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ATA DA 81ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 14 de abril de 2010, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde. 3 

-------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente: -x-. 5 

-------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ordem do dia 7 

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2010 8 

a) – entrevista com os responsáveis pela administração financeira do Instituto Sollus, em São 9 

Sebastião e o Sr. Secretário da Saúde; 10 

1 – às 14:15 horas o Sr. Secretário informou aos membros da comissão que não poderia atendê-11 

los devido a convocação do Sr. Prefeito Municipal. Solicitou que o encontro fosse agendado para 12 

o dia seguinte; 13 

2 – os membros da Comissão, enquanto aguardavam a chegada dos representantes do Instituto 14 

Sollus, passaram a elaborar uma listagem mais ampla de questionamentos que deveriam constar 15 

do parecer final da Comissão; 16 

3 – às 15:00 horas a Sra. Eliana Fogaça, administradora do Hospital de Clínicas, contratada pelo 17 

Instituto Sollus chegou e se colocou a disposição para responder o que estivesse ao seu alcance; 18 

ao ser informada do período que os processos abrangiam, informou que só poderia responder 19 

questões de Novembro em diante porque só estava trabalhando no Hospital de Clínicas deste 20 

mês em diante; 21 

4 – a Comissão perguntou se poderia explicar por que os saldos finais de um mês não 22 

correspondiam aos saldos lançados no balancete do mês seguinte; ela respondeu que não podia 23 

informar porque não era competência dela elaborar os balancetes; em seguida foi mostrado que 24 

os processos de prestação de contas tinham um termo de abertura e um termo de encerramento, 25 

ambos assinados, mas não preenchidos com os dados necessários, conforme solicita a 26 

legislação; a resposta da Sra. Eliana continuou a mesma citada acima, mas se pudéssemos 27 

apresentar uma listagem de todos os itens não esclarecidos no processo, ela enviaria para a 28 

Diretoria do Instituto que estaria na posse destas informações e com certeza enviaria as resposta; 29 

a comissão concordou com a proposição e pediu que o retorno se desse no menor prazo possível; 30 

5 – às 15:30 horas a Sra. Maria Duarte, diretora financeira do Instituto Sollus, em São Sebastião, 31 

chegou e após as apresentações de praxe se dispôs a responder às dúvidas da Comissão; 32 

questionada por que os comprovantes de pagamentos eram tão simples, sem esclarecer por que 33 

haviam sido contratados, encomendados e pagos naqueles valores, o que é uma constante nas 34 

prestações de contas mês a mês, principalmente no grupo Pessoas Jurídicas e Outros, respondeu 35 

que não poderia informar porque quem elaborava as prestações de contas era outra pessoa, a 36 

quem ela levaria nossas questões; perguntada por que o Instituto Sollus apresentava tantas notas 37 

de serviços de terceiros de consultoria, assessoria e complementares à área de administração 38 

financeira e contábil, informou que não nos poderia responder por serem decisões anteriores à 39 
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sua vinda para São Sebastião e enviaria o questionamento para a Direção do Instituto; 40 

questionada por que a maioria das auditorias, consultorias e demais serviços de terceiros eram 41 

contratados em empresas com sede em cidades distante da base de atuação do Instituto ou de 42 

São Sebastião, respondeu que também não sabia o que responder;  43 

6 – as representantes do Instituto Sollus anotaram as principais dúvidas da Comissão e pediram 44 

um prazo de dois dias para responder, visto que as respostas teriam que ser dadas pela Direção 45 

Geral do Instituto a quem elas deviam se reportar, mas se tivessem mais alguma questão no 46 

período poderiam enviar diretamente ao escritório da Sollus. 47 

Diante do posicionamento das duas representantes do Instituto a Comissão decidiu encerrar seus 48 

trabalhos neste dia marcando a próxima reunião para o dia seguinte, 15 de abril às 14 horas na 49 

sala de reuniões da Secretaria da Saúde. 50 

Encerramento: Ata lavrada por                       Carlos Cipullo Aymar 51 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 52 

Comissão de Finanças Outros presentes 

Douglas Della Guardia Jacqueline M S A Oliveira 

Carlos Cipullo Aymar Eliana Fogaça 

Adilson F de Morais Maria Duarte 
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