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ATA DA 222ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 11/12/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Iniciados os trabalhos pelos membros presentes que assinam a lista de presença anexa. 4 

A seguir passou-se a ordem do dia: 5 

Ordem do dia:  6 

1- Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre/2014 e acompanhamento das 7 

pendências de contas anteriores relacionadas no check list: 8 

1.1- Documentos Recebidos: 9 

a- Ofício 649/2014 – SESAU, datado de 05/12/14 – referente ao pagamento à Empresa Hosp 10 

Fast Com e Manutenção de Aparelhos Hospitalares.  11 

Iniciada a reunião com a presença da Sra. Fabiani, representante do Fundo Municipal de Saúde- 12 

FMS que auxiliou na atualização do check list das pendências de contas anteriores.  13 

2- Encaminhamentos:  14 

2.1- Ao Secretário da Saúde: Providenciar cópia do relatório das atividades e implantação do 15 

Sistema de Informatização da Rede da empresa Siss On Line conforme contrato até a presente 16 

data. 17 

2.2- Ao Secretário da Saúde: Providenciar agendamento de uma reunião com os membros da 18 

desta Comissão de Finanças para o dia 08/01/15, objetivando a ciência das pendências 19 

remanescentes das contas da SESAU conforme consignação em check list.  20 

2.3- Ao Secretário da Saúde: Esta Comissão de Finanças recomenda ao Secretário que todas as 21 

capacitações realizadas pela Secretaria da Saúde com empresas contratadas apresente lista de 22 

presença e conteúdo pragmático anexada ao processo contábil. 23 

2.4- Ao Secretário da Saúde: Solicitar junto a Secretaria de Administração que seja enviada 24 

periodicamente ao COMUS/COFIN cópia do Boletim Oficial do Município. 25 

2.5- Ao Secretário da Saúde: Solicitar junto ao interventor do Hospital de Clínicas cópias dos 26 

contratos médicos e de empresas médicas prestadoras de serviços de saúde nas unidades do 27 

Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga e Hospital de Clínicas firmados no 28 

ano de 2014 até a presente data.  29 

2.6- Ao Secretário da Saúde: Reiterar ao interventor a solicitação da documentação de 30 

constituição e estatuto da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. 31 

2.7- Ao Secretário da Saúde: Reiterar item 45 do check list referente à solicitação de cópia do 32 

processo licitatório, na qual a empresa SH Dias foi a vencedora para prestar serviços à Prefeitura 33 

na realização de concursos públicos, sendo esta a empresa responsável pela realização do 34 

concurso para a contratação dos funcionários da Fundação de Saúde.  35 

2.8- Ao Secretário da Saúde: Reiterar item 49 do check lista referente à solicitação de 36 

agendamento com a responsável pela Divisão de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde – 37 

SESAU para esclarecimentos referentes à folha de pagamento dos funcionários – FOPAG e horas 38 

extras e política de RH em Saúde.  39 

2.9- Ao Secretário da Saúde: Reiterar item 53 do check list referente à solicitação de 40 

agendamento com o responsável administrativo e coordenador financeiro para esclarecimentos 41 

pertencentes à Prestação de Contas. 42 

2.10- Ao Secretário da Saúde: Providenciar agendamento de uma reunião com o Secretário 43 

Adjunto SESAU objetivando esclarecimentos referentes ao andamento da implantação do 44 

organograma da SESAU. 45 

2.11- Ao Secretário da Saúde: Providenciar cópia do contrato atual e aditivos com a Locatária 46 

Comercial e Importadora S.S. Ltda referente ao imóvel situado à Rua Engenheiro Remo Correia 47 

Silva S/N – Centro. 48 

2.12- Ao Secretário da Saúde: Solicitar junto a Fundação Pública de Saúde as seguintes 49 

informações:  50 

a- Dados atualizados sobe o fechamento do SIAB – 3º quadrimestre/14; 51 
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b- Dados dos profissionais por unidade de saúde do PSF constando a carga horária.  52 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 53 

presentes. São Sebastião, 11 de dezembro de 2014. 54 

Ata elaborada por                                                                         Tania Regina Sarak  55 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 56 

Tania Regina Sarak  

Guilherme Seixas Santana de Lima  

Clausius Pestana  

Sebastião Gonçalves de Santana  
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