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ATA DA 355ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 26/05/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

ata.  5 

Ordem do dia: 6 

Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 1º 7 

Quadrimestre/2017:  8 

A Dra. Tania, coordenadora da COFIN informou aos membros presentes que a reunião em pauta foi 9 

chamada pelo Secretário Henrique para esclarecimentos sobre a Prestação de Contas da Fundação 10 

de Saúde e Secretaria da Saúde referente ao 1º Quadrimestre/2017. Em seguida, Sr. Henrique 11 

argumentou detalhadamente sobre os itens apontados pela COFIN que justificaram o parecer de 12 

reprovação nas Contas da Fundação de Saúde referente ao 1º quadrimestre/2017.  Dra. Tania 13 

informou que a Comissão emitiu o parecer pela reprovação das contas do HCSS, conforme 14 

consignado no Parecer da COFIN (datado de 25/05/17) e ata da 354ª - COFIN, realizada no dia 15 

26/05/17, por não atender, na íntegra os itens elencados a seguir:  16 

1- Ausência de nomenclatura de tabela apresentada conforme as recomendações;  17 

2- Ausência de informação sobre a aprovação dos currículos e projetos técnicos executivos da 18 

Fundação de Saúde pela Câmara conforme preconizado na Lei Orgânica do Município;  19 

3- Relatório da Prestação de Contas Deficitário. Com relação ao Relatório de Prestação de Contas – 20 

1º Quadrimestre/17 – Apresentado pela FSPSS – Recomenda-se agregar tabela que demonstre as 21 

referências (Estadual/Nacional) com relação aos seguintes itens: 22 

a- Título de tabela; 23 

b- Referência de coleta na coleta de dados; 24 

c- Identificação do período de medição; 25 

d- Parâmetros de referência com relação a coluna  de dados e coluna de porcentagem; 26 

e- Número Total de consultas; 27 

e- Número Total de atendimentos de urgência; 28 

f- Número Total Atividades de Educação em saúde; 29 

g- Número Total de atendimentos em grupo; 30 

h- Número Total de Avaliação/Procedimentos Coletivos; 31 

j- Dados por unidade de serviço; 32 

k- Dados referente ao organograma e lotação de funcionários; 33 

l- Dados da Planilha Orçamentária: A Comissão constatou que a referida planilha em seus valores 34 

percentuais não está identificada, dificultando a compreensão dos dados, bem como não faz  35 

comparação com referências Estaduais ou Nacionais. 36 

4- Foi solicitada a presença da pessoa responsável pelo Departamento Financeiro da FSPSS, sendo 37 

informado aos membros da COFIN que não dispunham de outros dados para fornecer no momento. 38 

5- A Comissão de Finanças – COFIN analisou o referido Relatório e considerou que os dados 39 

disponibilizados estão deficitários, pois não apresentaram detalhamento adequado.  40 

6- Recomendação: Os membros presentes deliberaram solicitar que o referido relatório forneça 41 

dados comparativos/série histórica, pelo menos, dos últimos dois anos. Solicitamos ao Presidente da 42 

Fundação de Saúde justificar os seguintes itens: a- diminuição dos procedimentos de atendimento 43 

em grupo, nos meses de março e abril/2017; b- aumento do repasse de verba municipal.  44 

A Comissão acolheu todas as justificativas apresentadas pelo Secretário de Saúde e, em seguida 45 

colocou a proposta de alteração da conclusão final da COFIN referente às contas do 1º 46 

Quadrimestre/17 em votação, sendo que o Conselheiro Carlos Alberto discordou da alteração, 47 

apresentou seu voto em apartado pela reprovação e se ausentou da reunião, ausentando-se antes 48 

do término oficial da reunião em tela. A Comissão teve o entendimento que não seria necessária à 49 

reprovação das contas, optando-se pela aprovação com ressalvas. A deliberação ocorreu pela 50 

maioria de votos dos membros presentes.  51 
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7- Prestação de Contas da Secretaria da Saúde de São Sebastião – SESAU – 1º 52 

Quadrimestre/2017: 53 

7.1- Dra. Tania informou que a Comissão emitiu o parecer pela reprovação das contas da SESAU 54 

– 1º Quadrimestre/17, conforme consignado no Parecer da COFIN (datado de 25/05/17) e ata da 55 

354ª - COFIN, realizada no dia 26/05/17. A Comissão de Finanças emitiu seu parecer, pela 56 

Reprovação das Contas da Secretaria da Saúde – 1º quadrimestre/2017 com as seguintes 57 

justificativas: a- A não formação do Componente de Auditoria – AUDISUS, prejudicando o 58 

andamento das auditorias que já se encontravam com status em aberto (Auditoria Municipal – 59 

Processo nº. 2.211/11 - referente acompanhamento para resolução das inconformidades apontadas 60 

na Auditoria DENASUS nº 10.326./10 e Auditoria Municipal – Processo nº. 4310/2015 – referente à 61 

manutenção da Frota de Veículos da SESAU), b- A não abertura da auditoria frente a empresa 62 

Rizzo Comércio e serviços Ltda consignado em atas e ofícios 2016/2017 - COFIN e COMUS. 3- A 63 

impossibilidade de abertura de novos processos de auditoria. Considerando as argumentações 64 

do Secretário de Saúde, Sr. Henrique, a Comissão acolheu todas as justificativas apresentadas e, 65 

em seguida colocou a proposta de alteração da conclusão final da COFIN referente às contas do 1º 66 

Quadrimestre/17 em votação, sendo que o Conselheiro Carlos Alberto discordou da proposta de 67 

alteração, apresentou seu manifesto pela reprovação das contas e nesse momento se ausentou da 68 

reunião. Cabe informar que a reunião não tinha terminado oficialmente. A Comissão deliberou pela 69 

manutenção do parecer pela reprovação das contas da SESAU, considerado que o entendimento 70 

dos membros diante as argumentações/esclarecimentos do Secretário da Saúde não foram 71 

considerados a contento. Sendo assim, o Parecer da COFIN emitido em 25/05/17 referente às contas 72 

da Secretaria da Saúde – 1º quadrimestre/2017 será mantido pela reprovação das contas. Por 73 

último, a comissão deliberou que as recomendações serão enviadas ao Secretário da  74 

Saúde, Presidente da Fundação e Interventoria do Hospital para providências. Nada mais havendo a 75 

tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. 76 

São Sebastião, 26 de maio de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  77 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 78 

Henrique Simões Rodrigues da Silva  

Tania Regina Sarak  

Maria Aparecida Dias Santos Prado   

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Georgia Michelucci   
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