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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O CONVÊNIO ENTRE O  FMS/SMS/PMC  

E A FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN (PMC.2020.00052565-70) 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, criado pela lei municipal nº 13.230/2007, no uso de 

suas atribuições conferidas pelas leis federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90 e pela resolução nº 453 do 

Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a lei complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, 

encaminhou ao Conselho Fiscal os documentos relativos ao convênio entre o FMS/SMS/PMC  e a 

Fundação Síndrome De Down (PMC.2020.00052565-70). 

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

reuniu-se virtualmente nos dias 25 de outubro e 8 de novembro de 2021, com a presença dos 

conselheiros Júlio, Ney, Agenor, Douglas e Ozéias, membros do Conselho Fiscal, a conselheira 

Lourdes, da secretaria executiva do Conselho Municipal e o conselheiro local Esequiel Laco, do 

HMMG, para apreciação do convênio acima citado, tendo contado com a presença da enfermeira 

Paula Lemos Real, técnica do DGDO encarregada do acompanhamento deste. 

A apresentação, bastante detalhada, feita pela profissional do DGDO, indica o objeto do convênio, 

público a ser atendido, origem e forma de encaminhamento de usuários, metas e valores por 

procedimentos a serem realizados, origem dos recursos, contrapartida da instituição, critérios de 

remuneração em função do cumprimento ou não das metas. 

Após a apresentação foi realizado o debate para dúvidas e comentários dos presentes e avaliação do 

que foi apresentado, com a conclusão do grupo de que o convênio é importante para uma população 

específica que se beneficia evidentemente do serviço prestado e que é importante que esse convênio 

seja mantido enquanto não houver disponibilidade de equipe própria da Secretaria Municipal de 

Saúde para a prestação destes serviços. 

Além disso, foi reiterada a necessidade de participação de representação do Conselho Municipal de 

Saúde na comissão de acompanhamento do convênio, devendo haver esforços por parte da SMS, do 

CMS e da entidade conveniada para adequação do horário das reuniões de acompanhamento às 

necessidades de garantia da participação do controle social nessa comissão. 

O Conselho Fiscal, colocada em votação a recomendação a ser encaminhada ao Conselho 

Municipal de Saúde neste parecer, decidiu por unanimidade pela aprovação do convênio. Portanto, 

o Conselho Fiscal, 

 

RECOMENDA A APROVAÇÃO SEM RESSALVAS DO CONVÊNIO ENTRE O 

FMS/SMS/PMC  E A FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN (PMC.2020.00052565-70); 

 

Destacando, para registro, que permanecem os seguintes pontos a serem considerados pela PMC e 

CMS: 

1. Indicação de  que se façam os ajustes necessários para que o controle social participe da comissão 

de acompanhamento dos convênios; e 

2. Ênfase para a importância de que a SMS avance no sentido de prestação de serviços próprios, 

com trabalhadores concursados, e reduzindo as diferenças remuneratórias e de direitos trabalhistas 

entre trabalhadores do SUS, sejam eles próprios ou de entidades conveniadas. 

3. Recomendação da não utilização da desigualdade de remuneração como justificativa de 

“economicidade” em pareceres e convênios. 
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