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ATA DA 403ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 22/05/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

Ordem do dia: 5 

1- Parecer da COFIN referente às Ressalvas da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde 6 

– SESAU e Fundação de Saúde de São Sebastião - FSPSS – 3º Quadrimestre/17: 7 

1.1- A Prestação de Contas da FSPSS, referente Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, não 8 

chegou até a presente data, não podendo assim ser analisada. ITEM ATENDIDO.  9 

1.2- Considerando que há pendências referente ao Ofício 140/2017 (cópias de todos os Termos 10 

Aditivos celebrados entre o Município e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, a partir de 26 11 

de janeiro de 2015, bem como cópia dos seus respectivos Planos de Trabalho, incluindo o 12 

referente ao ano vigente, considerando o aumento do repasse referente a subvenção – Termo de 13 

Convênio nº 001/2015); que até esta data não obtivemos respostas, não sendo possível a análise 14 

completa das contas, emitimos o Parecer Final, conforme segue. ITEM ATENDIDO.  15 

Parecer Final: Considerando que as ressalvas elencadas acima foram atendidas e considerando 16 

que o Regimento Interno prevê em seu artigo 21, Inciso III, § 3º “Após análise das justificativas 17 

apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da conta poderá ser modificado 18 

para aprovada”, deliberamos pela aprovação das Contas da Secretaria da Saúde e Fundação 19 

Pública de Saúde de São Sebastião.  20 

2- Parecer da COFIN referente às Ressalvas da Prestação de Contas Do Hospital de 21 

Clínicas de São Sebastião – 3º Quadrimestre/17: 22 

2.1- Ofício 036/18 – referente ata da 144ª Reunião Extraordinária do COMUS:  23 

Em atendimento ao acordado na 144ª Reunião Extraordinária do Comus, solicitamos à 24 

SESAU informar se há funcionários do HCSS cedidos/prestando serviços na 25 

Prefeitura/FSPSS, quantos são, em que cargos, e qual o local de trabalho –   ATENDIDO  26 

2.2- Ofício nº 037/18 – referente ata da 391ª COFIN:  27 

a- Vol. 1/5 – Página 015 – valor R$ 57.561,40 – Padaria Elite. Solicitamos esclarecimento sobre 28 

a motivação da contratação. Caráter emergencial? ATENDIDO 29 

b-  Vol. 1/5 – Página 000 – vários valores – Parcelamento Time Mania (Não consta no 30 

Convênio). ATENDIDO  31 

c- Vol. 1/5 – Página 000 – valor R$ 45.396,77 – Juan Lambert – Adicional de R$ 24.000,00. 32 

Solicitamos justificativa para o referido pagamento. ATENDIDO 33 

d- Vol. 1/5 – Página 578 – valor R$ 19.600,00 – Fabret. Solicitamos esclarecimentos sobre a 34 

motivação da contratação da referida consultoria. ATENDIDO 35 

e- Vol. 2/5 – Página 231 – várias notas – Shibata (Refrigerante, Guaraná, Papel, etc). Solicitamos 36 

esclarecimentos sobre qual a motivação para a compra dos referidos itens. ATENDIDO  37 

f- Vol. 3/5 – Página 376 – valor R$ 905,00 – Elite – Pão de Queijo e Croissant. Solicitamos 38 

esclarecimentos sobre a motivação para a compra dos referidos itens. ATENDIDO  39 

g- Vol. 3/5 – Página 382 a 384 – valor R$ 4.000,00 – Contrato Lar Vicentino. Solicitamos 40 

esclarecimentos sobre o porquê que o aluguel é pago pela Provedoria, o porquê que o 41 

valor efetivamente pago é diferente o valor do contrato e o porquê que nos meses de 42 

novembro e dezembro/17 não houve pagamento. ATENDIDO 43 

h- Vol. 5/5 – Página 810 – valor R$ 9.584,00 – Nota fiscal empresa Velvet. Solicitamos 44 

esclarecimentos sobre a qual a motivação deste pagamento. ATENDIDO  45 

2.3- Ofício nº 039/18 – referente ata da 392ª COFIN:  46 

a- Prestação de Contas - Novembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre a conta de telefone 47 

de R$ 7.006,00, valor este desproporcional comparado com os outros meses. ATENDIDO  48 

b- Prestação de Contas - Novembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre o contrato firmado 49 

com a empresa Milton Mikio Fugita-ME com relação ao valor R$ R$ 28.978,80. Qual a 50 

natureza deste contrato, qual o serviço ou produto prestado ao hospital. ATENDIDO 51 
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c- Prestação de Contas - Dezembro/2017: Solicitar esclarecimentos sobre a conta de energia 52 

de R$ 63.527,00, valor este desproporcional comparado com os outros meses. ATENDIDO  53 

d- Provedoria. Esclarecido. Porém ainda permanece a dúvida se o valor de R$ 200.000,00 54 

não poderia ser maior para abater a dívida mais rápido ATENDIDO  55 

e- Valor de R$ 4.500,00 – empresa Fabio Luiz Silva – me. Do que se trata este contrato, uma 56 

vez que não conseguimos identificar? ATENDIDO 57 

f- Valor de R$115,19 + R$322,71 – empresa Ana Carolina Matragrano Guimarães São Sebastião 58 

– me – Conserto de veículo automotor? Esta pessoa foi funcionária da prefeitura de São 59 

Sebastião, o conserto foi do carro dela? Ela tem mecânica? Fornece material? A Nota não 60 

traz essa especificação. ATENDIDO 61 

g- Compras de medicamentos de forma fracionada. Solicitar esclarecimentos sobre o porquê 62 

da não emissão em uma única nota. ATENDIDO 63 

h- Valor de 48.668.89 (dezembro/17), R$ 51.651.46 (novembro/17) e R$ 45.396,77 (outubro/17). 64 

Dr. Juan Lambert - Adicional não explicado, solicitar justificativas. ATENDIDO 65 

i- Observado que o mês de outubro/17 teve um superávit de R$ 1.000,00, já o mês de 66 

novembro/17 teve um déficit de aproximadamente R$ 700.000,00 e o mês de dezembro/17 teve 67 

um déficit de aproximadamente de R$ 380.000,00. Solicitar esclarecimentos sobre o que está 68 

sendo realizado para equilíbrio das contas. ATENDIDO  69 

2.4- Ofício nº 040/18 – referente ata 393ª COFIN: 70 

a- Manutenção de Equipes do Hospital. Solicitamos cópia do contrato e comprovação da 71 

produtividade e relação de acumulado de compras discriminada por fornecedor. 72 

ATENDIDO 73 

b- Serviços prestados pela empresa Favarão. Solicitamos informações sobre qual a data de 74 

vigência do contrato com a referida empresa. ATENDIDO  75 

c- Prazo para finalização do Período Interventivo – HCSS. Solicitamos cópia da prorrogação 76 

atual do Processo Interventivo. ATENDIDO 77 

d- Contrato empresa SCAM – Imagem. Solicitamos justificativa para a manutenção de duas 78 

empresas para realização do mesmo serviço. ATENDIDO  79 

e- Provedoria do Hospital de Clínicas – HCSS. Solicitamos informações sobre qual o período 80 

que será pago o valor da provedoria. ATENDIDO 81 

f- Contas de Consumo. Solicitamos esclarecimentos se existe a possibilidade de isenção de 82 

impostos dessas contas. ATENDIDO 83 

g- Contas de Energia. Solicitamos justificativas para o atraso nos pagamentos dessas 84 

contas. ATENDIDO 85 

h- Empresa Fabreti. Solicitamos esclarecimentos sobre os serviços prestados (registro de 86 

treinamentos, incluindo lista de presença e avaliação de desempenho), pois a cópia do 87 

contrato fornecida não traz esta informação.  ATENDIDO 88 

i- 8ª e 9º Termo Aditivo ao Termo de Convênio 001/2015 - HCSS. Solicitamos cópias dos 89 

referidos Termos. ATENDIDO 90 

Parecer Final: Considerando que as ressalvas elencadas acima foram atendidas e considerando 91 

que o Regimento Interno prevê em seu artigo 21, Inciso III, § 3º “Após análise das justificativas 92 

apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da conta poderá ser modificado 93 

para aprovada”, deliberamos pela aprovação das Contas do Hospital de Clínicas de São 94 

Sebastião referentes ao 3º Quadrimestre /2017.   95 

3- Documentos Recebidos:  96 

3.1- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião competência 97 

abril/2018; 98 

3.2- Processos Licitatórios e homologados 2018 nº 61 944/2017 – volumes I ao IX.  99 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 100 

presentes. 101 

São Sebastião, 22 de maio de 2018. Ata elaborada por        Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  102 
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Lista dos presentes que assinam esta ata. 103 

Ana Elisa Barbosa Cavichi 
 

 

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 
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