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ATA DA 411ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 23/07/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

presença da Sra. Giuliana, Assessora Jurídica da Fundação de Saúde, esclarecendo algumas 5 

dúvidas com relação a criação de cargos da Fundação de Saúde conforme Lei 225/2017 – 6 

FSPSS. 7 

1- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – 2º 8 

Quadrimestre/2018:  9 

1.1- Documentos Recebidos: 10 

a- Relação de Remessa, datada de 12/07/18 – Folha de Pagamento – SESAU – Competência 11 

junho/2018; 12 

b- Relação de Remessa, datada de  16/07/18 – Empenhos Liquidados – Secretaria de Saúde - 13 

SESAU – Competência junho/2018; 14 

c- Relação de Remessa, datada de 16/07/18 – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa 15 

Econômica Federal – Competência Junho/2018; 16 

d- Relação de Remessa, datada de 17/07/18 – Prestação de Contas do Hospital de Clínicas – 17 

Competência Junho de 2018; 18 

e- Cópia das Leis da Fundação nºs: 168/2013 e 225/2017; 19 

f- Ofício 494/2018 – SESAU_GS encaminhando cópia dos ofícios 136/2018 – Diretoria Técnica do 20 

Hospital de Clínicas e 361/2018 – Fundação de Saúde Pública de Saúde em resposta ao ofício 21 

097/2018 – COMUS. – COMUS  22 

g- Cópia do ofício 498/2018 SESAU-GS em reposta ao ofício 109/18 – COMUS sobre cessão de 23 

funcionários da Irmandade para PMSS.   24 

2- Encaminhamentos: 25 

2.1- Com relação ao ofício 136/2018 – Diretoria Técnica do Hospital enviado a este COMUS por 26 

meio do ofício 494/2018 – SESAU-GS – item “b” – seguem os seguintes questionamentos: 27 

a- Quem definiu os valores da coordenação dos profissionais da UTI, UPA, Pronto Socorro, e PA 28 

de Boiçucanga? Sr. Fabretti? Sra. Denise Passarelli? Ou Corpo Clínico? 29 

b- A complexidade dos setores envolvidos na coordenação e a disponibilidade do profissional 30 

estão de acordo com os valores praticados na região? 31 

c- O médico coordenador fica de plantão a distância 24 horas? O mês inteiro? Quem o substitui? 32 

d- O grau de complexidade de alguns procedimentos médicos, como por exemplo a passagem de 33 

marca passo trans-venoso (de extrema importância) foram colocados até o presente momento? 34 

Caso positivo, quantos? 35 

e- No caso da coordenação da UTI, as 24 horas/mês, relativo a quantidade de pacientes, 36 

preenchimento de papéis, documentos e etc.. já não estariam sendo contempladas, no valor da  37 

referida coordenação?  38 

f- Da disponibilidade do coordenador a distância, sempre houve um consenso do profissional para 39 

receber 50% do plantão de referência do Pronto socorro? Qual a porcentagem nesta 40 

coordenação? 41 

g- Tanto quanto aos valores pagos na coordenação do Pronto Socorro, UPA e PA de Boiçucanga, 42 

qual o grau de complexidade desta coordenação? 43 

h- O Coordenador é o responsável pelo 1º atendimento dos pacientes mais graves (entubação, 44 

drenagens, traqueostomia , etc...)? 45 

i- No caso de acidentes que envolvam lesões nos olhos, como que o coordenador agirá no 46 

momento da chegada do paciente? 47 

j- Há disponibilidade do coordenador em estar cobrindo/rendendo um colega de trabalho nas suas 48 

faltas, nas três unidades que atua?  49 

l- Quantas vezes foram necessárias a ida a Boiçucanga? É paga de outra forma? 50 

m- Diante dos valores das duas coordenações, apontar os benefícios adquiridos perante tais 51 

custos? 52 
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2.2- Com relação ao ofício 361/2018 – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS 53 

enviado a este COMUS por meio do ofício 494/2018 – SESAU-GS – seguem os seguintes 54 

questionamentos: 55 

a- A aprovação da Lei Complementar nº 225/2017 passou pelo conselho Curador? Citar a ata da 56 

reunião correspondente, e se possível enviar cópia.  57 

b- Existe algum ofício/documento comunicando o COMUS sobre a alteração da Lei 168/2013, 58 

independente da participação dos Conselheiros indicados para o Conselho Curador e Conselho 59 

Fiscal? 60 

c- Solicitar cópia do protocolo de atendimento e pedido de exames dos pacientes atendidos nas 61 

Unidades Básicas de Saúde? 62 

d- Solicitar informações sobre a funcionária Denise Passarelli referente ao tipo de contrato firmado 63 

entre o Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS e Fundação de Saúde Pública de São 64 

Sebastião – FSPSS, considerando que tal preocupação se dá sobre quem arcará com as 65 

responsabilidades no caso da ocorrência de acidentes, doença ocupacional ou até mesmo 66 

indenização para esta funcionária. 67 

e- Qual a relação Custo benefício das novas contratações (cargos comissionados)? 68 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 69 

presentes. 70 

São Sebastião, 23 de julho de 2018. Ata elaborada por Daniel Santos Oliveira Galani. 71 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 72 

Daniel Santos Oliveira Galani 
 

 

Antonio Tenório dos Santos Filho  

Edson Cardin Nogueira  

Viviani Aparecida de Sousa Marcelo  
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