1

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESIGNADO

2

PARA LIQUIDAÇÃO DA FUNDASUS, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018.

3

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2018, às 09h30min 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, Alzira Auxiliadora Galvão Vieira,

8

Ilma Bertoldo de Almeida, Luciana Maria Campos Correa, Marlon Bruno de Araújo,

9

Maria Beatriz Gomes Pelegrini, Oscar Virgilio Pereira, Rodolpho Formoso Maracini e

10

Soraya Resende Silva Guimarães. A reunião foi iniciada por Dr. Oscar que questionou

11

se todos leram o relatório pré-final e quais as observações que fariam. Por Maria

12

Beatriz foi dito que leu o relatório e ficou muito bem elaborado. Por Dra Soraya foi dito

13

que o relatório está muito abrangente e foge do seu conhecimento técnico, que foi um

14

trabalho complexo e que o Grupo de Trabalho conseguiu muitas informações, mesmo

15

com todas as dificuldades encontradas. Por Afonso foi dito que a questão de

16

patrimônio dá muito trabalho e é preciso criar fluxos e as vezes é dada atenção

17

secundária. Por Dra Soraya foi dito que a Administração pegou as Unidades de Saúde

18

totalmente sem fluxo. Teve que criar todos os fluxos na parte médica e terá que criar na

19

parte administrativa. Por Maria Beatriz foi dito que tem que ser melhorado a relação

20

com a UFU em relação às pactuações do convênio, vez que, o convênio assegura tantas

21

cirurgias e é realizado um número bem menor. Por Dr. Oscar foi dito que, a FAEPU

22

não é mais mantenedora da UFU. A UFU está vinculando à EBSERH. Por Ilma foi dito

23

que, o município de Uberlândia tem convênio com a UFU e com a FAEPU, e que não

24

temos conhecimento de nenhum documento formal entre a UFU e a EBSERH. Por Dra

25

Soraya foi dito que temos sido questionados pelo Ministério Público e pelo Conselho

26

de Saúde em relação à contratualização com a UFU, que em caso de atrasos nos

27

repasses deverá ter um mecanismo de controle para cobrar o cumprimento de metas,

28

assim que os repasses forem regularizados. Por Luciana foi dito que são realizadas

29

reuniões de prestação de contas referente ao Convênio com a UFU e estas reuniões

30

geram relatórios. Por Dra Soraya o mais importante é verificar o que não deu certo e

31

melhorar o existente, focando na gestão, fiscalização e resultados, e, sugeriu solicitar

32

copia do documento formal que a UFU instituiu com a EBSERH. Por Alzira, em relação

33

ao relatório pré-final, solicitou corrigir o nome SICAN, na página 21, para constar o

34

nome correto que é SICOM. Por Dr. Oscar foi solicitado copia do convênio formalizado

35

entre a FUNDASUS e a ARENG, referente a residência médica.

36

Por Marlon foi dito que, referente a residência médica, a taxa de inscrição foi devolvida

37

para os inscritos. Já em relação à verba destinada por Portaria, esta não foi repassada

38

para Fundasus. A próxima reunião fica agendada para o dia 04/07/2018 as 10horas.

39

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Ilma Bertoldo de Almeida, a

40

presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

41

Afonso Celso de Lemes Pinto___________________________________________________

42

Alzira Auxiliadora Galvão Vieira ____________________________________________

43

Ilma Bertoldo de Almeida __________________________________________________

44

Luciana Maria Campos Correa ____________________________________________

45

Marlon Bruno de Araújo ___________________________________________________

46

Maria Beatriz Gomes Pelegrini ______________________________________________

47

Oscar Virgilio Pereira ____________________________________________________

48

Rodolpho Formoso Maracini ______________________________________________

49

Soraya Resende Silva Guimarães ____________________________________________

