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ATA DA 392ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 20/03/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

Barreto representante do Fundo Municipal de Saúde.  5 

Ordem do dia: 6 

1- Prestação de Contas Secretaria da Saúde - SESAU – 3º Quadrimestre/2017:  7 

2- Documentos Analisados: 8 

2.1- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – meses 9 

outubro, novembro e dezembro /2017: Os membros presentes fizeram um comparativo do 10 

balancete e relatório sintético referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, 11 

observando oscilações de valores discrepantes. Sr. Juliano Barreto esclareceu pontos de 12 

dúvidas feitas pelo Sr. Daniel Galani e Izabel para entendimento da forma como se deve analisar 13 

as prestações de contas apresentadas para comissão. Salientou que devido à falta de experiência 14 

dos novos conselheiros nos trabalhos realizados pela comissão, seria importante implantar a 15 

forma organizacional de trabalho. Informou que a COFIN poderá contar com o apoio do Diretor do 16 

Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde da Secretaria da Saúde, Sr. Rafael Baviera 17 

que logo em seguida compareceu e fez esclarecimentos pontuais em relação à prestação de 18 

Contas do Hospital de Clínicas por sua experiência profissional na área de finanças do mesmo. 19 

Sr. Rafael Baviera, diretor de Serviços Estratégicos da Secretaria de Saúde - SESAU esclareceu 20 

que a prestação de contas da Intervenção HCSS é feita de forma híbrida, a fim de que os dados 21 

sejam devidamente expostos de forma clara, conforme Regime Caixa e Regime Competência. 22 

Expos que dentre os vários relatórios demonstrativos que compõem tal prestação de contas, são 23 

de forma sintética (resumida) e analítica (ampla), o que foi entendido pelos demais presentes. 24 

Outro questionamento feito foi acerca dos valores referentes ao 13º Salário dos funcionários. Foi 25 

explicado que o pagamento se dá em duas parcelas, sendo a primeira em novembro e a segunda 26 

em dezembro. Por fim, foram questionadas as oscilações dos valores de consumo de energia 27 

elétrica, água e telefonia. Foi exposto que a Intervenção HCSS assumiu parcelamentos de anos 28 

anteriores, o que justifica tais alterações. Sra. Fabiani Borges - Fundo Municipal de Saúde – FMS 29 

também esclareceu alguns pontos de referentes ao método de análise da referida prestação. 30 

3- Documentos Recebidos por meio de Relação de Remessa – datada de 20/03/2018 – 31 

referente a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2018: 32 

a- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS - Janeiro 33 

/2018; 34 

b- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – Janeiro de 2018; 35 

c- Resumo da Folha de Pagamento – Janeiro e Fevereiro/2018; (Fornecidas cópias para vistas, 36 

assinatura e devolução para o FMS) 37 

d- Relação de Empenhos Liquidados – Período 02/01/18 a 15/03/18; (Fornecida 4 cópias aos 38 

membros da COFIN) 39 

e- Extratos Bancários e Aplicação Financeira das Contas Correntes vinculadas ao Fundo 40 

Municipal de Saúde – FMS; (Fornecidas cópias para vistas, assinatura e devolução para o FMS). 41 

Os membros presentes decidiram analisar os documentos do 1º Quadrimestre/2018 depois da 42 

análise do quadrimestre anterior (3º Quadrimestre/2017).  43 

4- Conclusões, Deliberações e Encaminhamentos: 44 

a- Decidido agendar a próxima reunião para o dia 22/03/2018 com objetivo de efetuar uma força 45 

tarefa para conclusão da análise das contas do Hospital e fundação e suas respectivas ressalvas 46 

referente ao 3º Quadrimestre/2017.  47 

b- Prestação de Contas - Novembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre a conta de telefone 48 

de R$ 7.006,00, valor este desproporcional comparado com os outros meses. 49 

c- Prestação de Contas - Novembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre o contrato firmado 50 

com a empresa Milton Mikio Fugita-ME com relação ao valor R$ R$ 28.978,80. Qual a 51 

natureza deste contrato, qual o serviço ou produto prestado ao hospital? 52 
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d- Prestação de Contas - Dezembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre a conta de energia 53 

de R$ 63.527,00, valor este desproporcional comparado com os outros meses. 54 

e- Dezembro/2017: Com relação a Folha de Pagamento que deveria ser maior em decorrência do 55 

13º Salário. Este item foi esclarecido. 56 

5- Abordagem geral do 3º Quadrimestre/2017: 57 

a- Provedoria. Esclarecido. Porém ainda permanece a dúvida se o valor de R$ 200.000,00 58 

não poderia ser maior para abater a dívida mais rápido. 59 

b- Nomenclatura “Verdadeiro” que aparece nos relatórios analisados. Esclarecido. 60 

c- Valor de R$ 20.000,00 – empresa Frabeti – me. Decidido analisar o contrato e efetiva 61 

prestação do serviço.  62 

d- Valor de R$ 4.500,00 – empresa Fabio Luiz Silva – me. Do que se trata este contrato, uma 63 

vez que não conseguimos identificar? 64 

e- Valor de R$115,19 + R$322,71 – empresa Ana Carolina Matragrano Guimarães São Sebastião 65 

– me – Conserto de veículo automotor? Esta pessoa foi funcionária da prefeitura de São 66 

Sebastião, o conserto foi do carro dela? Ela tem mecânica? Fornece material? A Nota não 67 

traz essa especificação. 68 

f- Compras de medicamentos de forma fracionada. Solicitar esclarecimentos sobre o porquê 69 

da não emissão em uma única nota. 70 

g- Valor de R$ 8.000,00 – empresa Marilene Barbosa de Souza – me. Esclarecido.  71 

h- Valor de 48.668.89 (dezembro/17), R$ 51.651.46 (novembro/17) e R$ 45.396,77 (outubro/17). 72 

Dr. Juan Lambert - Adicional não explicado, solicitar justificativas.  73 

i- Observado que o mês de outubro/17 teve um superávit de R$ 1.000,00, já o mês de 74 

novembro/17 teve um déficit de aproximadamente R$ 700.000,00 e o mês de dezembro/17 teve 75 

um déficit de aproximadamente de R$ 380.000,00. Solicitar esclarecimentos sobre o que está 76 

sendo realizado para equilíbrio das contas.  77 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 78 

presentes.; 79 

São Sebastião, 20 de março de 2018. Ata elaborada por             Isabel Cristina do Nascimento 80 

Oliveira.  81 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 82 

Daniel Santos Oliveira Galani  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  
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