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ATA DA 265ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 10/09/15, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

Ordem do dia: 5 

1- Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre/2015: 6 

2- Documentos recebidos: Processo nº 70680/2015 – CDG Construtora Ltda.; Processo licitatório 7 

nº 60146/2015, 60162/2015, 60283/2015, 60284/2015, 60347/2015, 60406/2015, 60408/2015, 8 

60568/2015, 60283/2015 e 60568/2015. Relatório – Demonstrativo de Folha - Resumo da Folha – 9 

FOPAG competência maio, junho, julho e agosto/2015 para assinatura. Estiveram presente os 10 

membros da auditoria – AUDISUS Sr. Silvério e Sra. Gilmara, explicando os seguintes processos: nº 11 

4310/2015 – Manutenção da Frota de Veículos da Sesau (Divergência de valores COFIN), nº 12 

5581/2015 – Apuração de processo licitatório (Processo SISSONLINE), nº 13.468/2014 – 13 

Acompanhamento das solicitações de exames laboratoriais (verificação do aumento nos pedidos de 14 

exames solicitados pela Atenção Básica e processados – SESAU), nº 2211/2011 – Monitoramento 15 

do Ministério da Saúde (SESAU/Fundação de Saúde Pública de São Sebastião) e nº 6145/2012 – 16 

Apuração em 100% dos exames laboratoriais da Rede Municipal de Saúde realizados pelo prestador 17 

(Laboratório Nasa – SESAU). 18 

Deu início a reunião com análise dos seguintes documentos: FOPAG competência maio, junho, julho 19 

e agosto/2015. Informamos que a Comissão de Finanças está aguardando o agendamento e 20 

respostas de vários questionamentos referentes às gratificações e outros, conforme requerido por 21 

ofício em reuniões anteriores ao departamento de Recursos Humanos da SESAU. Foi analisado 22 

pelos membros o contrato de prestação de serviços da Ecorad datado em 02 janeiro de 2005 com a 23 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, verificou se a existência de dúvidas em relação ao 24 

cumprimento do mesmo pelo período de dez anos, sendo necessário desta forma o questionamento 25 

se houve a inclusão de novos aditamentos entre o término do contrato até a presente data, se 26 

positivo solicitamos a apresentação dos respectivos aditamentos. Analisado o processo nº 27 

60162/2015 – PP nº 003/2015 – referente Reg. de Preços para aquisição de medicamentos para 28 

Ressuprimento da rede municipal de São Sebastião, considerando a demanda do serviço social – 29 

parecer a contento.  Os demais processos recebidos conforme item 2 estão em análise.  30 

3- Encaminhamentos:  31 

a) Ao Secretário de Saúde com cópia para chefe de Divisão de Recursos Humanos, solicitamos 32 

informações de todos os servidores que fez hora extra 50% e 100% nos meses de maio, junho, julho 33 

e agosto/2015, contendo o nome, cargo, função e lotação; 34 

b) solicitamos cópia do relatório final de Auditoria do Processo nº 10.925/2012 (Audisus 06/13); 35 

c) Solicitamos vistas ao processo referente à Auditoria Ministério da Saúde – DENASUS nº 36 

2211/2011; 37 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 38 

presentes.   São Sebastião, 10 de setembro de 2015. 39 

Ata elaborada por                                                        Tania Regina Sarak 40 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 41 

Tania Regina Sarak  

Sebastião Gonçalves de Santana  

Carlos Puríssimo  

Clausius Pestana  
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