
 
 

Ata da 328ª reunião da COFIN 21-12-16       1 

ATA DA 328ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/12/16, 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- Situação atual da Administração do Hospital de Clínicas São Sebastião e o não 6 

pagamento do 13º salário no prazo legal (este documento fará parte do relatório final da 7 

Prestação de Contas do 3º Quad./2016): Foi observado por esta comissão desde o 2º 8 

Quad./2016, o não recolhimento dos encargos patronais (INSS e FGTS), nem o da parcela do 9 

13º salário dos funcionários, como medida cautelar para garantir o pagamento da gratificação 10 

dentro do prazo legal; sendo esta uma das irregularidades apontadas no parecer final desta 11 

comissão referente à Prestação de Contas do 2º Quad./2016, e que motivou a reprovação da 12 

contas. Diante do exposto, levaremos os fatos ao conhecimento dos órgãos competentes, 13 

mesmo porque foi observado que os contratos médicos também apresentam irregularidades, e 14 

que já foram enviados 22 contratos para análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos da 15 

Prefeitura em 2012 e 2013, sem nenhum retorno até o momento. Atualmente já são 66 16 

empresas prestadoras de serviços médicos, tendo esta comissão feito esta observação no 17 

parecer final também. São partes integrantes desta ata, os anexos I, II e III. 18 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 19 

pelos presentes. 20 

São Sebastião, 21 de dezembro de 2016. Ata elaborada por                 Tânia Regina Sarak 21 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 22 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Gustavo Barboni de Freitas Absteve-se de votar. 

Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Tania Regina Sarak  
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