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ATA DA 192ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 27/05/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

ORDEM DO DIA: 4 

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE/2014 – EMISSÃO DE PARECER FINAL 5 

2 - AGENDA DE REUNIÕES DA COFIN PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º 6 

QUADRIMETRE/2014; 7 

Iniciada a reunião, passou-se a ordem do dia: 8 

1- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE/2014 - EMISSÃO DE PARECER FINAL 9 

Por solicitação da COFIN, foi reapresentada a documentação analisada nas reuniões anteriores, a 10 

saber: a) Relatórios analíticos da despesa liquidada; b) resumo das folhas de pagamento, que 11 

foram vistadas; c) relatórios da aplicação dos recursos repassados a título de subvenção social ao 12 

HCSS; d) extratos bancários das contas vinculadas ao FMS; e) processos licitatórios: 61921/13 - 13 

Pregão Presencial 043/13 (correlatos); 61288/46 - Pregão Presencial 025/13 (medicamentos); f) 14 

Relação das auditorias iniciadas ou concluídas no período. Foi apresentada relação dos 15 

servidores que receberam diárias em 2013 – ref. Ofício COMUS nº 73/2013. Dra. Tânia Salienta 16 

que é necessário de revisão das diárias fornecidas aos funcionários, conforme legislação vigente, 17 

pois existe questionamento jurídico quanto a algumas categorias que não fazem jus ao beneficio  18 

e que fará novo encaminhamento sobre o assunto. Por solicitação da conselheira. Dra. Tânia foi 19 

apresentada planilha com resumo dos repasses feitos à Intervenção Municipal a título de 20 

subvenção social de janeiro a abril/14; Sr. André fez a conciliação de dados da planilha com a 21 

movimentação da conta corrente nº 5300-7 – BB – Tesouro Municipal da Saúde (janeiro e 22 

fevereiro/14). Sr. André ponderou que em relação aos itens que ficaram pendentes de análise na 23 

última prestação de contas, alguns foram esclarecidos e outros geraram novos encaminhamentos; 24 

que da análise do período atual surgiram novos itens, que por demandar esclarecimentos a outros 25 

setores da Prefeitura Municipal e Hospital, não foi possível concluir sua análise, motivo pelo qual 26 

ficam consignados na tabela integrante desta ata e serão acompanhados por esta comissão. A 27 

COFIN emite seu parecer pela aprovação da Prestação de Contas do 1º quadrimestre/2014, 28 

ficando os itens deste quadrimestre agregados as questões de pendências e informações 29 

aos já anteriores pendentes de análise com os itens da tabela integrante desta ata. 2- 30 

AGENDA DE REUNIÕES DA COFIN PARA O 2º QUADRIMESTRE/2014: Foram ratificadas as 31 

datas previstas anteriormente, a saber: dia 03, 10 e 24 de junho; 01, 15 e 22 de julho; 05, 07, 19, 32 

21 e 26 de agosto/2014. Sr. Puríssimo ponderou que caso haja necessidade, serão agendadas 33 

novas datas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 34 

assinada pelos presentes.                          35 

São Sebastião, 27 de maio de 2014. Ata elaborada por                                 Carlos Puríssimo.  36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Comissão de Finanças 

Tânia Regina Sarak  
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Nathalia Cristina de Sá  

Carlos Puríssimo  

Sebastião Gonçalves de Santana  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS PELA COFIN 

          

ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO ANDAMENTO 
STATUS EM 
27/05/14 

4 SESAU 

FOPAG da SESAU com detalhamento das HE 50% e 100% ref. ao 2º e 3º 

quadrimestre/12 nominada ou por nº. de matrícula, quantificada por função; 
Fechamento de Folha de pagamento 05 e 06/13 (solicitado via oficio COMUS 
nº 73/2013) e mês 07/13 (solicitado via ofício COMUS nº 115/2013); 
Fornecer resumo da FOPAG do Pronto Socorro e Pronto Atendimento de 
Boiçucanga referente ao 1º e 2º quadrimestre/2013; Quantidade de horas 

extras e adicional noturno e gratificação Pronto Socorro (nominada) 
referente ao 1º e 2º quadrimestre/2013; Solicitação a FOPAG (fechamento 

nominada da SESAU e informe de horas extras 100% e 50%, conforme 
espelho nominada (solicitação na 173ª reunião da COFIN); Como parte 

integrante da análise da prestação de contas, solicitamos o espelho das horas 
extras 50% e 100% dos funcionários lotados nesta secretaria, especificando 
por função, lotação e por número de matrícula do 1º quadrimestre/2014; 
solicitação de cópia do espelho da folha de pagamento dos funcionários 
lotados na secretaria da saúde por número de matrícula deste 1º 

quadrimestre/2014.   

Aguardando 

parecer da SAJUR 

Em 

andamento 

23 SESAU 
Contrato de profissional Buco Maxilo Facial/Empresa Schiavoni & Ferreira 
Clínica de Diagnóstico por Imagem 

Referente este 
contrato originou 

um Processo 
Administrativo nº 
13378/2013, que 

na Ata 182ª  
formulou quesitos 
para dar subsídios 

à SAJUR 
 

Em 
andamento 

25 SESAU 

Ref. aos processos 61695/12 (5904/13 e 4992/13) - Hospedagens no hotel 
Fuji & Mota Hotel Ltda - ME (Cigarras Praia Hotel), solicita esclarecimentos a 
Sesau/Coordenação de Unidades – PSF referente à equipe de treinamento 
dos ACS's (solicitação consignada na Ata da 157ª reunião da COFIN): 
Número de profissionais hospedados e número de dias hospedados 
Detalhar o projeto de capacitação aplicado junto aos profissionais 

Encaminhados os 
processos nº 4992 
e 5904/2013 ao 
Depto. de Coord. 
de Unid. de Saúde 
para 

esclarecimento 
(a/c Dr. Marcos 
Salvador) 

Em 
andamento 
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29 HCSS 

Solicita ao Interventor do HCSS o envio do detalhamento dos serviços 
médicos, descriminados (horário cumprido ou nº de consultas) conforme 

CNPJ das empresas: 71.041.289/0001-35 - NF 260 em 28/08/13 pág. 1249 
vol.4/6; 10.720.511/0001-31 NF 79 ago/13 pag. 1251 vol.4/6; Schuster Clínica 
Médica NF 048 ago/13 pág. 1255 vol. 5/6; Bianchini e Landes S/C NF 190     
set/13 pág. 1291 vol. 5/6; Pronto Med NF 1641 20/09/13 pág. 1315 vol. 5/6;     
Pronto Med NF 1636 ago/13 pág. 1338 vol. 5/6; Sermepro Serv. Médicos pág. 

1358 vol.5/6; Clínica Médica Sta Rita de Cássia NF 044 pág. 1360 vol.5/6;    
Sativa Serviços NF 059 pág. 1363 vol. 5/6; Campos e Bitencourt NF 160 pág. 

1368; 

Documentos 
solicitados e 

entregue via oficio 
047/2014 
Intervenção em 
15-04-2014. COFIN 
estabelecerá nova 

reunião, pois dia 
15/04 não houve 

quórum. 

Em 
andamento 

31 SESAU 
   - Solicita informações sobre a frota de veículos constando quantidade e 
lotação e se existe mecânico p/ auto em cargo efetivo.    Ofício 183/13 Atas 
157ª, 158ª, 159ª, 161ª,162ª,164ª e 165ª. 

FMS 
Em 

andamento 

32 HCSS 

Solicita organograma do HCSS; Solicita as funções de todos os colaboradores 

que prestam serviços à Ecorad;    - Solcita cópia do vol. 6/6 Prest. Ctas HCSS 
out/13 pág. 1596;     - Verificar junto ao administrativo  e RH do HCSS s/ 
valores cobrados e horas trabalhadas (valor do plantão à distância e 
profissionais pelo período de 12h à 24 h, inclusive Ecorad). Ofício 183/13 
Atas 157ª, 158ª, 159ª, 161ª,162ª,164ª e 165ª. 

 Enviado dados 

complementares  à 
COFIN em 15/04, 

em análise da 
COFIN 

Em 
andamento 

34 HCSS 

   - Cópia parcial da prestação de contas do HCSS ref. a novembro/13: 
   - volume IV (páginas 001425, 00146,001427, 001428 e 001435); volume 5 
(páginas 001269 e 1270); 

cópias disposição 
em 24/04/2014 foi 

realizado reunião 
c/ a equipe 

administrativa do 
HCSS e (Eliana 

Teixeira enviará 
dados 

complementares). 

OBS: todos os 
contratos são a 

partir de 
01/09/2012 e são 

de 
responsabilidade 

do provedor e 
interventor. Em 
20/03/2014 em 

reunião para tratar 
do SAMU, foram 

dadas as 
informações 

respectivas Ata 
177ª.  

Em 
andamento 

   - Apresentação de todos os contratos de prestação de serviços médicos 

firmados a partir de janeiro de 2013 da Irmandade S.C.Jesus e HCSS até a 
presente data e esclarecimentos  sobre a legalidade de pagamento via RPA à 
funcionário médico prestando serviços no SAMU  conforme listado em 
página 001269 e 001270 do volume 5 de novembro 2013; 

    - Agendamento com o coordenador do SAMU para esclarecimentos sobre 
as unidades base do SAMU - organograma do setor, composição e 

componentes das equipes e fechamento de folha de pagamento - quais os 
profissionais que recebem pelo HCSS e SESAU, carga horária de motorista 

bem como horas extras, qual a equipe que não está completa, informes 
sobre a base Central do SAMU e a nova construção em andamento. 

(Solicitações na Ata da 167ª e 168ª reunião da COFIN) 

35 HCSS 

COFIN solicita reunião c/ Depto Jurídico da HCSS (Drª Paula) p/ esclarecer 
contratos;     - Solicita produção/consultas de Buco-Maxilo; Solicita 

Organograma do HCSS, PSC, PAB e Centro de Especialidades (nº de 
profissionais e custeio). Reunião realizada em 24/01/14. 

Relatório com 

Organograma, 
número de 

profissionais e 
custeio disponível 

a COFIN - 

Em 

andamento 
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30/01/14, dados 
complementares 

of. 047/2013 – 
Intervenção em 

20/04. COFIN: 
referente aos 

contratos médicos 
e odontológicos 

originou o 
processo Adm. 
13378/2013 SAJUR 

aguardando 
parecer. Ata 182ª 

COFIN. 

39 SESAU 

• Cópia dos empenhos SESAU mês de janeiro e fevereiro/2014; 

• Cópia da folha de adiantamento 2014/001020 – despesa 30692 PN 2275/14 
– valor R$ 5.150,00; 
• Cópia da folha de adiantamento 2014/000281 – despesa 30646 PN 2262/14 
– Valor R$ 1.000,00; 
• Cópia da folha de adiantamento 2014/001514 – despesa 29749 PN 2916/14 

– Valor R$ 2.100,00; 
• Cópia da folha de adiantamento 2014/001513 – despesa 29749 PN 2914/14 

– Valor R$ 5.000,00; 
• Cópia do relatório dos serviços prestados pela empresa Transcap, serviços 

de captura de animais nos últimos 4 meses (dezembro/2013, janeiro, 
fevereiro e março/2014) e a vigência do contrato; 

Entregue em 26/05 

reunião Ata 191ª o 
relatório analítico 

(ok cópia dos 
empenhos SESAU 
mês de janeiro e 
fevereiro/2014 

Em 

andamento 

40 HCSS  
Solicita documentação de constituição e estatuto da Irmandade Santa 
Casa Coração de Jesus; 

solicitado na Ata 
183ª COFIN 15.04 

Em 
andamento 

43  SESAU 

Solicita de cópia do processo licitatório, na qual a empresa SH Dias foi a 
vencedora para prestar serviços à Prefeitura na realização de concursos 
públicos. Sendo esta a empresa responsável pela realização do concurso para 

contratação dos funcionários da Fundação de Saúde 

solicitado na Ata 
183ª COFIN 15.04 

Em 
andamento 

44 HCSS 
Quais os procedimentos foram ou serão adotados relativos ao montante do 
passivo referente aos pagamentos dos fornecedores (referenciados aos 

títulos protestados dessas 45 empresas).  

solicitado na Ata 

187ª 06.05. A Sra. 
Nathália 

representante da 
COFIN está 
analisando 

Em 
andamento 

45 SESAU 

Solicita a Sesau, cópia das cinco últimas de reunião da Comissão de 
Acompanhamento do Termo de Cooperação Interinstitucional da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião - PMSS e Irmandade Santa Casa Coração de 
Jesus. 

192ª reunião 

COFIN 

Em 

andamento 

46  SESAU 

Solicita informar qual o valor total já pago a empresa CDG Construtora, 

responsável pela obra do Hospital de Clínicas de Boiçucanga, andamento da 
obra e previsão de entrega (término). 

192ª reunião 

COFIN 

Em 

andamento 

47 SESAU 

Solicita agendamento de reunião com o responsável da Divisão de Recursos 
Humanos da Secretaria de Saúde - SESAU para esclarecimentos referente  à 
folha de pagamento dos funcionários (FOPAG) e horas extras e Política de RH 
em saúde. 

192ª reunião 
COFIN 

Em 
andamento 

 39 


