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 ATA DA 305ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 25/07/16, 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 – Apresentação do Status da Implantação do Sistema de Informação SISS pela GIESPP 6 

Apresentação dos funcionários da Empresa GIESPP, Sr. Marcos V. Souza Jr (responsável técnico) e 7 

Pablo Lúcio dos Santos (analista de implantação). Iniciaram a apresentação falando sobre a 8 

conectividade da fibra (Niponet), já implantados no Morro do Abrigo, Sesau, Topo, Almoxarifado 9 

Saúde, Enseada/Jaraguá e Maresias; em Barequeçaba está sendo implantado o Plano Municipal de 10 

Banda Larga. No Centro e Pontal está sendo utilizado o Speed e, em Barra do Una ainda não foi 11 

implantada a Infraestrutura e tecnologia da Informação. A empresa incluiu os dois Caps (I e AD) na 12 

programação para informatização. Previsão para implantação do e-sus: 20/09/2016. Sr. Clausius 13 

informou que o custo do projeto já está em R$ 4.320.000,00 (Quatro Milhões e Trezentos e Vinte Mil 14 

Reias) em dois anos e ainda não está concluído. Sr. Marcos salienta que o sistema já conta com 22 15 

(vinte e dois) módulos. Sr. Clausius coloca que o sistema se apresenta muito caro, que deveria haver 16 

uma repactuação quanto aos valores cobrados. Sr. Marcos informou que o sistema anteriormente 17 

utilizado era manual, o que gerava muitas incorreções, ficando evidente a agilização que a 18 

implantação do sistema da GIESPP trouxe; e também que o sistema já está implantado nos módulos 19 

da UAC e Regulação. Ficou decidido pelos membros desta Comissão que agendaremos uma visita 20 

nestas unidades módulos. De um total de 44 (quarenta e duas) unidades, em 22 (vinte e duas) já foi 21 

implantado e está funcionando. Com a implantação do Prontuário On line a informação se faz em 22 

tempo real. O Sr. Silvério salientou que em alguns casos há resistência quanto à implantação. As 23 

fichas de atendimento e anamnese já estão padronizados. A seguir passou-se para a apresentação do 24 

Status da implantação do projeto SISS. O controle de frequência iniciará em 1º de agosto de 2016. Foi 25 

decidido que será apresentado para o COMUS o atual Status de implantação do Projeto. 26 

2 - Encaminhamentos: 27 

2.1 - Agendar reunião com Audisus para posicionamento das Auditorias no período do 2º 28 

Quadrimestre; 29 

2.2 – Agendar com a Presidente do Conselho a apresentação do atual Status de implantação do 30 

Projeto para os novos membros do COMUS. 31 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 32 

presentes.   33 

São Sebastião, 25 de julho de 2016.          Ata elaborada por                         Tania Regina Sarak 34 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 35 

Clausius Pestana  

Gustavo Barboni de Freitas  

Tânia Regina Sarak  
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