1

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESIGNADO

2

PARA LIQUIDAÇÃO DA FUNDASUS, REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE

3

2018. Aos nove dias do mês de fevereiro de 2018, às 10h00 horas, reuniram-se na sala

4

de reuniões do Gabinete do Secretario Municipal de Saúde, os integrantes do Grupo de

5

Trabalho para Consolidação de Levantamentos e Formulação de Diretrizes de

6

Liquidação da FUNDASUS, nomeados pela Portaria nº 42.317, de 08 de agosto de 2017.

7

Estiveram presentes: Afonso Celso de Lemes Pinto, Daniel de Moura Goulart, Ilma

8

Bertoldo de Almeida, Marlon Bruno de Araújo, Maria Beatriz Gomes Pelegrini e Oscar

9

Virgilio Pereira. Também esteve presente Mariana Brasileiro Martins Leandro, que não

10

faz parte do Grupo de Trabalho, porém acompanhará as atividades. A reunião foi

11

iniciada por Dr. Oscar que questionou se todas as dívidas possuem a respectiva nota

12

fiscal e o empenho correspondente. Marlon respondeu em sentido afirmativo,

13

esclarecendo que há aproximadamente 200 notas ficais e empenho. Por Dr. Oscar foi

14

informado que o Ministério Púbico e a Secretaria têm feito várias reuniões para obter

15

soluções, mas que o atraso na liquidação está impedindo a negociação com o

16

Ministério Público e as empresas credoras. Ficou acordado nesta reunião que o grupo

17

de trabalho irá elaborar relatório e entregá-lo no dia 16 de fevereiro de 2018, a fim de

18

demonstrar se os dados que constam nas notas fiscais conferem com as informações do

19

respectivo empenho, bem como se houve a entrega das mercadorias pelas empresas.

20

Posteriormente, após a análise destas notas fiscais e empenho e elaboração deste

21

relatório, foi solicitado por Dr. Oscar a continuidade da análise quanto à legalidade dos

22

processos licitatórios. Por Alzira foi dito que o Sr. Sebastião Elias não assinou o livro

23

contábil referente ao ano de 2013 e, todas as prestações de contas no Ministério Público

24

estão paradas. Informou que está com os livros contábeis e que precisa da assinatura

25

do Sr. Sebastião Elias para levá-los juntamente com as prestações de conta para o órgão

26

ministerial. Por Dr. Oscar foi dito que os livros podem ser levados sem assinatura. Por

27

Alzira foi mencionado que, o cartório não faz o registro dos livros contábeis referente a

28

2014, 2015 e 2016, se não houver assinatura no livro de 2013. Nada mais havendo a

29

tratar, foi lavrada por mim, Ilma Bertoldo de Almeida, a presente ata, assinada por

30

todos os presentes acima nominados e referenciados.

31

Afonso Celso de Lemes Pinto ___________________________________________

32

Daniel de Moura Goulart _________________________________________________

33

Ilma Bertoldo de Almeida _________________________________________________

34

Marlon Bruno de Araújo _________________________________________________

35

Maria Beatriz Gomes Pelegrini _____________________________________________

36

Mariana Brasileiro M. Leandro _____________________________________________

37

Oscar Virgilio Pereira ____________________________________________________

