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ATA DA 294ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 09/05/16, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  4 

Ordem do dia:   5 

1- Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016:  6 

1.1- Parecer Final da Comissão de Finanças: 7 

Após avaliação dos documentos disponibilizados pelo Fundo Municipal e Saúde – FMS no período, os 8 

membros optam pela Aprovação das Contas da Secretaria da Saúde - SESAU com pendências 9 

de esclarecimentos conforme itens de apontamentos/recomendações listados a seguir: 10 

1- SISSONLINE:  11 

a- Apresentação de Relatório Final das atividades do 1º Quadrimestre/2016: Valores pagos até o 12 

presente momento, contrato vigente e seus respectivos termos aditivos, bem como informar o que 13 

efetivamente já foi cumprido até o presente momento. Em análise.  14 

2- Reforma da Unidade de Saúde de Maresias:  15 

a- Apresentação atualizada em andamento da recém reforma da unidade de Maresias, considerando 16 

que o Laudo Técnico emitido pela SESAU/VISA não está a contento. Em análise.  17 

3- Manutenção e Mecânica de Veículos: Observado que os valores de peças e serviços, 18 

principalmente, os valores praticados com as ambulâncias estão acima dos valores de mercado. 19 

Recomendação: Ampliar a fiscalização de todo o processo de licitação, conceder maior visibilidade 20 

quanto a publiciade e divulgação. 21 

4- Fundação de Saúde Publica de São Sebastião: Não foi possível a avaliação do 22 

desempenho/produção das ações médicas/odontológicas e de prevenção da Fundação. Somente 23 

observamos que os salários dos profissionais ainda não foram corrigidos. Existe matéria legislativa 24 

sobre revisão salarial. Em análise.  25 

5- Pendências 3º Quadrimestre/2015 que se agregam ao ano de 2016, conforme consignado em 26 

atas da COFIN anteriores: 27 

a- Ata 240ª em 28/04/2015: Processo nº 60.154/12 – credor 7315 – ECORAD Serviços Diagnose 28 

para imagens - Contratos e aditamentos vigentes - Recomendações: a) Que seja revisto valores 29 

praticados; b) Que seja revisto a relação “contratual” – a empresa atende plenamente as necessidades 30 

financeiras do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS? (cessão do espaço e funcionários).  31 

b- Ata 241ª em 05/05/2015: Solicitação do demonstrativo de pagamento das equipes do SAMU – Não 32 

atendido. 33 

c- Ata 242ª em 07/05/2015: Reiterado o agendamento de reuniões com Chefe de Divisão Recursos 34 

Humanos da SESAU - Não atendido. 35 

d- Ata 245ª em 28/05/2015: Reiterado o agendamento de reunião com Chefe de Divisão Recursos 36 

Humanos da SESAU, para esclarecimentos sobre códigos da Folha de pagamento – SESAU - Não 37 

atendido. 38 

e- Ata 247ª em 11/06/2015: Documentação dos contratos médicos estão sob análise desta comissão. 39 

Observação não foram entregues todos os contratos. Documentação Incompleta. 40 

f- Ata 253ª em 16/07/2015: Reiteração de vistas ao demonstrativo da folha de pagamento do SAMU – 41 

por equipe - Não atendido. 42 

g- Ata 255ª em 28/07/2015: Reiteração aos itens do Check list nº: 06, 17, 40, 43, 44, 49, 62, 65 e 68. 43 

Considerações a maioria dos itens são referentes à FOPAG/SESAU, onde a COFIN entende que não 44 

há transparência no fornecimento desta informação. Vale ressaltar que a Lei Federal nº 12.527/2012 45 

deve ser aplicada. A COFIN aguarda respostas do Setor Jurídico. Informamos que o espelho da folha 46 

de pagamento dos funcionários públicos deve fazer parte dos apontamentos para a análise (sobre 47 

horas extras e gratificações). A COFIN não foi atendida quanto ao pedido de fornecimento de 48 

cópia da referida legislação que institui a gratificação de Pronto Socorro – GPS. 49 

h- Ata 257ª em 06/08/2015: Reiteração de solicitação de reunião com Chefe de Divisão de Recursos 50 

Humanos – SESAU, para esclarecimentos sobre a FOPAG e informes sobre a gratificação de Pronto 51 

Socorro. Não atendido. 52 

i- Ata nº 265 em 10/09/2015: a) Ficou acordado em reunião com os membros do AUDISUS, que este 53 
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setor nos encaminharia para vistas o relatório final da Auditoria concluída referente ao processo nº 54 

10.925/2012 – AUDISUS e Processo DENASUS nº 2211/2011; b) Solicitação de informações sobre os 55 

setores/servidores que fazem horas extras 50 % e 100% referente a este quadrimestre. Não atendido. 56 

j- Ata 271ª em 03/11/15: Despesa do HCSS paga à empresa Implantes Com. Prod. Equipamentos 57 

Médicos Ltda. – no valor de R$ 50.727,60. Em análise.  58 

l- Ata 274ª em 17/11/15: Solicitação de agendamento de reunião com Chefe de Divisão de RH da 59 

Saúde para esclarecimentos sobre o Resumo da Folha de Pagamento, referente aos códigos. Não 60 

atendido. 61 

m- Ata 280ª em 19/01/16: Hospital de Clinicas se encontra pendente o fornecimento de cópias dos 62 

contratos médicos referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016 - Não atendido. 63 

n- Ata 280ª em 19/01/16: Prestação de Contas do HCSS - competências meses março e abril/2016. 64 

Em análise. 65 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 66 

presentes.   67 

São Sebastião, 09 de maio de 2016. Ata elaborada por                 Tania Regina Sarak . 68 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 69 

Tania Regina Sarak  

Clausius Pestana  

Gustavo Barboni de Freitas  
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