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ATA DA 208ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 16/09/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

A reunião teve início às 15 horas e contou com a participação da Sra. Fabiani, representante do 4 

Fundo Municipal de Saúde. A seguir, passou-se a ordem do dia: 5 

Ordem do dia:  6 

1- Prestação de Contas 2º Quadrimestre/14 – Revisão do Check List e apreciação dos 7 

empenhos solicitados anteriormente. 8 

Documentos disponibilizados conforme guia de remessa do Fundo Municipal A COFIN. 9 

a- Status 10/09/14: 10 

- itens em andamento: 6, 17, 23, 31, 35 (parcial do HCSS), 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55*, 11 

59, 60, 62, 64*, 65, 66. 12 

- itens reiterados: 25 – esclarecimentos quanto aos profissionais envolvidos na        13 

capacitação/público alvo e itens 32, 37, 39 e 57, 63 (empenho 2014/001054/28224 – compra 14 

62106). 15 

 - item 64* – Bimestres Março/Abril, Maio/Junho, Julho/Agosto - SIOPS. 16 

 - item 55* – informar mensalmente os procedimentos licitatórios em andamento. 17 

 - itens conformes: 34, 56 e 58 – com sugestão de emissão de relatório aos processos 18 

apreciados. 19 

Foi solicitado o levantamento dos processos de compra listados a seguir: 61.500, 60.660, 60.797, 20 

60.755 – empresa detentora/credor 9762. Sendo que existem dúvidas quanto a esta despesa 21 

pertencer ao Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS.  22 

Quanto à análise do processo de compra 60.000/2014 – PP 001/2014 – contratação de empresa 23 

para prestação de serviços relacionados à modernização da Administração Municipal na área da 24 

Saúde foi observado que houve o comparecimento de uma única empresa, a empresa Siss On 25 

Line - Gestão de Negócios Ltda – Programa 1009 – valor R$ 2.280.000,00, a qual é a atual 26 

detentora. Os membros presentes da COFIN questionaram o valor em questão e sua prioridade 27 

na aplicação dos recursos.  28 

- Processo 30.368/2014 – Processo referente aos gastos com mecânica de autos e aquisição de 29 

peças. Este foi considerado passível de irregularidades quanto ao preenchimento no item “preço” 30 

no processo licitatório. Lembraram que na ata da 205ª reunião da COFIN, datada de 02/09/14 31 

houve questionamento quanto ao total gerado com diversas empresas ser excessivo e necessitar 32 

de reavaliação quanto a sua aplicabilidade, segundo as condições da frota.  33 

Quanto aos apontamentos das despesas de viagens houve a observação da existência da 34 

legislação regulamentadora, sendo elas: Lei 1593/2002, Lei 1735/2005, Decreto 3083/2005 e 35 

Decreto 5270/2011.  36 

- Processo 003121/2014 – datado de 13/03/20144 – questionamento quanto a data de prestação 37 

de contas e cálculo/estimativa do valor a ser gasto. 38 

- Processo 006485/2014 – datado de 26/05/2014 – questionamento quanto ao requerente, este 39 

não atende a Lei Municipal nº 1593/2002 – artigo 1º § 3º, bem como na guia de solicitação de 40 

adiantamento deveria constar o nome completo dos servidores e secretário em questão.  41 

- Processo 007140/2014 – datado de 24/06/2014 e Processo 008566/2014 – datado de 42 

06/08/2014 – questionamentos quanto à retirada do adiantamento e ao prazo de prestação de 43 

contas conforme Lei Municipal 1593/2002 - Artigo 6º - § 1º e atenção quanto ao Artigo 8º- item “C” 44 

da referida lei.  45 

Os membros presentes da COFIN entendem que as observações registradas nos itens a, b, e c 46 
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referentes aos processos 00321/2014; 006485/2014; 007140/20147 e 008566/2014 deverão ser 47 

encaminhados ao setor de conferência de documentos para que se procedam aos 48 

esclarecimentos/ correções em observância à legislação e normatização dos procedimentos, bem 49 

como o correto preenchimento da guia de solicitação de adiantamento (“campo referente a data 50 

prevista para prestação de contas”), além de proceder a orientação correta para o solicitante.  51 

 - Processo 001318/2014 – neste processo foi constatada a ausência de comprovação da 52 

despesa referente à nota fiscal (valor gasto com alimentação). Esta Comissão questiona a 53 

aplicação do Decreto Municipal 5270/2011 em seu artigo 1º, uma vez que os funcionários com 54 

carga horária de 40 horas semanais desta Prefeitura já recebem vale refeição.  55 

Recomendação ao Gestor:  56 

-Justificar as despesas por meio de notas fiscais ou revisão da legislação, objetivando a 57 

sobreposição do beneficio, sendo que o servidor deverá optar pelo vale refeição ou benefício 58 

concedido pelo Decreto 5270/2011.  59 

Encaminhamentos para o Fundo Municipal de Saúde: 60 

1- Conforme Ata da 201ª reunião da COFIN, datada de 19/08/14, reiteramos ao encaminhamento 61 

do item 6º (solicitar o espelho das Horas extras praticadas pelos funcionários desta Secretaria - 62 

cópias de inteiro teor, discriminadas por setor referente aos meses de abril a julho/14), 63 

complementando com o fechamento do mês de agosto/2014.  64 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 65 

presentes.                          66 

São Sebastião, 16 de setembro de 2014. Ata elaborada por                     Tânia Regina Sarak.                                                    67 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 68 

Tânia Regina Sarak  

Nathalia Cristina de Sá  

Sebastião Gonçalves de Santana  

Clausius Pestana   
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