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ATA DA 373ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/09/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

do dia: 5 

1- Prestação de Contas 2º quadrimestre/2017:  6 

1.1- Documentos Recebidos : 7 

- Cópia impressa referente a Prestação de Contas da SESAU  - 2º quadrimestre/2017. 8 

2- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN: 9 

2.1- Considerando: 10 

Considerando: 11 

- Que desde 03 de outubro de 2016 esta Comissão vem solicitando esclarecimentos referentes ao 12 

contrato da empresa Rizzo Comércio e Serviços de Mobiliário Urbano Ltda, conforme consignado 13 

por meio dos ofícios emitidos pelo COMUS nºs ( 089; 097; 098; 110/2016); 14 

- Que por meio do ofício 118/2016 - COMUS, datado de 17/11/2016, foi solicitado por esta 15 

Comissão a suspensão do contrato com a referida empresa Rizzo, bem como a paralização de 16 

todos os serviços e pagamentos em decorrência das constatações observadas pela COFIN 17 

depois da realização de análises das contas, quais sejam: 18 

1- Fibra Ótica utilizada não é a especificada em contrato; 19 

2- Equipamentos fornecidos (rádios e câmeras) não são os pactuados, talvez nem sejam novos; 20 

3- Dos 33 Km de fibra ótica acordados, só 3 km foram feitos até o momento; 21 

4- As câmeras de monitoramento não estão funcionando, somente uma quantidade mínima; 22 

5- O prazo para implantação do sistema expirou em 04/05/2016; 23 

6- O contrato vence em 06/01/2017, e não há quase nada funcionando; 24 

7- Os valores a serem pagos pela Secretaria da Saúde perfazem mais que 60% do total do 25 

contrato, sendo que a maior ênfase é na segurança pública e não em ações do SUS. 26 

- Que por meio do ofício 127/2016 – COMUS foi solicitado por esta Comissão de Finanças a 27 

imediata abertura de processo de auditoria no Contrato com a empresa Rizzo para verificação da 28 

“qualidade e compatibilidade do material empregado e Processo licitatório e valores a 29 

serem pagos pela SESAU”. 30 

- Que por meio do ofício 25/2017, datado de 20/02/2017, foi solicitado por esta Comissão de 31 

Finanças a reiteração do ofício 118/2016 - COMUS, citado anteriormente.  32 

- Que por meio do ofício 062/2017 – COMUS, datado de 30/05/2017, foi encaminhado por esta 33 

Comissão de Finanças recomendações a SESAU, sendo estas: Nomeação do Componente de 34 

Auditoria Municipal pela nova gestão, Retorno da auditoria em andamento – processo 2.211/11 - 35 

referente acompanhamento para resolução das inconformidades apontadas na Auditoria 36 

DENASUS nº 10.326./10, Processo nº. 4310/2015 – referente à manutenção da Frota de Veículos 37 

da SESAU, Abertura de processo de auditoria frente à empresa Rizzo Comércio e serviços 38 

Ltda, conforme consignado em atas e ofícios 2016/2017 - COFIN e COMUS. 39 

PARECER FINAL: Considerando Que não houve resposta aos ofícios acima elencados , os 40 

membros da COFIN emitem parecer pela Reprovação das Contas da Secretaria da Saúde – 41 

SESAU – 2º quadrimestre/2017, deixando consignado que, independente do informado por meio 42 

do ofício nº. 01/2017 – AUDISUS, no qual houve solicitação de prazo para apresentação de 43 

devolutiva satisfatória a esta Comissão referente à empresa Rizzo, não altera o parecer emitido 44 

por esta Comissão. Este parecer é parte integrante da ata 373ª reunião da Comissão de Finanças, 45 

realizada no dia 21 de setembro de 2017.  46 

ABSTENÇÃO DE VOTO: Conselheira Giuliana Zen Petisco Del Porto se absteve de votar 47 

considerando a recente nomeação para compor o Conselho de Saúde e COFIN, bem como o 48 

pouco tempo hábil para apreciação da matéria. 49 

Membros que assinam o parecer:  50 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 51 

presentes. 52 
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São Sebastião, 21 de setembro de 2017. Ata elaborada por                      Maria Aparecida Dias 53 

Santos Prado  54 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 55 

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  
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