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ATA DA 86ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 13 de julho de 2010, às 14:00 horas, na sala do Fundo Municipal de Saúde.  3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente: -x- 5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ordem do dia 7 

1) APRECIAÇÃO DAS CONTAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVOS AO 2º 8 

TRIMESTRE DE 2010. Verificados os documentos apresentados pelo FMS, a comissão constatou 9 

o que a seguir discrimina: 10 

I) RESUMO DA FOPAG abril a junho/10 – foram dadas vistas pelos membros da Comissão; 11 

II) RELATÓRIOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SUBV SOCIAL AO HCSS de abril e 12 

maio/10 – Sem comentários. 13 

III) RELATÓRIOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PSF - PRESTAÇÃO DE 14 

CONTAS DO INSTITUTO ACQUA: 15 

a. MARÇO/2010 – os documentos a seguir indicados apresentam-se com as seguintes 16 

ressalvas: 17 

- Fls. 006 – 53 funcionários tiveram seus Vales Transporte pagos em dinheiro, o que contraria a 18 

legislação, pois o benefício deve ser dado em vales. Em eventuais questões trabalhistas o vale 19 

transporte pago em dinheiro poderá ser evocado como remuneração, com incidências sobre 20 

férias, 13º sal., aviso prévio, etc. e o Poder Público, como contratante do Instituto, será co-21 

responsabilizado; 22 

- Fls. 019, 022, 023, 024, 102 e 131 – 1 funcionário, idem ao doc. de fls. 006; 23 

- Fls. 100 e 101 – R$ 6.992,50 – Aquisição de camisetas e saquinhos TNT. Qual a finalidade e 24 

qual a pertinência com o programa de trabalho? 25 

- Fls. 105 – R$ 5.327,11 – Transferência entre C/C sem comprovação do objeto da despesa ou da 26 

movimentação; 27 

- Fls.108 a 110 – R$ 2.800,00 – Pagamento de serviços de Coffe Brake, (7 dias). Causa espécie o 28 

fato de, pela natureza do serviço e tendo em vista que os produtos fornecidos devem ser frescos e 29 

de fabricação diária, o serviço tenha sido contratado a um fornecedor situado em São Paulo/SP, 30 

quando o mais indicado seria um fornecedor local. No mínimo o custo dos serviços seriam 31 

menores, por razões óbvias; 32 

- Fls. 111 a 113 – R$ 26.550,00 – Locação de veículos. Chama a atenção a solução adotada para 33 

atender a demanda por transporte, uma vez que se considerarmos que em 10 meses de locação 34 

os valores pagos seriam suficientes para a aquisição do mesmo número de veículos locados. Com 35 

o benefício da garantia dada pelo fabricante, no 1º ano não haveria custo de manutenção e a 36 

partir do 2º ano, os custos restringiriam-se apenas à manutenção dos mesmos, o que poderia ser 37 

resolvido sem problemas com contratação dos serviços de manutenção nas próprias 38 

concessionárias sem solução de continuidade para os objetivos da demanda. A abordagem que 39 

faz a comissão visa alertar para a redução do dispêndio provocado pela medida adotada. O 40 

documento de pagamento não faz referência à Ordem de Compras e/ou Autorização do 41 

Ordenador de Despesas; 42 

- Fls. 173 – R$ 234.293,70 – NFS 0841 – Pagamento de serviços prestados pela ECORAD. O 43 

relatório anexado à NFS é incipiente, não apresentando valores unitários que permitam aferir 44 

sobre o montante das despesas cobradas e pagas. 45 

- Fls. 220 a 233 – Recibos de vale transporte, pagos em dinheiro, sem que os recibos indiquem 46 

claramente a finalidade dos vales transporte, além de não estarem os recebedores qualificados 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com finanças 86 13-07-10 Pág. 2 de 6. 

com RG e CPF; 48 

- Fls. 235 e 237 – R$ 106.242,82 – NF 0965 não faz referência a Ordem de Compra e/ou 49 

Autorização dada pelo comprador; 50 

- Fls. 259 – R$ 11.262,00 – Despesa relativa a Auditoria Externa, porém não junta o relatório com 51 

as conclusões da auditoria; 52 

- O pacote de documentos relativo à Prestação de Contas de março/2010 não contém o TERMO 53 

DE ENCERRAMENTO. 54 

b. ABRIL/2010 - os documentos a seguir indicados apresentam-se com as seguintes ressalvas:  55 

- Fls. (Ref. Fls. 22 e 24) – Duas RPA´s não estão numeradas; 56 

- Fls. 106 – R$ 4.800,00 - Pagamento de serviços de Coffe Brake, (12 dias). Causa espécie o fato 57 

de, pela natureza do serviço e tendo em vista que os produtos fornecidos devem ser frescos e de 58 

fabricação diária, o serviço tenha sido contratado a um fornecedor situado em São Paulo/SP, 59 

quando o mais indicado seria um fornecedor local. No mínimo o custo dos serviços seriam 60 

menores, por razões óbvias; 61 

- Fls. 110 e 111 – R$ 100,00/cada - 2 funcionários tiveram seus Vales Transporte pagos em 62 

dinheiro, o que contraria a legislação, pois o benefício deve ser dado em vales. Em eventuais 63 

questões trabalhistas o vale transporte pago em dinheiro poderá ser evocado como remuneração, 64 

com incidências sobre férias, 13º sal., aviso prévio, etc. e o Poder Público, como contratante do 65 

Instituto, será co-responsabilizado; 66 

- Fls. 146 – R$ 26.550,00 – Idêntico comentário ao feito para os documentos de fls.111 a 113 da 67 

PC de março/2010; 68 

- Fls. não numeradas (6 folhas inseridas entre as fls. 149 e 150) – Valores diversos - 6 69 

funcionários tiveram seus Vales Transporte pagos em dinheiro, o que contraria a legislação, pois o 70 

benefício deve ser dado em vales. Em eventuais questões trabalhistas o vale transporte pago em 71 

dinheiro poderá ser evocado como remuneração, com incidências sobre férias, 13º sal., aviso 72 

prévio, etc. e o Poder Público, como contratante do Instituto, será co-responsabilizado. 73 

- Fls. 192 e 271 – R$ 600,00 – O recibo não declara a natureza do serviço prestado nem qualifica 74 

o prestador (RG e CPF); 75 

- Fls. 206 – R$ 249.762,25 – NFPS 920 - Pagamento de serviços prestados pela ECORAD. O 76 

relatório anexado à NFPS é incipiente, não apresentando valores unitários que permitam aferir 77 

sobre o montante da despesas cobradas e pagas; 78 

- O pacote de documentos relativo à Prestação de Contas de abril/2010 não contém o TERMO DE 79 

ENCERRAMENTO. 80 

c. MAIO/2010 - os documentos a seguir indicados apresentam-se com as seguintes ressalvas:  81 

- Fls. 23, 25, 26, 68, 89 e 90 – R$ 105,00 cada - 6 funcionários tiveram seus Vales Transporte 82 

pagos em dinheiro, o que contraria a legislação, pois o benefício deve ser dado em vales. Em 83 

eventuais questões trabalhistas o vale transporte pago em dinheiro poderá ser evocado como 84 

remuneração, com incidências sobre férias, 13º sal., aviso prévio, etc. e o Poder Público, como 85 

contratante do Instituto, será co-responsabilizado; 86 

- Fls. 76 e 97 – R$ 600,00/cada - O recibo não declara a natureza do serviço prestado nem 87 

qualifica o prestador (RG e CPF); 88 

- Fls. 67, 87 e 88 - Os documentos não especificam a natureza das despesas realizadas e pagas. 89 

- Fls. 147 – Aquisição de SABONETE ÍNTIMO REFRESCANTE SACHÊ – Não estão declaradas a 90 

natureza da despesa nem sua finalidade; 91 

- O pacote de documentos relativo à Prestação de Contas de maio/2010 não contém o TERMO 92 

DE ENCERRAMENTO. 93 
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d. COMENTÁRIOS FINAIS.  Na PC de março/2010, às fls. 112 e 263, constata-se o pagamento 94 

do custo operacional de jan/10 e fev/10, respectivamente. A comissão deseja saber qual a 95 

finalidade desse pagamento e quais, sem exceção as despesas que tal recurso cobre. 96 

IV) RELATÓRIOS DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS REPASSADOS (APS) – PROJETO 97 

BEM-TE-VI referente a abril e maio/2010 – Sem comentários. 98 

V) EXTRATOS BANCÁRIOS de abril a junho/2010 – Sem comentários 99 

VI) PROCESSOS LICITATÓRIOS – Foram examinados na íntegra os processos a seguir 100 

indicados: 101 

a. Processo 62155/09 – Convite 078/09 (aquisição de instrumentais e correlatos para 102 

atendimentos em otorrinolaringologia) – Sem comentários. 103 

b. Processo 60103/10 – Convite 014/10 (aquisição de medicamentos para a rede de saúde) – 104 

Sem comentários. 105 

c. Processo 60783/10 – Convite 018/10 (aquisição de cadeiras de rodas para o Serviço Social) – 106 

Sem comentários. 107 

d. Processo 63477/10 e 2561/2010 – Convite 145/09 (contratação de empresa para serviços de 108 

exames de eletroneuromiografia) - Sem comentários. 109 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

2) APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 111 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO DO FMS: Lido e achado conforme, fica aprovado o 112 

Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentário do FMS, 113 

parte integrante desta ata. Os membros elegeram como Presidente da COFIN, conforme o artigo 114 

5º de seu Regimento Interno, o Sr. Carlos Cipullo Aymar. Nada mais havendo a tratar, foi 115 

encerrada a reunião às 17:00 horas. 116 

Encerramento: Ata lavrada por                       Carlos Cipullo Aymar 117 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 118 

Comissão de Finanças Outros presentes 
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 130 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 131 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO/SP 132 

 133 

A Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de 134 

Saúde, criada por decisão do Conselho Municipal de Saúde – COMUS em sua 86ª reunião 135 

extraordinária, por decisão de seus membros resolve formular o seu Regimento Interno, 136 

consoante as disposições a seguir enumeradas: 137 

 138 

CAPÍTULO I – DA NATUREZA 139 

 140 

Art. 1º - O presente Regimento Interno define, explicita e regulamenta as atividades, atribuições e 141 

funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo 142 

Municipal de Saúde - COFIN. 143 

 144 

Art. 2º - A COFIN tem duração idêntica ao do COMUS, com funções estritamente consultivas e é 145 

órgão interlocutor entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS, em assuntos relacionados com 146 

a movimentação orçamentária das contas públicas pertinentes. 147 

 148 

CAPITULO II – DAS FINALIDADES 149 

Art. 3º - São atribuições da COFIN: 150 

 151 

I – Analisar a proposta orçamentária anual da Saúde, com vistas às metas e 152 

prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2º da CF) em conjunto com a Lei 153 

8.080/90, artigo 36, dando parecer ao COMUS; 154 

II – Acompanhar a movimentação e destinação dos recursos da Saúde; 155 

III – Avaliar as prestações de contas do gestor da saúde e seus parceiros e assessorar 156 

em tempo hábil ao COMUS, quanto à sua aprovação ou rejeição; 157 

IV – Assessorar o COMUS nos casos de denúncias de irregularidades nas finanças da 158 

Saúde; 159 

V – Articular-se com as Comissões de Avaliação dos Convênios, Contratos de Gestão, Termos de 160 

Parceria e instrumentos congêneres  sempre que necessário e conveniente; 161 

VI – Apoiar-se na opinião de equipe(s) técnica(s) sempre que necessário à 162 

compreensão e conclusão sobre aspectos relacionados com as prestações de contas avaliadas; 163 

VII – Questionar terceiros para esclarecimento de questões relacionadas com a co-164 

gestão, prestação de serviços e fornecimento de bens para a Saúde, observado o que dispõe o 165 

artigo 13. 166 

VIII – Elaborar e atualizar o seu regimento interno. 167 

 168 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO 169 

 170 

Art. 4º - A COFIN é composta por 4 (quatro) membros, nos termos do Regimento Interno do 171 

COMUS, eleitos em plenária do COMUS. 172 

 173 

Art. 5º - A COFIN será presidida por um de seus membros, eleito dentre seus pares. 174 

 175 
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Art. 6º - Compete ao Presidente: 176 

 177 

I. Estabelecer pauta, convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da 178 

COFIN; 179 

II. encaminhar para apreciação e decisão do COMUS, os pareceres da COFIN;  180 

III. representar a COFIN sempre que assim for exigido; 181 

IV. garantir a dinâmica das reuniões. 182 

 183 

CAPITULO IV – DAS REUNIÕES 184 

 185 

Art. 7º – A COFIN reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, na 1ª. (primeira) quarta feira após o 186 

dia 20 de cada mês, para avaliar as prestações de contas do mês anterior. 187 

 188 

Parágrafo Único – A ausência de qualquer de seus membros a 3 (três) reuniões consecutivas, 189 

ordinárias ou extraordinárias, implica na sua exclusão da COFIN, devendo o fato ser comunicado 190 

ao COMUS para que seja eleito o seu substituto. 191 

 192 

Art. 8º – A COFIN reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário em datas que serão 193 

marcadas pelo Presidente e comunicadas aos demais membros da COFIN, com antecedência 194 

mínima de 5 (cinco) dias. 195 

 196 

Art. 9º – As reuniões da COFIN só poderão ser realizadas com maioria absoluta de seus 197 

membros. 198 

 199 

CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES OBRIGATÓRIAS 200 

 201 

Art. 10 - A COFIN só avaliará as prestações de contas que estiverem examinadas pela 202 

Coordenação Municipal do Fundo Municipal de Saúde. 203 

 204 

Art. 11 – A COFIN deverá receber, tempestivamente, cópia de todos os contratos, termos de 205 

parceria e processos licitatórios, bem como seus aditivos, além das leis e decretos que forem 206 

celebrados, exarados e promulgados e relacionados aos compromissos assumidos pelo(s) 207 

gestor(es) da Saúde do Município, com terceiros.   208 

 209 

Art. 12 – A COFIN terá 10 (dez) dias de prazo, após o recebimento das prestações de contas 210 

mensais apresentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, para elaborar o parecer correspondente 211 

ao COMUS. 212 

 213 

Parágrafo Único – Esse prazo poderá ser ampliado ou reduzido em alguns casos, a critério da 214 

plenária do COMUS, sempre que for da conveniência do interesse público. 215 

 216 

Art. 13 – O questionamento de quaisquer dos co-gestores, prestadores de serviço e fornecedores 217 

de bens da Saúde, sobre questões que demandem esclarecimento, deverá ser feita sempre 218 

através da Secretaria Municipal de Saúde. 219 

 220 

 221 
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CAPITULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 222 

 223 

Art. 14 – O presente Regimento Interno será alterado sempre que necessário, por decisão 224 

unânime dos membros da COFIN, em reunião realizada com esse propósito.  225 

 226 

Art. 15 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em reunião ordinária ou 227 

extraordinária, pela maioria de seus membros. 228 

 229 

Art. 16 – Este Regimento Interno entra em vigor nesta data após aprovação dos membros da 230 

COFIN. 231 

 232 

São Sebastião, 13 de julho de 2010. 233 

 234 

 235 

Carlos Cipullo Aymar Douglas Della Guardia 
Representante do segmento “Usuários” Representante do segmento “Usuários” 
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