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ATA DA 352ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 23/05/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

como a participação da presidente do COMUS, Dra. Marcia Guimarães, Sr. Ricardo e Sra. 5 

Solange, ambos representantes da Fundação de Saúde e Sra. Dilmara, representante do SAMU, 6 

objetivando esclarecimentos referentes à Prestação de Contas – 1º Quadrimestre/2017.   7 

Ordem do dia: 8 

1- Parecer preliminar da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde – 9 

SESAU - 1º Quadrimestre/17: 10 

1.1- Documentos disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS: 11 

a- Folha de Pagamento – FOPAG – 1º Quadrimestre/17; 12 

b- Documentos referentes a Fundação; 13 

c- Empenhos – 1º Quadrimestre/17 14 

Considerações:  15 

1.2- Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS: A Comissão constatou que não existe 16 

uma equipe nomeada pela nova gestão e que também não houve documento oficial revogando o 17 

decreto vigente, fato que prejudicou o andamento dos trabalhos das duas auditorias que se 18 

encontram com status “em aberto”, sendo estas: 1- Auditoria Municipal – Processo nº. 2.211/11 19 

- referente acompanhamento para resolução das inconformidades apontadas na Auditoria 20 

DENASUS nº 10.326./10, 2- Auditoria Municipal – Processo nº. 4310/2015 – referente à 21 

manutenção da Frota de Veículos da SESAU. Ressaltamos que o processo nº 61.286/15 referente 22 

à empresa Rizzo Comércio de Mobiliário Urbano Ltda já em atividade na Secretaria da Saúde – 23 

SESAU conforme registro em ata da 134ª Reunião extraordinária do COMUS realizada no dia 27 24 

de setembro de 2016, ata da 217ª Reunião ordinária realizada no dia 11 de outubro/16, ata da 25 

313ª Reunião da COFIN, realizada no dia 15 de setembro de 2016, ata da 317ª Reunião da 26 

COFIN em 24 de outubro/16 (sendo solicitada cópia do processo nº. 61286/15, volume I, II e II na 27 

íntegra e cópia do processo Contábil nº. 71 286/15), ata da 320ª Reunião da COFIN, realizada no 28 

dia 08/11/16, ata da 135ª Reunião extraordinária realizada no dia 22 de novembro de 2016, ata da 29 

322ª Reunião da COFIN realizada no dia 16 de novembro de 2016, ata da 325ª Reunião COFIN 30 

realizada no dia 05 de dezembro de 2016 (constando pedido de abertura de auditoria para 31 

averiguação da qualidade e compatibilidade do material empregado e do Processo Licitatório e 32 

valores a serem pagos pela SESAU), ata da 220ª Reunião ordinária do COMUS realizada no dia 33 

10 de janeiro de 2017 (menciona o processo de auditoria DENASUS, na qual cita o 34 

desmembramento da auditoria municipal), ata da 332ª Reunião da COFIN realizada no dia 18 de 35 

janeiro de 2017 (manifestação da equipe de auditoria Municipal que não receberam solicitação 36 

para abertura de processo de auditoria), ata da 341ª Reunião da COFIN realizada no dia 20 de 37 

fevereiro 2017, ata da 138ª Reunião Extraordinária do COMUS realizada no dia 21 de fevereiro de 38 

2017 (COFIN questionou o atual Secretário quanto a abertura de processo de auditoria para a 39 

averiguação de possíveis irregularidades na empresa Rizzo), ata da 223ª Reunião Ordinária do 40 

COMUS realizada no dia 11 de abril de 2017 (COFIN reiterou o pedido as solicitações efetuadas a 41 

respeito do caso. Ressaltamos que foram efetuadas solicitações à Secretaria da Saúde por meio 42 

dos seguintes ofícios:  046/2016, 071/2016, 089/2016, 097/2016, 098/2016, 102/2016, 103/2016, 43 

110/2016 e 127/2016,  005/2017, 025/2017 - todos emitidos pelo COMUS.  44 

1.3- Conclusão: A Comissão de Finanças emite seu parecer, pela maioria de votos, pela  45 

Reprovação das Contas da Secretaria da Saúde – 1º quadrimestre/2017 com as seguintes 46 

justificativas: 1- A não  formação do Componente de Auditoria – AUDISUS, prejudicando o 47 

andamento das auditorias que já se encontravam com status em aberto (Auditoria Municipal – 48 

Processo nº. 2.211/11 - referente acompanhamento para resolução das inconformidades 49 

apontadas na Auditoria DENASUS nº 10.326./10 e Auditoria Municipal – Processo nº. 4310/2015 – 50 

referente à manutenção da Frota de Veículos da SESAU), 2- A não abertura da auditoria frente 51 

a empresa Rizzo Comércio e serviços Ltda  conforme consignado em atas e ofícios 2016/2017 52 
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- COFIN e COMUS. 3- A impossibilidade de abertura de novos processos de auditoria.  53 

2- Parecer preliminar da COFIN referente à Prestação de Contas da Fundação de Saúde de 54 

São Sebastião – FSPSS - 1º Quadrimestre/17: As contas foram consideradas reprovadas pela 55 

Comissão, por não atender, na íntegra os itens elencados a seguir: 1- diminuição dos 56 

procedimentos de atendimento em grupo, nos meses de março e abril/2017; 2- aumento do 57 

repasse de verba municipal; 3- Ausência de informação sobre a aprovação dos currículos e 58 

projetos técnicos executivos da Fundação de Saúde pela Câmara conforme preconizado na Lei 59 

Orgânica do Município; 4- Relatório da Prestação de Contas Deficitário.  60 

2.1- Relatório de Prestação de Contas – 1º Quadrimestre/17 – Apresentado pela FSPSS - 61 

Recomendação: agregar ao Relatório de Prestação de Contas tabela que demonstre as 62 

referências (Estadual/Nacional) com relação aos seguintes itens: 63 

a- Título de tabela; 64 

b- Referência de coleta na coleta de dados; 65 

c- Identificação do período de medição; 66 

d- Parâmetros de referência com relação a coluna  de dados e coluna de porcentagem; 67 

e- Número Total de consultas; 68 

e- Número Total de atendimentos de urgência; 69 

f- Número Total Atividades de Educação em saúde; 70 

g- Número Total de atendimentos em grupo; 71 

h- Número Total de Avaliação/Procedimentos Coletivos; 72 

j- Dados por unidade de serviço; 73 

k- Dados referente ao organograma e lotação de funcionários; 74 

l- Dados da Planilha Orçamentária: A Comissão constatou que a referida planilha em seus valores 75 

percentuais não está identificada, dificultando a compreensão dos dados, bem como não faz  76 

comparação com referências Estaduais ou Nacionais. 77 

2.2- Foi solicitada a presença da pessoa responsável pelo Departamento Financeiro da FSPSS, 78 

sendo informado aos membros da COFIN que não dispunham de outros dados para fornecer no 79 

momento. 80 

2.3- A Comissão de Finanças – COFIN analisou o referido Relatório e considerou que os dados 81 

disponibilizados estão deficitários, pois não apresentaram detalhamento adequado.  82 

2.4- Recomendação: Recomendamos que o referido relatório forneça dados comparativos/série 83 

histórica, pelo menos, dos últimos dois anos. 84 

Este parecer é parte integrante da ata 354ª reunião da Comissão de Finanças, realizada no dia 25 de 85 

maio de 2017. 86 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 87 

presentes. 88 

São Sebastião, 23 de maio de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  89 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 90 

Tania Regina Sarak  

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Paulo Vitor de Oliveira  

Georgia Michelucci   
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