
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com finanças 160ª 28-11-13 - Pág. 1 de 2. 

ATA DA 160ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 28/11/13, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Ordem do dia:  4 

1- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º E 3º QUADRIMESTRE/2012. 5 

A COFIN analisou os esclarecimentos prestados pela SESAU com relação aos itens que 6 

haviam ficado pendentes de análise referente ao período em pauta, conforme descrito nas 7 

Atas da 130ª, 131ª, 132ª e 133ª reuniões da COFIN. 8 

Conforme já citado pelo Sr. Puríssimo na 114ª reunião extraordinária do COMUS, cerca 9 

de 95% das pendências apontadas pela COFIN referentes a 2012  foram esclarecidas, 10 

sendo que esta Comissão ratifica a aprovação das Prestações de Contas dos 2º e 3º 11 

quadrimestre de 2012, porém nem todos os itens foram esclarecidos de forma satisfatória 12 

sendo apontados recomendações e esclarecimentos à SESAU em relação à restrição ao 13 

HCSS referente à gestão no Pronto Socorro, Pronto Atendimento Boiçucanga, SAMU e 14 

também aguardando a resposta do parecer jurídico sobre a folha pagamento da SESAU 15 

(detalhamento) à serem acompanhados nos períodos seguintes dos 1º, 2º e 3º 16 

quadrimestre de 2013. Sr. André Fontes pediu a palavra para apresentar um resumo da 17 

situação das prestações de contas desde 2012 e as providências que devem ser 18 

tomadas. Lembra aos presentes que referente ao ano de 2012, sobre o 1º quadrimestre 19 

a COFIN emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Sesau, permanecendo 20 

pendentes alguns aspectos da prestação de contas da subvenção social ao HCSS que 21 

culminaram na denúncia a diversos órgãos de controle externo e interno, resultando 22 

processo de auditoria centralizado por esses órgãos junto ao Ministério da Saúde, que por 23 

sua vez levantou 32 constatações, sendo apenas 7 apontadas como “não conforme”; que 24 

após as justificativas da Sesau, 5 foram acatadas na íntegra e para 2 foram feitas 25 

recomendações de ajustes, portanto entende que a COFIN já possui subsídios para emitir 26 

o parecer final do período, sugerindo a inclusão do tema como item de pauta de reunião 27 

com a plenária do COMUS; sobre o 2º e 3º quadrimestre/12, informa que foram 28 

realizadas diversas reuniões com os interventores do HCSS e todas as pendências foram 29 

consignadas num check list para acompanhamento da análise; que ao final todos os itens 30 

foram aprovados, ficando duas recomendações para acompanhamento das providências; 31 

que a COFIN deixou de consignar essa aprovação em reunião com a plenária; entende 32 

que caso existam ocorrências semelhantes àqueles períodos, devem ser tratados como 33 

itens de pauta do período atual, ou seja, 3º quadrimestre/13; que discorda que pelo falta 34 

da inclusão da votação do 2º e 3º quadrimestre de 2012 o assunto seja tratado como 35 

pendente, uma vez que a Sesau apresentou toda a documentação necessária e já fora 36 

aprovado na totalidade; quanto ao 1º quadrimestre/13, lembra que a exemplo dos 37 

períodos anteriores, foi aprovada com pendência de análise das contas do HCSS; que na 38 

época a COFIN se absteve de emitir parecer por falta de tempo de análise, entretanto 39 

ressalta que já se passaram alguns meses e esta Comissão sequer tocou no assunto, o 40 

que deve ser tratado com brevidade; do 2º quadrimestre/13, a prestação de contas foi 41 

aprovada pelo COMUS na sua totalidade. Ainda assim a Sesau apresentou 42 
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documentação complementar para subsidiar futuras análises, todas consignadas em 43 

check list entregue a COFIN para acompanhamento; do 3º quadrimestre/13, ressaltou 44 

que a prestação de contas será incluída como item de pauta na plenária no mês de 45 

janeiro, ainda sem data definida devido às alterações pelas quais o Comus passará em 46 

sua composição em 2014; que o Fundo Municipal de Saúde está a disposição para 47 

apresentação da documentação já disponível; Plano de Trabalho: Sr. André Fontes 48 

solicita que por questão de ordem esta Comissão envie o seu Plano de Trabalho ao FMS, 49 

o que inclui a sugestão de datas para realização das reuniões, com as pautas já definidas 50 

para o período em vigência. 51 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada 52 

pela presente.                          53 

São Sebastião, 28 de novembro de 2013. Ata elaborada por                     Tânia Regina Sarak.                            54 
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