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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

PRESTAÇÕES DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DA REDE MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, publicado no (D.O. de 22/12/2007), criado pela Lei 

Nº 13.230/21/12/2007 no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Nº 8.080/90, Lei Nº 8.142/90 

e Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a Lei Complementar Nº 141 de 

13 de janeiro de 2012. 

O Conselho Fiscal, cumprindo sua função de órgão de assessoria do Conselho Municipal de 

Saúde, reuniu-se em 09 de março de 2020, com a presença do Diretor Executivo do Fundo 

Municipal de Saúde, Sr. Reinaldo Antônio de Oliveira, que comentou as Apresentações das 

Prestações de Contas do 3º Quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde e da Rede Mário Gatti de 

Urgência e Emergência. Essa apresentação deu-se para cumprimento do disposto no decreto 

20.473/2019. 

A regulamentação do Conselho Fiscal foi aprovada na reunião do Conselho Municipal de Saúde 

de 26 de maio de 1999 e está registrada no livro ata número 3 do CMS, às folhas 68v e 69. 

Em Treze de Abril de dois mil e vinte, foi discutido e aprovado o Relatório na reunião realizada 

por Teleconferência do Conselho Fiscal, estiveram presentes conselheiros: Ney de Mores Filho, 

Agenor Soares, Ozéias de Jesus dos Santos e Júlio César Miatello foram apresentada a pauta: 

As apresentações, em formato de conjunto de diapositivos, versaram sobre a prestação de contas 

(financeira e contábil) do FMS e da RMGUE, tendo os comentários do senhor diretor do fundo o 

sentido de enfatizar a transparência e lisura da execução sob sua responsabilidade. Nesse 

âmbito, até o momento, não temos considerações nem constatamos qualquer irregularidade. 

Considerando a legislação citada no Regimento Interno, é compreensão desse conselho que 

devemos olhar além da execução financeira e da atuação contábil. Divergimos da posição do 

Diretor Financeiro, exposta em nossa primeira reunião, quando propôs que nossa avaliação se 

restringisse aos aspectos técnicos da gestão do FMS. Nossa ação é decorrente da leitura da lei e 

do decreto que estabelecem que a execução do Fundo deve cumprir as deliberações de 

Conferência e que cabe ao Conselho Fiscal olhar para a maneira como o Fundo cumpriu suas 

obrigações.  

Em nosso entendimento, não nos cabe simplesmente uma auditoria contábil, mas devemos 

realizar uma avaliação do efetivo cumprimento dessas deliberações. 

Temos, portanto, comentários que consideramos importantes e que devem servir como 

contribuição deste Conselho Fiscal para fundamentar a decisão do Conselho Municipal de Saúde 

quanto à aprovação, com ressalvas, ou rejeição das Contas do Fundo Municipal de Saúde. 
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1. Separação das prestações de contas do FMS e da RMGUE 

Considerando que as discussões realizadas no pleno do CMS, principalmente em 2018, que 

manifestaram repúdio à criação da RMGUE e que a 11ª Conferência Municipal de Saúde de 2019 

em seu relatório final determina que o município revogue a lei de criação da RMGUE, o CF/CMS 

recomenda a REJEIÇÃO das prestações de contas apresentadas. 

2. Redução do valor destinado à SMS no Orçamento Municipal 

Considerando as reduções sucessivas de valor absoluto e proporcional da destinação à saúde do 

Orçamento Municipal, o CF/CMS recomenda a REJEIÇÃO das prestações de contas 

apresentadas. 

3. Queda da cobertura populacional pela ESF 

Considerando que, mesmo com um aumento substancial da arrecadação em 2019, houve 

redução do recurso destinado à saúde, e reduções sucessivas da cobertura populacional pelas 

equipes de saúde da família, contrariando, inclusive, o Plano Municipal de Saúde em que a meta 

apontada para 2019 é de 58% de cobertura, o CF/CMS recomenda a REJEIÇÃO das prestações 

de contas apresentadas. 

4. Substituição de trabalhadores concursados, em regime estatutário, por trabalhadores 

contratados, em regime celetista. 

Considerando que a criação da RMGUE contraria os princípios de unidade do sistema municipal 

de saúde, criando duplo comando e fragilizando a integralidade do atendimento, a continuidade do 

cuidado, e que, além disso, aumenta o quadro de precarização das relações de trabalho com 

aumento das contratações e terceirizações, o CF/CMS recomenda a REJEIÇÃO das prestações 

de contas apresentadas. 

Portanto, mesmo reiterando que não foi observado, até este momento, irregularidades contábeis 

ou financeiras, o parecer deste CF/CMS recomenda a REJEIÇÃO das prestações de contas 

apresentadas pela SMS. 

 

 

Ney Moraes Filho 

Coordenador do Conselho Fiscal 

 

 

 


