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ATA da 433ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 09/05/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 1º Quadrimestre/2019:  5 

1.1- Análise dos Documentos Recebidos conforme abaixo:  6 

- Empenhos liquidados referente 04/19;  7 

- Ofício 78/19 Sesau;  8 

- Ofício 81/19 Sesau; 9 

- Ofício 209/19 HCSS; 10 

- Prestação de Contas FSPSS referente 03/2019. 11 

2- Encaminhamentos: 12 

a) À FSPSS:  13 

1) Solicitamos que sejam fornecidas as certidões negativas referente à processos trabalhistas e 14 

FGTS; e que futuramente essas informações constem na Prestação de Contas.os prejuízos em 15 

função disso? (Ofício 061/19 - resposta incompleta); 16 

2) Fornecer planilha detalhada de visitas médicas por Unidade, referente o 3º quadrimestre de 17 

2017 e o 3º quadrimestre de 2018. (Ofício 061/19 - planilhas não constam os números dos 18 

pacientes que necessitam de visita); 19 

3) Está sendo cumprida a recomendação do Ministério Público com relação ao controle de ponto 20 

biométrico para os profissionais médicos e dentistas? (Ofício 062/19 – não respondido); 21 

4) Fornecer as certidões negativas referente à processos trabalhistas e FGTS; e que 22 

futuramente essas informações constem na Prestação de Contas. (ofício 065/19 – não 23 

respondido). 24 

b) À SESAU: 25 

1) Relatórios conclusivos das auditorias abaixo (Ofício 038/19): 26 

a. 2.211/11 – Monitoramento do Ministério da Saúde 27 

b. 4.310/15 – Manutenção da frota de veículos 28 

c. 12.115/17 – Ecorad 29 

d. 12.149/17 – Laboratório Itapema 30 

e. 12.729/17- CCZ (Ração) 31 

f.   12.730/17 – Rizzo 32 

2) Como está o andamento do TAC – Termo de ajustamento de conduta I.C. 33 

140677.000060/2011-0 – haja vista que o prazo já expirou? Houve um aditamento? Caso positivo, 34 

solicitamos que nos seja enviada uma cópia (Ofício 063/19 – item 2) 35 

c) Ao HCSS: 36 

1) Solicitamos cópia do contrato da empresa – Serviços Libório e Pandini; e informações sobre o 37 

número de cirurgias realizadas pela empresa desde o início do contrato; (Ofício 135/18 – não 38 

respondido); 39 

2) Solicitamos cópia do contrato com a empresa In Vídeo; e informações sobre o número de 40 

pacientes operados pela empresa In Vídeo desde o início do contrato; (Ofício 135/18 – não 41 

respondido); 42 

 3) Solicitamos informações se o Médico Rafael Arouca faz parte do Corpo Clínico do Hospital de 43 

Clínicas de São Sebastião. (Ofício 135/18 – não respondido); 44 

4) Qual o número de médicos que atenderam na UPA e no P.A. de Boiçucanga nos meses de 45 

janeiro e fevereiro de 2019, com suas respectivas cargas horárias; (Ofício 054/19 – não 46 

respondido); 47 

5) Detalhamento dos serviços médicos, onde conste local onde foi prestado o trabalho, carga 48 

horária, dias trabalhados e valor da hora trabalhada, pois não está descrito nas notas fiscais. 49 

Enviar ainda as certidões negativas das empresas. (Ofício 054/19 – não respondido); 50 
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6) Encaminhar relatórios de carga horária dos médicos com o respectivo controle de ponto. 51 

(Ofício 054/19 – não respondido); 52 

7) Balancetes dos anos de 2016/2017/2018, para conseguirmos entender o motivo do aumento 53 

dos repasses, mas com conseqüente aumento do déficit financeiro; (Ofício 059/19 – não 54 

encaminharam os de 2017 e 2018, bem como não justificaram o déficit); 55 

8) O encaminhamento das Certidões Negativas dos fornecedores/prestadores de serviço atuais; 56 

(Ofício 059/19 – não encaminharam o solicitado). 57 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 58 

presentes. 59 

São Sebastião, 09 de maio de 2019. Ata elaborada por Moisés Figueiredo da Silva. 60 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 61 

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Moisés Figueiredo da Silva  
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