1

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESIGNADO

2

PARA LIQUIDAÇÃO DA FUNDASUS, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE

3

2017. Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2017, às 15h00 horas, reuniram-se

4

na sala de reuniões do Gabinete do Secretario Municipal de Saúde, os integrantes do

5

Grupo de Trabalho para Consolidação de Levantamentos e Formulação de Diretrizes

6

de Liquidação da FUNDASUS, nomeados pela Portaria nº 42.317, de 08 de agosto de

7

2017. Estiveram presentes: Afonso Celso de Lemes Pinto, Alzira Auxiliadora Galvão

8

Vieira, Daniel de Moura Goulart, Ilma Bertoldo de Almeida, Luciana Maria Campos

9

Correa, Marlon Bruno de Araújo, Maria Aparecida Gonçalves Gomes, Maria Beatriz

10

Gomes Pelegrini, Oscar Virgilio Pereira. Os trabalhos foram iniciados por Dr. Oscar

11

informando que esta será uma reunião de encerramento dos trabalhos no ano de 2017 e

12

que gostaria de saber de cada um o que acha do que foi feito e como esta sendo

13

conduzido. Por Daniel foi comentada a repercussão das publicações. Dr. Oscar disse

14

que as Atas e os Trabalhos publicados no site do Município estão sendo lidos e

15

acompanhados. Por Dr. Oscar foi retomada a historia da criação da Fundasus,

16

destacando o objetivo da criação deste Grupo de Trabalho. Comentou também o estado

17

atual dos levantamentos do Grupo de Trabalho, que tem tido pouco tempo para se

18

dedicar a esta tarefa específica em razão de outras tarefas a cargo de seus membros.

19

Propôs que no mês de janeiro de 2018 fixemos como meta para o mês de janeiro a

20

conclusão da conferência de todas as aquisições registradas e suas respectivas

21

destinações, conferência dos registros de patrimônio e as questões das pendências de

22

prestações de contas ao Tribunal de Contas. A questão do pessoal da Fundasus que se

23

encontra em atividade será resolvida em conjunto com a reorganização dos serviços

24

das Unidades de Saúde, que já teve seu início com a realização do chamamento público

25

para o contrato de gestão do Hospital Municipal. Por Alzira tudo que foi gerado pela

26

Fundasus e gerou fato contábil, já está em dia. Por Afonso foi demonstrada

27

preocupação com o CEBAS (isenção da quota patronal de contribuição previdenciária),

28

que vencerá em 14/08/2018. Se o CEBAS vencer e tiver algum pagamento de

29

funcionário em aberto o município terá que pagar INSS, e o valor do INSS é de

30

aproximadamente um milhão/mês. A próxima reunião fica agendada para o dia

31

05/01/2018 às 10h00min horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Ilma

32

Bertoldo de Almeida, a presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados

33

e referenciados.

34

Afonso Celso de Lemes Pinto ______________________________________________

35

Alzira Auxiliadora Galvão Vieira ___________________________________________

36

Daniel de Moura Goulart _________________________________________________

37

Ilma Bertoldo de Almeida _________________________________________________

38

Luciana Maria Campos Correa _____________________________________________

39

Maria Aparecida Gonçalves Gomes _________________________________________

40

Maria Beatriz Gomes Pelegrini _____________________________________________

41

Marlon Bruno de Araújo __________________________________________________

42

Oscar Virgilio Pereira ____________________________________________________

