
 

Ata da 280ª reunião da COFIN 19-01-16       1 

ATA DA 280ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 19/01/16, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Iniciada a análise dos documentos pelos membros presentes, que assinam a lista de presença anexa. 4 

Em seguida passou-se a análise dos documentos disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde 5 

referente à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2015, conforme guia de remessa. 6 

Ordem do dia:     7 

1- Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre/2015:  8 

1.1- Documentos Recebidos:          9 

-Processo - 60406/2015 - Registro de preços para aquisição de gases; 10 

-Processo - 60517/2015 - Concorrência - Contratação de empresa especializada em engenharia; 11 

-Processo - 61068/2015 - Pregão - Prestação de serviços de exames de Ultrassonografia; 12 

-Processo - 60824/2014 - Contratação de Empresa especialidade em serviços de Engenharia; 13 

-Processo - 70680/2011 - Concorrência - Construção do Hospital de Boiçucanga; 14 

-Processo - 60700/2015 - Aquisição de relógios de ponto informatizados; 15 

-Processo -61041/2014 - Locação de imóvel; 16 

-Processo -61021/2015 - Aquisição de materiais elétricos; 17 

-Cópia das páginas 333, 342, 343, 431, e 434; 18 

-Extratos C/C - Banco do Brasil - Comp. Dezembro/2015; 19 

-Extratos C/C - Caixa Econômica Comp. Dezembro/2015; 20 

-Processo - 61273/2015 - Contratação de Empresa para locação de Equipamentos respiratórios; 21 

- Processo - 61270/2015 - Contratação de empresa para manutenção de veículos; 22 

-Processo - 60916/2015 - Contratação de empresa especializada para implantação de infraestrutura; 23 

- Prestação de Contas do HCSS referente ao mês de Novembro e Dezembro/2015; 24 

- Processo - 003569/2015 - Requisição de registro de preços; 25 

-Relatório do resumo da FOPAG comp. Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2015 (cópias e 26 

original); 27 

- Relatório Analítico de Despesa HCSS - Comp.12/2015 (3vias); 28 

- Relatório Sintético HCSS - comp.12/2015 (3vias); 29 

- Relatório de Honorários Médicos HCSS - Comp.12/2015 (3vias). 30 

1.2- Considerações COFIN: 31 

a- Não houve análise da Produção de procedimento que constam no E-SUS.  32 

b- Com relação à Implantação do Sistema de Informatização pela SISSONLINE, constatado que ainda 33 

não houve finalização da implantação devido à deficiência na infraestrutura das unidades de saúde e 34 

de Recursos Humanos para operar o Sistema. Além dos fatos citados acima, esta comissão 35 

desconhece a conclusão da Implantação do Projeto Piloto.  36 

c- Referente ao Resumo da Folha de Pagamento – FOPAG: 37 

1- Durante a análise da COFIN, 3º Quadrimestre/15, foi constatado os seguintes valores referente a 38 

Gratificação de Pronto Socorro – GPS: setembro/15: R$ 186.788,77, outubro/15: 179.746,12, 39 

novembro/15: 182.563,57 e dezembro/15: 171.439,06. Decidido solicitar ao Departamento de 40 

Recursos Humanos da Prefeitura uma listagem nominada de todos os funcionários que recebem a 41 

Gratificação de Pronto Socorro – GPS, referendado por cargo/função e lotação, no seguinte período: 42 

setembro/15, outubro/15, novembro/15 e dezembro/15,  bem como cópia do Decreto que instituiu o 43 

benefício. 44 

2- Quanto ao volume de horas extras (50/100%) realizadas pelos funcionários da SESAU foram 45 

constatados os seguintes valores: setembro/15: R$ 257.532,00, outubro/15: R$ 257.378,96, 46 

novembro/15: R$ 256.710,60 e dezembro/15: R$ 257.834,25. Decidido solicitar ao Departamento 47 

de Recursos Humanos da Prefeitura uma listagem nominada por cargo/função de todos 48 

profissionais que fizeram Horas Extras 50/100% nos seguintes meses: setembro/15, outubro/15, 49 

novembro/15 e dezembro/15. 50 

--------------------------------------------------x-----------------------------------------------------x--------------------------------------------- 51 

2- Parecer da COFIN referente Prestação de Contas  - 3º QD-2015: Após avaliação dos 52 

documentos disponibilizados pelo FMS, os membros optam pela Aprovação das Contas da 53 
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Secretaria da Saúde - SESAU com pendências de esclarecimentos conforme itens listados a 54 

seguir:  55 

- Ata 240ª em 28/04/2015: 56 

Processo nº 60.154/12 – credor 7315 – ECORAD Serviços Diagnose para imagens - Contratos e 57 

aditamentos vigentes – Observações feitas pela COFIN: a) Que seja revisto valores praticados; b) Que 58 

seja revisto a relação “contratual” – a empresa atende plenamente as necessidades financeiras do 59 

Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS? (cessão do espaço e funcionários?). 60 

- Ata 241ª em 05/05/2015:  61 

Solicitação do demonstrativo de pagamento das equipes do SAMU – encaminhamento não atendido. 62 

- Ata 242ª em 07/05/2015: 63 

Reiterado o agendamento de reuniões com Chefe de Divisão Recursos Humanos da SESAU.  64 

- Ata 245ª em 28/05/2015: 65 

Reiterado o agendamento de reunião com Chefe de Divisão Recursos Humanos da SESAU, para 66 

esclarecimentos sobre códigos da Folha de pagamento - SESAU. 67 

- Ata 247ª em 11/06/2015: 68 

Reunião com Administrador Hospitalar - revisão e baixa do check list (documentação dos contratos 69 

médicos estão sob análise desta comissão. Observação não foram entregues todos os contratos. 70 

- Ata 251ª em 30/06/2015: 71 

Solicitação de averiguação da reforma da unidade de Maresias. Aguardando parecer do técnico da 72 

SESAU. 73 

- Ata 253ª em 16/07/2015: 74 

Reiteração de vistas ao demonstrativo da folha de pagamento do SAMU – por equipe. 75 

- Ata 255ª em 28/07/2015: 76 

Reiteração aos itens do Check list nº: 06, 17, 40, 43, 44, 49, 62, 65 e 68. Considerações a maioria 77 

dos itens são referentes à FOPAG/SESAU, onde a COFIN entende que não há transparência no 78 

fornecimento desta informação. Vale ressaltar que a Lei Federal nº 12.527/2012 deve ser aplicada. A 79 

COFIN aguarda respostas do Setor Jurídico. Informamos que o espelho da folha de pagamento dos 80 

funcionários públicos deve fazer parte dos apontamentos para a análise (sobre horas extras e 81 

gratificações). A COFIN não foi atendida quanto ao pedido de fornecimento de cópia da referida 82 

legislação que institui a gratificação de Pronto Socorro – GPS. 83 

- Ata 257ª em 06/08/2015: 84 

Reiteração de solicitação de reunião com Chefe de Divisão de Recursos Humanos – SESAU, para 85 

esclarecimentos sobre a FOPAG e informes sobre a gratificação de Pronto Socorro. 86 

- Ata nº 263ª em 01/09/2015: 87 

Reunião com Dr. Marcos Salvador Mathias e o Sr. Klebson, referente os informes sobre a empresa 88 

ECORAD e Laboratório Itapema. A COFIN questiona o pacote de Serviços das duas empresas e da 89 

empresa ECORAD sobre valores praticados e relação contratual (cessão de espaço e mão de obra 90 

com repasses). 91 

- Ata nº 265 em 10/09/2015: 92 

a) Ficou acordado em reunião com os membros do AUDISUS, que este setor nos encaminharia para 93 

vistas o relatório final da Auditoria concluída referente ao processo nº 10.925/2012 – AUDISUS e 94 

Processo DENASUS nº 2211/2011; 95 

b) Solicitação de informações sobre os setores/servidores que fazem horas extras 50 % e 100% 96 

referente a este quadrimestre cujo valor apurado é de R$ 1. 372.386,59 solicitação não atendida. 97 

- Análise do E/SUS – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião: 98 

- Referente ao mês de maio – PACS de Boracéia – a produção médica ainda está sendo computada 99 

para outra unidade; Baixa Produção no atendimento médico: a) Unidade Saúde da Família 100 

Barequeçaba – 13 consultas médicas; b) Unidade Saúde Canto do Mar produção 104 consultas 101 

médicas 104. Não foi observada a produção odontológica nos informes. 102 

- Referente ao mês de junho – Unidade Saúde da Família Canto do Mar sem produção odontológica; 103 

Unidade Saúde da Família Itatinga I – ausência de procedimentos consolidados, administração de 104 

medicamentos, procedimentos pequena cirurgia sem fornecimento creme, fio dental e escova dental; 105 

Unidade Saúde da Família Boiçucanga II – ausência de produção odontológica; PACS de Boracéia – 106 
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ausência de produção odontológica. 107 

- Referente ao mês de julho – Unidade Saúde da Família Barra do Sahy – sem produção 108 

odontológica e Centro Saúde de Boiçucanga sem produção médica e odontológica; Unidade Saúde da 109 

Família Camburi – produção somente coleta de citopatológico de colo de útero e produção 110 

odontológica; Unidade Saúde da Família Centro – sem produção; PACS de Boracéia – sem produção 111 

odontológica; Unidade Saúde da Família Boiçucanga – sem produção odontológica. 112 

- Referente ao mês de agosto – Unidade Saúde da Família Barra do Sahy – sem apontamentos de 113 

consulta médica; Unidade Saúde da Família Maresias I – sem apontamentos de consulta médica; 114 

Unidade Saúde da Família Centro – sem apontamentos de consulta médica; Unidade Saúde da 115 

Família Camburi sem apontamentos de consulta médica. 116 

Revalidação do Check list  itens pendentes conforme segue: 117 

nº 06, 17, 35 – faltam alguns contratos médicos; nº 37 falta produção dos profissionais Buco Maxilo – 118 

parcialmente fornecido; nº 40, 43, 44, 49, 62, 65, 68 – reiterar pedidos adequando datas, apresentar 119 

contas de condomínio 120 

- Referente ao Check list itens pendentes 1º e 2º quadrimestre/2015:  121 

nº 01, 02, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23 – parcialmente fornecido. 122 

- Referente à Implantação de Rede – Empresa SISSIONLINE: 123 

Conforme relatórios de atividades podem observar que a rede de internet no prédio da Unidade Morro 124 

do Abrigo, continua deficitária, o mesmo ocorre na Unidade Básica Saúde da Topolândia prédio 125 

Joseane com queda e lentidão do Sistema. Foi registrada a seguinte ocorrência na unidade da 126 

Topolândia, não foram instalados microcomputadores na sala de odontologia.  A unidade não dispõe 127 

de local adequado para implantação do sistema. Concluindo o sistema ainda não está totalmente 128 

implantado devido deficiência na infra estrutura das unidades e recursos humanos para operar o 129 

sistema.  130 

- Referente ao Resumo da Folha de Pagamento da SESAU: 131 

a) Levantamento de valores do 2º quadrimestre/2015 – Gratificação de Pronto Socorro GPS: 132 

Maio – R$ 233.451,40  133 

Junho – R$ 235.212,66  134 

Julho – R$ 199.207,90  135 

Agosto – R$ 235.212,66  136 

Fechamento Total de valores do quadrimestre R$ 903.084,62 (novecentos e três mil e oitenta e quatro 137 

mil reais e sessenta e dois centavos). Foi fornecida a listagem nominada somente da SESAU. 138 

Considerações da COFIN: Estamos aguardando legislação pertinente para avaliação. 139 

b) Levantamento do volume de horas extras (50 e 100 %) praticadas por funcionários da SESAU: 140 

Maio – R$ 446.625,09 141 

Junho – R$ 413.742,20 142 

Julho – R$ 244.775,21 143 

Agosto – R$ 267.244,00 144 

Fechamento total de valores do quadrimestre R$ 1.372.386,59. 145 

- Ata 269ª em 20/10/15:  146 

O não atendimento ao questionamento do processo nº 61 500/12 – contratação de empresa 147 

especializada em manutenção preventiva corretiva – na qual foi questionada a despesa referente ao 148 

SAMU ser pago pela SESAU. 149 

- Ata 270ª em 27/10/15:  150 

Processo 70 680/11 – Hospital de Boiçucanga - esclarecimentos sobre a rescisão amigável, 151 

considerando que a obra havia sido licitada até o seu término. 152 

- Ata 271ª em 03/11/15:  153 

Despesa do HCSS paga à empresa Implantes Com. Prod. Equipamentos Médicos Ltda. – no valor de 154 

R$ 50.727,60. 155 

- Ata 274ª em 17/11/15:  156 

Solicitação de agendamento de reunião com Chefe de Divisão de RH da Saúde para esclarecimentos 157 

sobre o Resumo da Folha de Pagamento, referente aos códigos. 158 

- Ata 275ª em 24/11/15:  159 
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Aguardando resposta do Setor Jurídico referente Comissão de Auditoria Municipal – AUDISUS. 160 

- Ata 280ª em 19/01/16:  161 

Esta reunião demandou as seguintes solicitações:  162 

- Ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São Sebastião: uma listagem 163 

nominada de todos os funcionários que recebem a Gratificação de Pronto Socorro – GPS, referendado 164 

por cargo/função e lotação, no seguinte período: setembro/15, outubro/15, novembro/15 e 165 

dezembro/15,  bem como cópia do Decreto que instituiu o benefício. 166 

- Ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura: solicitar uma listagem nominada por 167 

cargo/função de todos profissionais que fizeram Horas Extras 50/100% nos seguintes meses: 168 

setembro/15, outubro/15, novembro/15 e dezembro/15. 169 

- Ao Interventor do HCSS: solicitar cópias de contratos Médicos do HCSS atuais para serem 170 

analisados por esta comissão, bem como solicitação de cópias de certidões negativas do FGTS e 171 

INSS. 172 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 173 

presentes. São Sebastião, 19 de janeiro de 2016. 174 

Ata elaborada por                                                        Tania Regina Sarak 175 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 176 

Tania Regina Sarak  

Clausius Pestana  

Sebastião Gonçalves Santana  
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