião da COFIN.  V-  apresentação do contrato com a firma que faz a 47 

manutenção do sistema de ar condicionado do HCSS: Sr. Márcio Tenório informou que enviará 48 

cópia do contrato na próxima reunião da COFIN.  VI- esclarecimentos sobre as notas fiscais da 49 

empresa Velvet Comercial Ltda, onde consta “serviços conforme contrato”, e o exame do contrato 50 

constata que é um contrato sem objeto definido (esta irregularidade já foi apontada antes): Sr. 51 

Márcio Tenório informou que não dispõe da documentação no momento, mas que 52 

apresentará na próxima reunião da COFIN.  VII-  apresentação do contrato, e seus termos, 53 

com a empresa Impacto Copiadora, constando inclusive o número de equipamentos locados e 54 

sua localização no HCSS Sr. Márcio Tenório forneceu cópia do contrato, porém faltou o 55 

anexo, mas que apresentará na próxima reunião da COFIN.  VIII- justificar o valor pago ao Dr. 56 

Dilson Kenny na função de coordenador do PAB, no valor de R$ 3.000,00, sendo que o valor pago 57 

a todos os outros coordenadores é de R$ 1.800,00, incluindo o Dr. Dilson, até aquela data. O Sr. 58 

Carlos de Freitas informou que na ocasião foi feito trabalho específico como ajuste de 59 

metas a profissionais do PA de Boiçucanga, motivo da variação naquele mês.  IX- 60 

apresentar contrato com discrição de serviços contratados e relatório de serviços executados, 61 

peças trocadas e períodos em que ocorreu a manutenção de equipamentos pela empresa Hosp 62 

Fast: Sr. Márcio Tenório informou que os custos dessas manutenções foram reduzido de R$ 63 

15 mil para R$ 9 mil, e que apresentará cópia do contrato na próxima reunião da COFIN.  X- 64 

apresentar contrato com discrição de serviços contratados e relatório de serviços executados, 65 

peças trocadas e períodos em que ocorreu a manutenção de equipamentos pela empresa 3 R 66 

Martinez: Sr. Márcio Tenório forneceu cópia do contrato; informou que enviará relatório do 67 

Setor de Patrimônio, porém o contrato será rescindido em 30 dias o que será analisado 68 

posteriormente pela COFIN.  XI-  esclarecer valor pago por unidade de cheiro verde (R$19,00!!!). 69 

Maço pequeno de 100 unidades ao custo de R$ 0,19 cada um o qual atualmente é comprado 70 

junto ao Supermercado Garça.  XVI- esclarecer a compra de um compressor Chiaperine MC12 71 

BPV 150 L Monofásico – NF 480 Hosp-Fast, de 15/06/2012 – valor de R$ 4.522,00, cujo valor 72 

médio de mercado é de R$ 3.483,00; ou seja 29,83% acima do valor de mercado: Sr. Márcio 73 

Tenório informou que o aparelho é lubrificado à grafite, estando desta forma justificado o 74 

valor de aquisição que foi adquirido em caráter emergencial, inclusive apresentado 75 

cotações e Nota Fiscal. XII- apresentar contrato e termos especificados com a empresa Fenix 76 

Med para transporte de pacientes em ambulância UTI, assim como os valores de cada 77 

transferência, pois não há uma correlação matemática entre o valor pago e o número de 78 

pacientes. Foi dito que se trata de contrato com valor mensal fechado independente do número de 79 

remoções em Ambulância UTI. Não foi renovado o contrato com esta empresa, a Comissão 80 

solicitou cópia do novo contrato e apresentação do Laudo de Vistoria da Vigilância Sanitária para 81 

os veículos da nova contratada. Foi apresentado cópia do contrato, porém ficando ainda sob 82 

análise da COFIN. Estiveram presentes os seguintes participantes: Sebastião G. de Santana – 83 

SESAU; Gustavo Barboni de Freitas – HCSS; Fabiani de Fátima G.B. Dias – FMS; André 84 

Fontes dos Santos – FMS; Carlos de Freitas – HCSS; Márcio Tenório – HCSS. 85 

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que após sua aprovação será assinada 86 

pelos presentes. São Sebastião,  21 de março de 2013. 87 

 88 

Ata elaborada por                                                                                     Carlos Puríssimo. 89 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 90 

MEMBROS 
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Alberi José Thomaz de S. Junior  

Tânia Regina Sarak  

Carlos Puríssimo  
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