
 
 

Ata da 379ª reunião da COFIN 30/10/17       1 

ATA DA 379ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 30/10/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

participação de Sra. Jacqueline Marinho, Fabiani Borges e Juliano Barreto, consultados pelo Sr. 5 

Carlos Alberto. Foi solicitado ao FMS esclarecimentos sobre a empresa Rizzo com elação ao valor 6 

pago à empresa. Sra. Jacqueline Marinho informou que o valor pago foi estornado e demonstrou 7 

tal procedimento no Sistema Cetil – Contabilidade Pública da PMSSS. Esclareceu que tudo está 8 

demonstrado no Referido sistema e é enviado ao Sistema AUDESP – do Tribunal de Contas do 9 

Estado de São Paulo. Foi informado ainda que o valor de R$ 216.000,00 será pago à empresa 10 

corresponde aos rádios que foram entregues e estão sendo utilizados pelo SAMU. Sr. Gilbertinho 11 

questionou quantas contas bancárias a Secretaria de Saúde – SESAU possui e se essas 12 

poderiam ser disponibilizadas à COFIN. Questionou os valores estornados nos relatórios 13 

banco/caixa (demonstrativos). Sra. Fabiani Borges e Sr. Juliano Barreto explicaram como se 14 

faz o método de repasses fundo a fundo (FNS e FMS) e seus respectivos blocos de 15 

financiamento. Informaram que cada bloco recebe um recurso destinado para vários programas 16 

de saúde para a execução e rastreabilidade dos repasses. Explicaram que quando um estorno é 17 

realizado é feito em virtude da transferência entre contas (que não foi realizada), permanecendo o 18 

recurso na conta de origem do recebimento. Lembraram que a referida relação bancária com os 19 

números das contas bancárias da SESAU já foi entregue a COFIN.  Esclarecimentos realizados, 20 

passou-se a ordem do dia.  21 

Ordem do dia: 22 

1- Prestação de Contas Secretaria da Saúde - SESAU – 3º Quadrimestre/2017:  23 

1.1- Documentos Recebidos:  24 

- Relação de Remessa, datada de 23/10/17, disponibilizando vistas para os seguintes processos: 25 

Nº 60.054/17 (vol. I e II), nº 61.026/16 – empenho 2898, nº 60.326/12 (vol. I a III) empenho 26919, 26 

nº 60.498/16 (vol. I e II) – empenhos: 2949, 2958, 2959, 2960, 3381 e 4100, nº 60.793/16 (vol. I( a 27 

III) empenho 3318 e nº 60.154/16 (vol. I e II) – empenho 268.  28 

2- Análises dos Processos Recebidos acima referenciados. 29 

3- Encaminhamentos:  30 

3.1- Ao Secretário: Solicitar o nome das Empresas que estão fazendo as reformas da cozinha e 31 

UTI do Hospital de Clínicas de São Sebastião, bem como solicitar informação sobre o valor e 32 

prazo do contrato.  33 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 34 

presentes. 35 

São Sebastião, 30 de outubro de 2017. Ata elaborada por                     Maria Aparecida Dias 36 

Santos Prado.  37 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 38 

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Maria Aparecida dias Santos Prado  
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