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ATA DA 141ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 23/05/2013, 14:30 h, na sala do COMUS.  3 

Expediente: Exame de relatório de Prestações de Contas 1º Quadrimestre de 2013; outros 4 

assuntos. 5 

Ordem do dia: 6 

1- Exame Prestação de Contas da Intervenção no HCSS, referente ao 1º Quadrimestre de 7 

2013; 8 

2- Exame do Relatório de Empenhos Liquidados - SESAU; 9 

3- Emissão do Parecer da COFIN sobre a Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal; 10 

4- Outros assuntos de interesse da Comissão. 11 

Os trabalhos se iniciaram às 14:30 minutos, estando presentes os conselheiros que assinam a 12 

presente ata. 13 

 Foram examinados e discutidos os seguintes itens da Ordem do Dia: 14 

1- Exame Prestação de Contas da Intervenção no HCSS, referente ao 1º Quadrimestre de 15 

2013; 16 

A Comissão examinou os Relatórios enviados e concluiu o que segue: 17 

I- o Déficit acumulado nas Contas da Intervenção no HCSS continua crescendo (por vários 18 

motivos) à média mensal de R$ 581.329,20, o que caracteriza falhas na Gestão Financeira do 19 

Sistema; apesar das justificativas apresentada pelos Administradores (Interventores) continuamos 20 

com considerando que este déficit não é causado por um único setor – ex. Custo de Mão de Obra; 21 

este déficit tem se acentuado desde o início desta Gestão Municipal, quando da parceria com o 22 

Instituto SOLLUS e se ampliou sob as gestões seguintes; há um aspecto positivo que deve ser 23 

realçado: neste quadrimestre tópico Contas a Pagar foi reduzido gradativamente, mês a mês, em 24 

R$ 533.932,30, o que demonstra um esforço para sanar este déficit. 25 

II- a COFIN deu ênfase a analise dos Quadros Estatísticos anexados aos Relatórios e focou a 26 

análise sobre um quadro comparativo que montou – anexo a esta ata – onde a questão das 27 

despesas com pessoal fixo e prestador de serviços é bastante realçado, conforme os seguintes 28 

valores médios no quadrimestre: a) Despesas com Folha de Pessoal = R$ 956.641,55; b) 29 

Serviços de Terceiros (PJ, PF e Serviços de Diagnóstico e Médicos) = R$ 1.269.158,56; e, c) 30 

Outros Encargos (Provisões Gerais e Débitos Parcelados da Irmandade) = R$ 248.743,37; se 31 

(a + b + c) = R$ 2.474.543,48 que comparado com a média mensal de receitas no período = R$ 32 

2.530.431,13, fica claro que compete à Intervenção rever todos os procedimentos básicos nesta 33 

área para diminuir o déficit; 34 

III- analisando o Quadros Analíticos anexos aos relatórios enviados nota-se que a questão do 35 

atendimento a Convênios e Particulares também tem peso considerável no Custo de Mão de 36 

Obra, Manutenção de Instalações e Equipamentos e Despesas Gerais, posto que o HCSS tem 37 

duas portas de entrada distintas para atendimento os clientes do SUS e de Convênios, o que 38 

por si só loca mão de obra distinta para cada clientela e somente a remuneração de médicos 39 

pelos convênios é destacada em relatórios de movimentação financeira; por outro lado, os 40 

Quadros Analíticos demonstram que os Atendimentos Ambulatoriais, p. ex., acontecem em 41 

proporção bem superior ao percentual de recebimentos de Convênios no item Receitas - (destaca-42 

se que a média  de receita de Convênios neste período é igual a R$ 173.639,15 que corresponde 43 

a apenas 7% da receita média do HCSS); em complemento às divergências sobre este item, 44 

temos que se considerar que foi apresentada uma planilha de Créditos a Receber de Serviços 45 

Prestados às Empresas Conveniadas com o HCSS, onde consta o valor acumulado entre meses 46 
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de 2012 e início de 2013 superior a R$ 1.750.000,00, por isto alguns membros da Comissão 47 

sugerem que os serviços prestados a Convênios e Particulares devem ser suspensos até definir-48 

se a situação da Intervenção e, em hipótese nenhuma, podem ter qualquer um de seus 49 

procedimentos cobertos com o dinheiro da Subvenção Social, que é destinado exclusivamente ao 50 

atendimento da Saúde Pública;  em razão de não existir uma contabilidade distinta, a Comissão, 51 

aconselha a suspensão temporária dos Convênios em todos os seus serviços; 52 

IV- a Comissão recebeu resposta ao Ofício COMUS nº 31/2013 com informações sobre os 53 

Contratos de Prestação de Serviços em Buco Maxilo Facial e após análise do mesmo, observa-se 54 

que não mencionam os horários de turno e que os contratos foram firmados no mês de março?12 55 

ficando em aberto os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012; 56 

V- a Comissão recebeu resposta aos Ofícios COMUS nº 18 e 36/2013 com informações sobre 57 

alvará da Vigilância Sanitária em Farmácia do Hospital e sobre o extravio de medicamento 58 

abortivo; após leitura observa-se que é precário o controle do sistema de registro de entrada e 59 

saída de medicamentos controlados e não estão atualizados e ainda não informatizado o controle 60 

do setor, assim sendo solicitamos nova vistoria pela VISA Municipal; 61 

VI- a Comissão solicita à Presidência do COMUS que oficie a quem de direito e competência a 62 

avaliação jurídica dos contratos médicos conforme descritos na Ata COFIN nº 134, itens 63 

1.6. (a, b, c, d, e, f).   64 

2- Exame do Relatório de Empenhos Liquidados – SESAU: a Comissão ao examinar os 65 

Relatórios de Empenhos Liquidados pelo Fundo Municipal de Saúde decidiu solicitar vistas aos 66 

Processos correspondentes aos Empenhos: I- 2013/001581 – Doctor In Equipamentos 67 

Médicos/Hospitalares e Odontológicos; II- 2013/000656 – HospFar Ind. E Com. De Produtos; 68 

III- 2013/000608 – Fenix; IV- 2013/000671 – Prati, Donaduzzi & Cia; V- 2013/000669 – Aglon 69 

Com. e Repres. Ltda; VI- 2013/000673 – Sodrogas Dist. de Medicamentos e Materiais; VII- 70 

2013/000676 – União Química Farmacêutica Nacional; VIII- 2013/001657 – Agm Artes 71 

Gráficas Ltda; IX- 2013/000672 – Interlab. Solicita também uma apresentação ao COMUS sobre 72 

Política de Assistência Farmacêutica. 73 

3- Emissão do Parecer da COFIN sobre a Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal. 74 

Diante do exposto acima e constante em Atas Anteriores a COFIN decidiu emitir o seguinte 75 

Parecer Sobre as Contas da Saúde, para esclarecer a Plenária do COMUS sobre a Aprovação 76 

ou Não das Contas neste Quadrimestre: I- A Comissão é favorável à aprovação das Contas, 77 

exceto os Relatórios de Prestação de Contas da Intervenção no HCSS, até que o atual 78 

Interventor forneça todos os esclarecimentos pendentes desde 2012 até esta data. 79 

4- Outros assuntos de interesse da Comissão. 80 

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que após sua aprovação será assinada 81 

pelos presentes. São Sebastião, 23 de maio de 2013. 82 

Ata elaborada por      Carlos Cipullo Aymar. 83 
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