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ATA DA 190ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 20/05/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Esclarecimentos Prestação de Contas do Componente de Auditoria – AUDISUS referente 5 

ao 1º Quadrimestre/2014: atendendo a solicitação da Dra. Tania, Sr. Marcelo Antunes se 6 

apresentou como Coordenador do Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS esclarecendo 7 

que conta com o apoio técnico dos integrantes do grupo, bem como busca articular os 8 

desdobramentos resultantes dos trabalhos por eles desenvolvidos junto aos setores diretamente 9 

relacionados. A seguir, Sra. Margarete explicou à Dra. Tânia que o CMA/AUDISUS – 10 

Componente de auditoria Municipal faz parte do sistema Nacional de Auditoria, composto pelas 11 

três esferas de Governo, conforme determinação legal. Lembrado pela Srta. Isabela que houve 12 

apresentação do CMA/AUDISUS junto ao COMUS quando da sua reestruturação, podendo não 13 

ser da ciência da Dra. Tânia por ter sido anteriormente à sua nomeação de Conselheira, bem 14 

como disponibilizou, em empréstimo, Pasta Institucional contendo toda regulamentação técnica-15 

legal pertinente. Complementou que o grupo é formado de maneira multiprofissional, contando 16 

com o olhar de técnicos das áreas de Vigilância, Regulação, Coordenação de Unidades, entre 17 

outros, o que permite um enfoque diferenciado dos trabalhos. Acrescentou que, havendo 18 

necessidade de um determinado conhecimento específico, há a possibilidade de realizar 19 

convocação do profissional para aquele determinado caso, conforme preconiza o Regimento 20 

Interno do grupo. Informou que a CMA/AUDISUS foi objeto de apontamento em relatório emitido 21 

pelo DENASUS – Departamento Nacional de Avaliação e Auditoria do SUS com recomendação 22 

de formalização do setor em Organograma da SESAU em atendimento à exigência regulamentar, 23 

recebendo a orientação de adequar sua formação, preferencialmente com técnicos exclusivos do 24 

setor de Auditoria a fim de evitar conflitos de interesses, não estando adequada a atual formação 25 

de trabalho. Na sequência, agregou a informação de já haver encaminhado aos técnicos 26 

responsáveis pela adequação do Organograma, proposta de projeto para constituição da 27 

Auditoria, contendo a solicitação de ao menos 04 (quatro) profissionais auditores, sendo um 28 

médico-auditor, um enfermeiro-auditor, um dentista-auditor e um gestor/administrador público-29 

auditor. Explanou que auditoria exerce atividades que se concentram nos processos e resultados 30 

na prestação de serviços e pressupõem o desenvolvimento de um modelo de atenção adequado 31 

em relação às normas do SUS e que consistem em controlar e avaliar o grau de atenção 32 

efetivamente prestado pelo Sistema. Colocou ainda que o Sistema Nacional de Auditoria criado 33 

por Lei Federal 8689/93 e Decreto 1651/95 é composto pelas seguintes esferas de governo: 34 

DENASUS, Coordenadorias Regionais e Comissões Internas de Controle e Auditoria Municipal – 35 

Audisus. Informou que a Comissão Municipal de São Sebastião possui Regimento Interno e esta 36 

se articula com outros departamentos (ações intersetoriais). Apresentou ainda o novo formato, ou 37 

seja, o padrão oficial conforme Legislação Federal regulamentar da Prestação de Contas que será 38 

aplicada neste 1º quadrimestre/2014. Explicou que fazem parte desta comissão de Auditoria 39 

Municipal os seguintes funcionários estatutários: Marcelo Antunes Camargo (concursado para o 40 

cargo de Assistente de Serviços Administrativos), Marcelo Gonçalves (concursado para o cargo 41 

de Assistente de Serviços Administrativos), Jaqueline Aparecida (concursada para o cargo de 42 

Assistente de Serviços Administrativos), Georgia Michelucci (concursada para o cargo de 43 

farmacêutica), Margareth Moraes (concursada para o cargo de Enfermeira), Wilmar Prado 44 

(concursado para o cargo de Assistente de Serviços Administrativos), Isabela Pacola (concursada 45 

para o cargo de Assistente de Serviços Administrativos) e Gilmara (concursada para o cargo de 46 
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farmacêutica).  Concluindo, disponibilizou cópia do quadro informativo que compõe a Prestação 47 

de Contas referente ao 1º. Quadrimestre/2014, já disponibilizado ao COMUSS pelo FMSS 48 

contendo informações sobre as Auditorias e colocou-se à disposição para qualquer dúvida 49 

pertinente. Sr. Carlos Puríssimo questionou a possibilidade de solicitar cópia do Relatório de 50 

Vistoria Conjunta (COMUS/AUDISUS/VISA Estadual e Municipal) realizada no Hospital e 51 

pertinente ao Processo Nº. 10.445/11. Srta. Isabela informou que não é possível atendê-lo pois 52 

também não dispõe do referido documento, complementando que já o solicitou internamente e 53 

orientando-os a efetuar a solicitação ao Sr. Secretário em atenção aos trâmites internos 54 

estabelecidos em Regimento próprio. A Dra. Tânia considerou que a auditoria é conjunto de 55 

atividades desenvolvidas tanto para o controle (auditoria operacional) quanto para avaliação de 56 

aspecto em especifico do sistema (auditoria analítica) e conforme já auditado pelo Ministério da 57 

Saúde em processo específico existe uma recomendação deste órgão para que se adéque a esta 58 

comissão conforme preconizado pela legislação SUS, sendo sugeridas aplicações especificas 59 

conforme a especialidade médica e odontológica e que seja inserido no organograma desta 60 

secretaria. Sr. Marcelo Antunes informou que o Prefeito já está ciente desta necessidade e que 61 

tomará providências a fim de regularizar a situação. Dra. Tânia colocou para os membros da 62 

COFIN que oficializará ao Secretario da Saúde agilização neste processo, colocou ainda a 63 

necessidade de ser apresentado previamente à Prestação de Contas do quadrimestre, o relatório 64 

da AUDISUS (Auditoria Municipal). Sra. Isabela informou que disponibilizará ao Fundo Municipal 65 

os relatórios e este deverá remeter a COFIN.  Desta forma a COFIN estabelece que este item 66 

está conforme. Encaminhamentos: 1º) Estabelecer fluxo documental da Auditoria, de modo que 67 

todos os relatórios tenham cópias disponibilizadas ao COMUS; 2º) Efetivar formalmente o setor na 68 

Secretaria de Saúde, constando em Organograma e em atenção ao apontado pelo DENASUS/MS 69 

em relatório; 3º) Estabelecer Cronograma Quadrimestral de reunião com a Auditoria, sempre 70 

antecedente às Prestações de Contas realizadas junto ao Conselho. Participaram da reunião os 71 

seguintes representantes do Componente Municipal: Isabela Cristine Pacola, Marcelo Antunes 72 

Camargo e Margarete Moraes Carvalho Santos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a 73 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.             74 

São Sebastião, 20 de maio de 2014. Ata elaborada por                     Tânia Regina Sarak.                                        75 
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