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ATA DA 319ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 07/11/16, 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- Reunião com a Divisão de Recursos Humanos da Saúde: Sra Nanci inicia sua explanação 6 

falando do papel do Recursos Humanos da Saúde, que é compilar todos os dados recebidos e depois 7 

passar para o Departamento de Recursos Humanos fazer os lançamentos. Ressaltou que não tem 8 

acesso aos lançamentos, nem à lista de códigos e a maioria dos relatórios. Dra Tânia fala sobre os 9 

documentos incompletos recebidos, e que sem a informação não tem como avaliar as denúncias 10 

recebidas. Afirma também que esta reunião é para cumprir a transparência a que deve se submeter a 11 

administração pública. Já encontraram irregularidades no resumo da folha e vão marcar uma reunião 12 

com o Departamento de Recursos Humanos. Solicitaremos a revisão na listagem de GPS e HE. 13 

Questionou o pagamento da Gratificação de Gabinete (cod. 49) para servidor da saúde. Sra Nanci e 14 

Sr. Marcos reforçaram que esse tipo de lançamento é feito direto no DRH, e que a Sesau não tem 15 

conhecimento, nem acesso. Sra Ana Amélia cita uma gratificação da Fundação de Saúde Pública; 16 

Dra Tânia acha que é produtividade, mas não é, trata-se de uma gratificação paga a diretores. Sra 17 

Ana Amélia fala que a Gratificação de Pronto Socorro consta no Estatuto (LC 146/11), não tem 18 

nenhuma regulamentação posterior. Dra Tânia pede esclarecimento sobre a sigla JMO constante no 19 

resumo da folha e os valores atribuídos à mesma. Sr. Marcos respondeu que a sigla significa Junta 20 

Médica Oficial, e o valor é referente ao vencimento do servidor afastado pela junta. Dra Tânia 21 

questiona sobre a Fundação de Saúde Pública. Sra Nanci disse que não sabe responder nada sobre 22 

a Fundação. Sra Ana Amélia perguntou sobre a legislação e a natureza das gratificações código 163 23 

e 177. Sr. Marcos explicou que a 163 trata-se de gratificação paga a servidores de carreira que 24 

exercem cargo de Diretor Executivo na Fundação, regulamentada pela LC 175/2014; quanto a 177 é a 25 

gratificação de produtividade paga à médicos e dentistas, regulamentada pela Lei 2289/14. Dra Tânia 26 

questionou o pagamento da periculosidade judicial, que é paga exclusivamente à dentistas que 27 

entraram com ação, quando reconhecido o direito deveria ser estendido à todo o universo de 28 

profissionais da classe. Acredita que o Dr. Tarifa deve ser comunicado, mas com certeza será levado à 29 

plenária do Comus. Ainda sobre a Fundação, vai solicitar ao Ministério do Trabalho a análise da LC 30 

175/14, a forma correta de pagamento da gratificação aos servidores de carreira que ocupam cargos 31 

de diretores e presidente da Fundação. Dra Tânia faz uma reflexão sobre os membros do conselho, 32 

pessoas esclarecidas, profissionais de áreas diversas, mas que tomam posição nas plenárias, 33 

mantem-se calados em relação à maioria dos assuntos discutidos na pauta. Sra. Ana Amélia quer 34 

saber do que se trata a gratificação JARI; houve várias suposições, mas a explicação veio por 35 

intermédio do Sr. Paulo Vitor, que esclareceu tratar-se da gratificação paga à servidores que 36 

compõem a comissão da JARI. O restante da reunião pautou-se em cima do pagamento da GPS 37 

(gratificação de pronto socorro), da fórmula de cálculo, do percentual, da possível irregularidade da 38 

gratificação, e o questionamento sobre o que será feito quando o atendimento passar para a UPA; 39 

esta gratificação foi criada pelo Decreto 972/94, e em 2006, regulamentada na LC 76/2006 (Estatuto), 40 

e alterada pela LC 146/2011(Estatuto), os membros da comissão consideram que o plantão à distância 41 

já supre as necessidades da classe, devendo talvez haver uma gratificação para especialidades. Fazer 42 

questionamento ao DRH sobre os valores de GPS pagos por cargo da Secretaria da Saúde. 43 

2- Encaminhamentos:  44 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 45 

presentes. 46 

São Sebastião, 07 de novembro de 2016. Ata elaborada por              Tereza Carmela Galdino da Costa 47 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 48 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Paulo Vitor de Oliveira  
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Tania Regina Sarak  
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