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ATA da 442ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 12/09/19, 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 – 2º Quadrimestre/2019: 5 

1.1- Documentos Recebidos conforme abaixo: 6 

a- Ofício 267/19 Administrativo HCSS – em resposta ao nosso Ofício 106/19; 7 

b- Extratos B. Brasil e CEF de 05 /á 08/19; 8 

c- Processos Licitatórios: 60676/19, 60697/19, 60704/19, 60886/19 e 60926/19; 9 

d- FOPAG 08/19 Sesau; 10 

e- Ofício 235/19 Sesau – resposta ao nosso Ofício 113/19; 11 

f- Ofício 746/19 FSPSS – resposta ao nosso Ofício 95/19; 12 

g- Ofício 156/19 Sesau – resposta ao nosso Ofício 88/19; 13 

h- Ofício 753/19 FSPSS – resposta ao nosso Ofício 114/19. 14 

2- Discussão: 15 

Em resposta ao ofício 121/19, a servidora Jacqueline do Fundo Municipal de Saúde compareceu à 16 

reunião e explicou os motivos da impossibilidade de atendimento do item 2 (disponibilização dos 17 

documentos que constam nos empenhos). Propôs que o procedimento solicitado passe a viger à 18 

partir do mês de outubro e que sejam solicitados os documentos por amostragem, considerando 19 

que os processos e documentos são enviados à SEFAZ. A comissão aceitou a proposta, e enviará 20 

ofício à SEFAZ notificando sobre a não inclusão dos documentos no Portal da Transparência. O 21 

item 1 (assinatura do responsável nos empenhos liquidados), foi explicado que à partir do 22 

próximos mês será atendido, sendo que os documentos serão assinados pelo servidor que os 23 

imprimir, considerando que a contabilização é feita pelo sistema. 24 

3- Encaminhamentos: 25 

3.1- Ao HCSS solicitamos: 26 

a- Ofício 106/19, ítem 3, encaminhar documentação comprobatória do processo seletivo de José 27 

de Castro Lima; 28 

b- Ofício 106/19, ítem 4, enviar cópia das notas fiscais referente a diferença de mês anterior de 29 

R$ 69.006,43 nas despesas operacionais, na folha 9 do vol. ¼ de junho/2019, item 1.6.44. 30 

c- Ofício 111/19 – tudo; 31 

d- Ofício 113/19, item 3, na saúde eles são concursados como médicos (clínicos gerais), mas 32 

exercem sua especialidade no HCSS; 33 

e- Ofício 113/19, item 5, respondido parcial; escalas não foram separadas por empresa, nem 34 

consta o nome da empresa, e nesses moldes, enviar desde abril; 35 

3.2- À SESAU solicitamos:  36 

a- Ofício 113/19 – item 1 – comprovantes de pagamento e transferências entre secretarias dos 37 

pagamentos dos contratos 2015SECAD073 e 2017SESAU069; 38 

b- Ofício 113/19 – item 2 – não atendido; quando houve a interrupção de energia em 03/01/2019, 39 

foi nos prédios da prefeitura, não do Hospital, não foi feito nenhum acordo de pagamento? 40 

c- Ofício 119/19 – item 7 – parcial, faltou função exercida no Hospital, Vencimentos e as portarias 41 

de cessão. 42 

3.3- À SEFAZ: solicitamos a inclusão dos documentos referente à prestação de contas da Saúde 43 

no Portal da Transparência. 44 

3.4- Ao FAPS: solicitamos os comprovantes de repasse do patronal dos servidores da Secretaria 45 

da Saúde referente aos últimos 12 meses. 46 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 47 

presentes. 48 

São Sebastião, 12 de setembro de 2019. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 49 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 50 
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Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Moisés Figueiredo da Silva  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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