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INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela
Gestão do Fundo Municipal de Saúde no Município de Joinville, durante o exercício de
2019,  enfocando  os  aspectos  primordiais  para  que  sejam  promovidos  os  meios
necessários para o exercício do controle social, cumprindo a determinação legal de
oferecer transparência à Sociedade sobre as ações e serviços prestados, bem como
os recursos utilizados no período em análise. 

Este Relatório de Gestão sintetiza as principais atividades desenvolvidas pelo
Fundo Municipal de Saúde ao longo do ano de 2019, em articulação com os demais
Órgãos da Prefeitura de Joinville e em parceria com diversas instituições públicas e
representativas da sociedade civil. Também é composto por uma análise sucinta dos
indicadores de pactuação/programação e uma síntese da movimentação dos recursos
orçamentários e financeiros desta Unidade, no exercício em questão.
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I  -  INFORMAÇÕES  GERAIS  SOBRE  A  UNIDADE  E  RESPECTIVO S
RESPONSÁVEIS

RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saúde de Joinville
LEGISLAÇÃO Lei n° 2752 de 24 de novembro de 1992.
CNPJ 08.184.821/0001-37
ENDEREÇO Rua Dr. João Colin, 2.700 – Santo Antônio
TELEFONE 47 3481 5105
E-MAIL gabinete.saude@joinville.sc.gov.br
SITE https://www.joinville.sc.gov.br/institucional/ses/
DIRETOR PRESIDENTE Jean Rodrigues da Silva
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

01 Secretário
03 Diretorias Executivas;
01 Diretoria Técnica;
01 Gerência de Odontologia;
01  Gerência  de  Gestão  Estratégica  e
Articulação da Rede em Saúde;
01  Gerência  de  Acompanhamento  de
Processos NAT JUS;
01 Gerência de Vigilância em Saúde;
01 Gerência de Vigilância Sanitária;
01 Gerência de Regulação;
01  Gerência  de  Urgência  e  Emergência  e
Articulação Hospitalar;
01 Gerência de Serviços Especiais;
01  Gerência  de  Assistência  Farmacêutica  e
Laboratório Municipal;
01 Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação
01  Gerência  de  Gestão  Administrativa  e
Financeira;
01  Gerência  de  Compras,  Contratos  e
Convênios;
01 Gerência de Obras e Serviços;
04 Líder de Área I;
29 Coordenadorias I;
06 Coordenadoria II;
06 Supervisores;
01 Conselho Municipal de Saúde

COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL Executar  a  política  municipal  de  saúde;
executar  o  Plano  Municipal  de  Saúde,
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;
a gerência do Fundo Municipal de Saúde; a
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coordenação  da  administração  direta  e
indireta,  no  tocante  às  ações  de promoção,
proteção  e  recuperação  da  saúde  e  dos
procedimentos  coletivos,  ambulatoriais  e
hospitalares  em  nível  municipal  (Lei
Complementar nº 495/2018)

II -Informações sobre a gestão orçamentária e finan ceira da unidade:

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 14 – Infraestrutura Pública e Mobilidade

AÇÃO Construção,  adequação  e  manutenção  das  unidades  de
Atenção  Básica,  informatização  e  aquisições  de
equipamentos - FMS

OBJETIVO Construção, adequação e manutenção predial e aquisição
de  equipamentos  conforme  plano  de  investimentos  e
expansão da rede assistencial de apoio e gestão.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 53%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de unidade de saúde próprias e alugadas com
alvará sanitário.

META FÍSICA REALIZADA 53%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 17.247.267,45

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 8.030.161,78

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 14 – Infraestrutura Pública e Mobilidade
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AÇÃO Adequação e manutenção das unidades de Vigilância em
Saúde,  informatização  e  aquisições  de  equipamentos  -
FMS

OBJETIVO Proporcionar  equipamentos  adequados  ao  atendimento
dos usuários das unidades de Vigilância em Saúde

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 10%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção  de  equipamentos  na  relação  de  bens
patrimoniais nas unidades de Vigilância em Saúde

META FÍSICA REALIZADA 18%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 500,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 0,00

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 14 – Infraestrutura Pública e Mobilidade

AÇÃO Adequações e manutenção das instalações da Assistência
Hospitalar  e  Ambulatorial,  informatização  e  aquisição  de
equipamentos - FMS

OBJETIVO Proporcionar  espaço  e  equipamentos  adequados  ao
atendimento  dos  pacientes  das  unidades  de  Assistência
Hospitalar e Ambulatorial

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 1 unidade

DENOMINAÇÃO DA META Número de construção, reforma e outros nas unidades de
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Assistência Hospitalar e Ambulatorial

META FÍSICA REALIZADA 8 unidades

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 8.441.831,53

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 3.646.768,14

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da atenção 
básica - FMS

OBJETIVO Oferta de serviços de atenção primária em saúde através
das  unidades  básicas  de  saúde,  intervindo  de  forma
integral, compreendendo a saúde bucal, sobre o indivíduo,
família  e  comunidade.  Articulando  a  continuidade  do
cuidado em unidades de saúde de referência e de urgência
e  emergência  tendo  como  objetivo  a  resolutividade.
Aquisição  e  manutenção  de  equipamentos  e  veículos
aplicados nesse objetivo

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 60%

DENOMINAÇÃO DA META Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 
Básica

META FÍSICA REALIZADA 92%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 22.601.000,00
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META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 20.571.030,76

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Manutenção das unidades próprias ambulatoriais de 
referência e de urgência e emergência - FMS

OBJETIVO Oferta  de  serviços  ambulatoriais  de  referência  e  de
urgência  e  emergência,  apoio  diagnóstico  e  terapêutico
através  das  unidades  próprias  até  o  limite  de  sua
capacidade instalada, com eficiência e equilíbrio econômico
e financeiro, regulada conforme a tabela de procedimentos,
medicamentos  e  OPM  do  SUS,  RENASE, protocolos
clínicos,  diretrizes  terapêuticas  e  a  legislação  vigente.
Aquisição  e  manutenção  de  equipamentos  e  veículos
aplicados neste objetivo

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 40%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de consultas médicas de urgência e emergência.

META FÍSICA REALIZADA 44%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 29.321.090,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 26.183.500,76

JUSTIFICATIVA Meta não Alcançada: O resultado alcançado esteve acima
da  meta  estabelecida.  De  janeiro  a  novembro  de  2019,
1.7000.582  consultas  médicas  foram  realizadas,
considerando todos os pontos da rede de atenção à saúde
do  município,  desse  valor  755.834  (44%)  foram
atendimentos médicos considerados de urgência. O fato do
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município  possuir  três  Pronto  Atendimentos  24  horas  e
cinco  hospitais  públicos,  sendo  um  100%  municipal
(Hospital  São  José)  contribui  para  que  o  número  de
atendimentos  de  urgência  seja  elevado.  Do  total  de
atendimentos médicos de urgência 64% foram realizados
nas Unidades de Pronto Atendimento, 31% nos Hospitais e
6% nas Unidades Básicas de Saúde. A facilidade no acesso
aos  serviços  de Pronto  Atendimento  corrobora  na  busca
pelo  atendimento  mais  imediato,  em  detrimento  de
agendamentos  nas  unidades  básicas,  sendo  fator
determinante  na  procura  por  esses  estabelecimentos.  É
importante destacar o empenho da Secretaria da Saúde em
ampliar  a  capacidade  de  atendimento  nas  unidades
básicas,  investindo maciçamente na Estratégia de Saúde
da Família, passando de 34% de cobertura em 2013 para
78%  em  2019,  além  disso  houve  a  implantação  do
‘Programa Melhor Acolher’ em todas as unidades básicas,
com o objetivo de instituir novas formas de acolhimento das
necessidades  dos  usuários  e  também  foram  feitos
investimentos  em  obras  de  reforma,  ampliação  e  novas
construções  de  unidades  básicas  de  saúde,   garantindo
acessibilidade aos usuários.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Assistência complementar - serviços ambulatoriais - FMS

OBJETIVO Contratação de serviços privados ambulatoriais e de apoio
diagnóstico  e  terapêutico  e  aumento  da  capacidade
instalada  dos  serviços  próprios  ambulatoriais  e  regulada
conforme a tabela de procedimentos, medicamentos e OPM
do  SUS,  RENASE,  protocolos  clínicos,  diretrizes
terapêuticas e a legislação vigente facilitando o acesso da
população.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 63%
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DENOMINAÇÃO DA META Proporção de prestadores contratadas por Credenciamento
Universal que atendem a Programação Físico Orçamentária
contratada.

META FÍSICA REALIZADA 47%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 48.634.260,57

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 46.433.974,85

JUSTIFICATIVA Meta  não  Alcançada:  A  proporção  de  prestadores
contratados por credenciamento universal  que atendem a
Programação Físico-Orçamentária representa uma análise
do  cumprimento  dos  contratos  nos  aspectos  físicos  e/ou
financeiros. É importante esclarecer que os contratos são
elaborados  com  base  na  série  histórica,  avaliação  das
demandas  reprimidas  e  planejamento  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde.  A  disponibilidade  orçamentária
também é outro fator  que pode influenciar este indicador.
Ressalta-se que existe um tempo de adequação entre as
demandas da Secretaria Municipal da Saúde e o ajuste dos
contratos.  Visando  o  monitoramento  contínuo  deste
indicador,  a  Área  de  Controle  e  Avaliação  executou  as
seguintes  ações:  (1)  Reuniões  periódicas  com  a
Coordenação da Regulação, Área responsável por fiscalizar
o cumprimento das obrigações contratuais; (2) Revisão dos
contratos  atuais  e  elaboração  dos  novos  contratos  com
metas  anuais,  flexibilizando  a  oferta  de  procedimentos
conforme necessidade da população; e (3) Intensificação do
acompanhamento  mensal  dos  contratos,  atuando
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estrategicamente na ampliação da oferta de procedimentos
e serviços para a população. Resultados positivos já podem
ser observados se comparado ao período anterior (2018).
Houve  um  avanço  de  22  para  47%  no  percentual  de
prestadores  que  atendem  a  Programação  Físico-
Orçamentária.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Assistência complementar - serviços hospitalares - FMS

OBJETIVO Contratação de unidades hospitalares para a prestação de
serviços de internação hospitalar e assistência ambulatorial,
incluindo  seu  apoio  diagnóstico  e  terapêutico  em
complementação  a  resolutividade  dos  serviços
ambulatoriais  de  referência  e  de  urgência  e  emergência
regulada  conforme  a  tabela  de  procedimentos,
medicamentos  e  OPM  do  SUS,  RENASE,  protocolos
clínicos, diretrizes terapêuticas e a legislação vigente.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 80%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção alcançada dos  Planos  de trabalho do Hospital
Municipal São José.

META FÍSICA REALIZADA 101%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 73.342.500,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 70.928.307,64

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.
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PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU - FMS

OBJETIVO Atendimento in  loco de situações de urgência,  prestando
avaliação, primeiros cuidados e sob regulação remoção ao
ponto de atenção mais adequado para maior resolutividade.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 90%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de Unidade de suporte básico disponível.

META FÍSICA REALIZADA 96%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 591.000,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 453.367,37

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Centro de referência do trabalhador - CEREST - FMS

OBJETIVO Ações de vigilância  sanitária  das  condições de trabalho,
vigilância  epidemiológica  e  promoção  da  recuperação  e
reabilitação de condições advindas do trabalho. Aquisição
e  manutenção  de  equipamentos  e  veículos,  bem  como
realização de obras aplicados nesse objetivo.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 95%
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DENOMINAÇÃO DA META Proporção  de  preenchimento  do  campo  'ocupação'  nas
notificações de agravos relacionados ao trabalho

META FÍSICA REALIZADA 98%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 350.500,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 67.806,86

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Manutenção do aperfeiçoamento da vigilância em saúde - 
FMS

OBJETIVO Monitoramento  e  avaliação  dos  determinantes  e
condicionantes  de  saúde  individual  ou  coletiva  e
implementação  de  ações  centralizadas  de  prevenção  e
controle de doenças endêmicas ou agravos e ativação de
ações  exercidas  por  outras  instâncias.  Aquisição  e
manutenção  de  equipamentos  e  veículos,  bem  como
realização de obras aplicados nesse objetivo

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 97%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata  (DCNI)  encerrados  em  até  60  dias  após  a
notificação

META FÍSICA REALIZADA 97%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 2.485.000,00
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META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 1.670.940,95

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Programa de controle da AIDS - FMS

OBJETIVO Ações educativas,  diagnósticas, curativas e paliativas e de
pesquisa, visando minimizar a transmissão da AIDS e outras
DST  e  doenças  transmissíveis  bem  como  esclarecer  os
fatores condicionantes de sua ocorrência, gravidade, adesão
e  efetividade  do  tratamento.  Aquisição  e  manutenção  de
equipamentos e veículos aplicados nesse objetivo.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 1 unidade

DENOMINAÇÃO DA META Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos

META FÍSICA REALIZADA 0 unidades

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 220.500,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 163.807,77
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JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Fortalecimento da gestão do SUS - FMS

OBJETIVO Coordenação e organização da rede assistencial e serviços
de apoio, através de planejamento, contratação, regulação,
controle, análise, auditoria, fiscalização e administração dos
serviços  e  atividades  envolvidas,  visando  maior
desempenho  e  produtividade  e  a  redução  de  risco  de
doenças  e  agravos  e  o acesso universal  e  igualitário  às
ações e  serviços de saúde,  atendendo aos princípios de
moralidade,  legalidade,  eficiência,  transparência  e
publicidade  do  serviço  público  e  manutenção  de
equipamentos e veículos e aplicados neste objetivo.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 60%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de indicadores monitorados com meta 
alcançada.

META FÍSICA REALIZADA 44%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 80.500,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 37.600,00

JUSTIFICATIVA Meta não Alcançada: É importante salientar que nem todos
os sistemas oficiais  do  Ministério  da Saúde fecharam os
dados  referentes  à  competência  12/2019.  O  prazo  para
retorno com as informações aprovadas é  até a  segunda
quinzena de fevereiro/2020. Ao todo para o período foram
pactuados  84  indicadores  pela  Secretaria  de  Saúde  em
seus instrumentos de gestão,  sendo que até o momento
(jan/20):  37  alcançaram  a  meta  estipulada  e  47  não
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alcançaram  a  meta  ou  estão  aguardando  o  retorno  do
Ministério  da  Saúde  dos  dados  oficiais  para  cálculo  dos
indicadores.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Participação popular - FMS

OBJETIVO Provisão de meios para o efetivo  controle  e participação
social  em  conformidade  ao  princípio  do  SUS,  visando
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 90%

DENOMINAÇÃO DA META Participação de técnicos das equipes de saúde (não ACS e
ASP)  e  coordenadores  de  microrregional  como
representantes nas reuniões do Conselho Local de Saúde
(CLS)

META FÍSICA REALIZADA 100%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 140.000,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 51.015,10

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 6 – Saúde e Prevenção

AÇÃO Aquisição do elenco de medicamentos - FMS
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OBJETIVO Disponibilização  de  forma  contínua  e  universal  de
medicamentos prescritos por profissional de saúde no SUS
em conformidade com a RENAME e protocolos clínicos.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 90%

DENOMINAÇÃO DA META Proporção de itens do elenco básico ofertados regularmente.

META FÍSICA REALIZADA 88%

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 9.115.800,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 8.785.976,01

JUSTIFICATIVA Meta não Alcançada: Diferentes fatores interferiram para o
não cumprimento da meta, entre eles, o subfinanciamento da
assistência farmacêutica. Também ocorreram solicitações de
cancelamento  de  fornecimento  de  itens  por  parte  de
fornecedores devido à falta de matérias-primas na indústria e
também  itens  que  restaram  desertos  ou  fracassados  nas
licitações, o que provocou desabastecimento temporário de
alguns medicamentos no decorrer do ano de 2019.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 1 – Gestão Administrativa

AÇÃO Processos administrativos - SES

OBJETIVO Prover  os  órgãos do município dos meios  administrativos
necessários  para  implementação  e  gestão  das  ações
responsáveis pela geração de bens e serviços à sociedade.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 12 meses
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DENOMINAÇÃO DA META Funcionários lotados em relação ao quadro ideal

META FÍSICA REALIZADA 12 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 13.221.033,42

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 6.649.411,84

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 1 – Gestão Administrativa

AÇÃO Vigilância e limpeza na área de saúde - SES - FMS

OBJETIVO Proporcionar segurança e limpeza em edificações da área
de atendimento à saúde.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 12 meses

DENOMINAÇÃO DA META Vigilância e Segurança na Saúde

META FÍSICA REALIZADA 12 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 14.600.000,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 13.772.694,01

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.
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PROGRAMA 4 – Transparência e Comunicação

AÇÃO Divulgação de atos oficiais - SES

OBJETIVO Tornar  públicos  os  atos  oficiais  e  legais  realizados  pelos
Órgãos do Município com o objetivo de atender a legislação,
informar a população e aumentar a transparência. 

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 12 unidades

DENOMINAÇÃO DA META Número de divulgações oficiais/legais

META FÍSICA REALIZADA 12 unidades

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 600.000,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 111.557,29

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 3 – Operações Especiais

AÇÃO Processos judiciais - SES

OBJETIVO Viabilizar o pagamento dos processos relativos a sentenças
judiciais  garantindo  o  cumprimento  das  determinações
legais.

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 12 unidades

DENOMINAÇÃO DA META Recursos orçamentários e financeiros para pagar despesas
de caráter obrigatório
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META FÍSICA REALIZADA 12 unidades

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 1.000.000,00

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 62.150,16

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 2 – Gestão de Pessoas

AÇÃO Despesas com pessoal - SES

OBJETIVO Realizar a gestão de recursos humanos nos aspectos de
ingresso,  provisão de  despesas  com pessoal  e  encargos
sociais, concessão de direitos e benefícios; implementar o
uso  de  ferramentas  de  avaliação  e  desenvolver  a  saúde
ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 13 meses

DENOMINAÇÃO DA META Despesas com pessoal

META FÍSICA REALIZADA 13 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 41.705.221,59

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 37.441.881,09

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.
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PROGRAMA 2 – Gestão de Pessoas

AÇÃO Despesa com pessoal - Atenção Básica - SES

OBJETIVO Realizar a gestão de recursos humanos nos aspectos de
ingresso,  provisão de  despesas  com pessoal  e  encargos
sociais, concessão de direitos e benefícios; implementar o
uso  de  ferramentas  de  avaliação  e  desenvolver  a  saúde
ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 13 meses

DENOMINAÇÃO DA META Despesas com pessoal

META FÍSICA REALIZADA 13 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 159.932.000,16

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 147.375.886,54

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 2 – Gestão de Pessoas

AÇÃO Despesa com pessoal - Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial - SES

OBJETIVO Realizar a gestão de recursos humanos nos aspectos de
ingresso,  provisão de  despesas  com pessoal  e  encargos
sociais, concessão de direitos e benefícios; implementar o
uso  de  ferramentas  de  avaliação  e  desenvolver  a  saúde
ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.
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META FÍSICA PREVISTA 13 meses

DENOMINAÇÃO DA META Despesas com pessoal

META FÍSICA REALIZADA 13 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 118.808.589,06

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 110.204.691,54

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 2 – Gestão de Pessoas

AÇÃO Despesa com pessoal - Vigilância em Saúde - SES

OBJETIVO Realizar a gestão de recursos humanos nos aspectos de
ingresso,  provisão de  despesas  com pessoal  e  encargos
sociais, concessão de direitos e benefícios; implementar o
uso  de  ferramentas  de  avaliação  e  desenvolver  a  saúde
ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 13 meses

DENOMINAÇÃO DA META Despesas com pessoal

META FÍSICA REALIZADA 13 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 7.535.593,20

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 6.393.830,66

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.
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1- Identificação do Programa/Ação.

PROGRAMA 2 – Gestão de Pessoas

AÇÃO Despesa com pessoal - Vigilância Epidemiológica - SES

OBJETIVO Realizar a gestão de recursos humanos nos aspectos de
ingresso,  provisão de  despesas  com pessoal  e  encargos
sociais, concessão de direitos e benefícios; implementar o
uso  de  ferramentas  de  avaliação  e  desenvolver  a  saúde
ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal

2- Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas.

META FÍSICA PREVISTA 13 meses

DENOMINAÇÃO DA META Despesas com pessoal

META FÍSICA REALIZADA 13 meses

META FINANCEIRA 
PREVISTA

R$ 11.313.650,61

META FINANCEIRA 
REALIZADA

R$ 9.796.028,55

JUSTIFICATIVA Meta alcançada.

3) contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho -art. 9º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão
orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados

DECRETO Nº 26.264, de 21 de janeiro 
de 2019.

Determina o contingenciamento das
dotações orçamentárias dos Órgãos da

Administração Direta e Indireta do
Município de Joinville, para o exercício

de 2019.
RAZÕES DO 
CONTINGENCIAMENTO

Ficam contingenciadas as dotações 
orçamentárias com objetivo de 
adaptação das despesas de acordo com 
a nova proposta de plano de governo, 
visando principalmente à transparência e
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o acompanhamento efetivo dos gastos 
públicos.

DECRETO Nº 27.285, de 27 de julho de 
2019.

Estabelece Limitação de Empenho e 
Movimentação Financeira no âmbito dos 
Órgãos do Poder Executivo Municipal, e 
dá outras providências

RAZÕES DA 
LIMITAÇÃO DE 
EMPENHO

O Prefeito de Joinville, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no 
disposto no art. 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, e 
considerando a necessidade da limitação
de empenho e movimentação financeira 
das despesas do orçamento municipal 
2019, constantes da Lei Orçamentária 
Anual nº 8.175 de 20 de janeiro de 2019 
e suas alterações, com o objetivo de 
manter, na execução orçamentária, o 
equilíbrio das contas públicas e o 
cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas para o exercício 
financeiro.

EFEITOS 
PROVOCADOS NA 
GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e controle da execução do
orçamento. 

CONSEQUÊNCIAS 
SOBRE OS 
RESULTADOS 
PLANEJADOS

Controle na execução orçamentária, 
auxiliando no cumprimento 
das metas físicas e financeiras.
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4) informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos 
por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros;

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

5) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar Processados e 
não processados por mais de um exercício financeiro.

Não se aplica.

Rua Dr. João Colin, 2.700 – Santo Antônio – 89218-035, Joinville – SC 

Contato: (047) 3481-5105

www.joinville.sc.gov.br



III –Informações sobre a gestão de pessoas e tercei rização de mão de obra:

a) quadro  de pessoal,  informando a  quantidade de agentes  públicos  (agentes
políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados,
empregos  públicos,  contratados  por  tempo  determinado  (art.  37,  IX,  CF),
conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são
titulares  de  cargo  efetivo  ou  emprego  público,  bem  como  os  valores
consolidados na folha de pagamento, mês a mês

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anex o V, Item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em 
que for contabilizada a despesa0

 Exercício: 2019

Vínculo (39)
Quantidades/Mês (40)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Agentes Públicos Civis Ativos 
(servidores) ocupantes de 
Cargo Efetivo (41)

2.262 2.260 2.254 2.244 2.240 2.235 2.228 2.224 2.214 2.214 2.199 2.194

Agentes Públicos Civis Ativos 
ocupantes de Emprego 
Público (42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agentes Públicos Militares 
Ativos (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Membros ativos de Poder ou 
órgão (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agentes Políticos com 
Mandato Eletivo (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores ocupantes de 
cargo/emprego em comissão 
na Unidade Gestora com 
vínculo efetivo com o Ente 
(46)

36 38 40 40 39 41 42 41 41 41 41 41

Servidores ocupantes de 
cargo/emprego em comissão 
sem vínculo efetivo com o 
Ente (47)

20 20 20 19 19 19 20 20 21 21 21 20

Servidores contratados por 
tempo determinado (48) 611 630 628 637 662 685 710 733 746 763 772 787

Estagiários (49) 19 20 20 21 21 20 20 20 20 20 20 18

Servidores recebidos à 
disposição de outras Unidades
Gestoras (50)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores cedidos para 
outras Unidades Gestoras (51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores recebidos à 
disposição de outras esferas 
de Governo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Servidores cedidos para 
outras esferas de Governo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Policiais civis e militares 
inativos que retornaram como 
temporários (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conselheiros Tutelares (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2949 2969 2963 2962 2982 3001 3021 3039 3043 3060 3053 3061

b)  demonstrativo  da  quantidade  de  pessoas  executando  trabalhos  na  unidade
jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de
trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês;
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c)  Benefícios previdenciários

Não  constam  agentes  públicos  (agentes  políticos,  servidores  e  militares)
inativos/aposentados,  de pensionistas e de complementações de aposentadoria  ou
pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social.

d)  Remuneração mensal  e anual  paga aos membros de diretoria,  de  conselho de
administração e de conselho fiscal.

Não se aplica.

IV -Informações sobre transferências de recursos me diante convênio, termo de
parceria, termo de cooperação ou instrumento congên ere, discriminando volume
de recursos transferidos e respectivos beneficiário s.
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V – Informações sobre licitações e contratos:

a)  informação  sobre  os  valores  anuais  das  despesas  realizadas  referentes  a
aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como
as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação;

b)  indicação  do  órgão  de  imprensa  oficial,  nos  termos  do  art.  6º,  XIII,  da  Lei  nº
8.666/1993.
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VI  -  Informações sobre as  recomendações expedidas  p elo órgão de controle
interno e as providências adotadas no exercício, de monstrando:

a) recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências
adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e
dos resultados obtidos);

b)  recomendações  pendentes  de  atendimento  e  justificativas  para  o  seu  não
cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável
pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS/PENDENTE
S

Convênio NÚMERO DO SEI NÚMERO DA 
MANIFESTAÇÃO

TEOR DA 
MANIFESTAÇÃO

RESSALVAS 
APONTADAS

Convênio de Assitência à 
Saúde 059/2018/PMJ 
Instituição Bethesda

19.0.058416-3 4341449 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de assinatura 
do ordenador da despesa 
nos subempenhos 
(3654565) e (3654597);     
2) divergência no valor e 
no fornecedor do 
documento nº 50.203, pág.
77 (3857758) comprovante
de pagamento e pág. 429 
(3858154) extrato de conta
corrente;

INFORMAÇÃO SEI Nº 
5561775/2020 - 
SES.UAF.ACO  1) 
ausência de assinatura do 
ordenador da despesa nos 
subempenhos (3654565) e 
(3654597);  Resposta: 
Considerando a existência 
da PORTARIA Nº 
006/2017 SMS assinada 
em 12/01/2017 0528793 
delega poderes ao Diretor 
Executivo e aos Gerentes 
da Secretaria Municipal da
Saúde.    2) divergência no 
valor e no fornecedor do 
documento nº 50.203, pág.
77 (3857758) comprovante
de pagamento e pág. 429 
(3858154) extrato de conta
corrente; Resposta: O item
supracitado foi respondido 
conforme Informação SEI 
Nº 4352643/2019 - 
SES.UAF.ACO 4352643

19.0.068538-5 4341474 REGULAR COM 
RESSALVA?

1) ausência de assinatura 
do ordenador de despesa 
no aviso de movimento - 
subempenho (3488007), 
conforme art. 15 da IN 
31/2018 - Decreto 
32.227/2018.

INFORMAÇÃO SEI Nº 
5562009/2020 - 
SES.UAF.ACO  1)  
ausência de assinatura do 
ordenador de despesa no 
aviso de movimento - 
subempenho (3488007), 
conforme art. 15 da IN 
31/2018 - Decreto 
32.227/2018. Resposta: 
Considerando a existência 
da PORTARIA Nº 
006/2017 SMS assinada 
em 12/01/2017 0528793 
delega poderes ao Diretor 
Executivo e aos Gerentes 
da Secretaria Municipal da
Saúde.

Convênio de Assistência à 19.0.018736-9 4350432 REGULAR COM 1) ausência de assinatura INFORMAÇÃO SEI Nº 
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Saúde  029/2018/PMJ 
Instituição Bethesda

RESSALVAS do ordenador de despesa 
nos avisos de movimento -
subempenho (3351926) 
(3351950), conforme art. 
15 da IN 31/2018 - 
Decreto 32.227/2018.  2) 
divergência no mês da 
competência entre Nota 
Fiscal Celesc, pág. 60 do 
anexo (3412244) e o 
processo (3179443);  3) 
Ausência  de contrato da 
Clinilaves Lavanderia 
Industrial Eireli, Nota 
Fiscal 01355, pág. 13 do 
anexo (3412110); 

5564352/2020 - 
SES.UAF.ACO   1) 
ausência de assinatura do 
ordenador de despesa nos 
avisos de movimento - 
subempenho (3351926) 
(3351950), conforme art. 
15 da IN 31/2018 - 
Decreto 32.227/2018. 
Resposta: Considerando a 
existência da PORTARIA 
Nº 006/2017 SMS 
assinada em 12/01/2017 
0528793 delega poderes ao
Diretor Executivo e aos 
Gerentes da Secretaria 
Municipal da Saúde.    2) 
divergência no mês da 
competência entre Nota 
Fiscal Celesc, pág. 60 do 
anexo (3412244) e o 
processo (3179443); 
Resposta: A Instituição 
encaminhou fisicamente a 
esta Unidade o processo de
prestação de contas 
referente à parcela de 
dezembro/2018 refeito, 
assim a fatura da CELESC
com emissão no mês 
competente à parcela 
apresentada consta na 
página 35, bem como o 
comprovante do 
pagamento da mesma 
(página 37).  3) Ausência  
de contrato da Clinilaves 
Lavanderia Industrial 
Eireli, Nota Fiscal 01355, 
pág. 13 do anexo 
(3412110); Resposta: A 
Instituição encaminhou 
fisicamente a esta Unidade
o processo de prestação de 
contas referente à parcela 
de dezembro/2018 refeito, 
assim contrato de 
prestação de serviços 
referente a Nota Fiscal 
1355 - Clinilaves 
Lavanderia Indl. Eireli 
consta na página 91.   

Termo de Colaboração nº 
025/2018/PMJ - Banco de 
Olhos

18.0.072638-1 3129986 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de "avisos de 
crédito que não se referem 
a esta parcela/ prestação de
contas" (R$ 76,00 e R$ 
9.576,00) no 
documento "conciliação 
bancária" págima 2 
e conforme extrato 
bancário, pág. 10 
do Anexo 2496746;

1) Solicitada correção à 
entidade;

2) ausência da expressão 
"Subvenção", "Auxílio" ou
"Contribuição" na conta 
bancária específica e 
vinculada (art. 28 da IN n. 
TC 14/2012), pág. 10, 
Anexo 2496746;

2) Situação regularizada, 
conforme 
documento 2633765, 
página 8, e 
comprovante 3184091, 
sendo que é um Termo de 
Colaboração;

3) ausência 
de justificativas referente 
aos créditos (R$ 76,00 e 
R$ 9.576,00) para cobrir 
despesas não contidas no 
Balancete de Prestação de 
Contas da parcela em 
questão, págs. 02 e 10, 
Anexo 2496746;

3) Informações constam na
devida conciliação 
bancária dos respectivos 
valores, será solicitado 
para os próximos 
processos uma justificativa
individual. Quanto a 
página 10 o valor não 
confere com o mencionado
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R$ 9.576,00 e sim R$ 
4.788,00 referente 
pagamento da Nota fiscal 
da página 12;

4) ausência de termo 
aditivo ao contrato 
firmado com a empresa 
Organização Contábil 
Alcicar SS, justificando a 
divergência entre o valor 
contratado e o valor pago 
através da NF. 12197 (art. 
43, § 4° e XI, do Anexo 
VII, da IN n. TC 14/2012),
pág. 27, Anexo 2496746 e 
págs. 04 a 06, 
Anexo 2633765;

4) Será solicitado a 
entidade o respectivo 
aditivo;

5) pagamento anterior a 
emissão das NF's 12197 e 
35296, págs. 18, 20, 26, 
27, Anexo 2496746;

5) Justificativa nas páginas
11 e 12 do 
documento 2633765

6) ausência de carimbo e 
assinatura validando o 
conteúdo do Relatório de 
Faturamento, 
Anexo 2242252;

6) Regularizado conforme 
documento 3183796

7) ausência de relatório 
emitido pela Comissão de 
Avaliação e 
Monitoramento afirmando 
a regularidade ou 
irregularidade bem como o
atendimento mínimo da 
meta estabelecida no 
Termo de Colaboração na 
Cláusula 9.1.29. Assim 
sendo, recomendamos que 
para as próximas parcelas 
dos processos de prestação
de contas, o relatório 
assinado pela citada 
Comissão seja elaborado 
em conformidade/padrão 
estabelecido no §1º do art. 
59, da Lei 13.019/2014.

7) Comissão está ciente e 
será regularizado para os 
próximos processos

8) considerando o que 
dispõe o artigo 60 da Lei 
Federal 4320/64, 
verificamos que as 
despesas abaixo foram 
realizadas anteriormente a 
emissão/assinatura do 
empenho. Assim sendo, no
sentido de evitar a 
repetição do 
fato, recomendamos que a 
entidade atente para a 
cronologia dos 
acontecimentos.

8) As devidas providências
foram tomadas conforme 
documento 2880469;

09)  ausência, no plano de 
trabalho, do 
campo "detalhamento de 
despesa"  o qual especifíca
uma relação 
de despesas em que o 
recurso pode ser utilizado. 
Dessa 
forma, recomendamos que
o Termo de Colaboração 
seja adtivado;

9) Solicitado Aditivo 
conforme 
minutas 3124136 e 312413
9, enviados a 
Procuradoria;

10) ausência de data e 
assinatura dos funcionários
nos holerites, págs. 34, 37,
40 e 43, Anexo 2496746;

10) Entidade orientada e 
situação será regularizada;
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11) ausência de 
comprovação de 
pagamento utilizando a 
conta bancária específica 
da subvenção (art. 27 da 
IN n. TC 14/2012), págs. 
11, 15, 18, 22, 26, 29, 33, 
36, 39, 42, 
Anexo 2496746. Assim 
sendo, recomendamos, 
para os próximos 
processos, que os 
pagamentos sejam 
efetuados exclusivamente 
com a conta específica;

11) Conforme justificativa 
referente ao reembolso por
se tratar de produção, 
conforme Cláusula 5 5.2 
do referido Termo de 
Colaboração:   
CLÁUSULA QUINTA – 
DO VALOR              5.1 
Esta parceria tem o valor 
global anual de R$  
954.134,40 (novecentos e 
cinquenta e quatro mil e 
cento e trinta e quatro reais
e quarenta centavos), que 
serão repassados no valor 
mensal de até R$ 
79.511,20 (setenta e nove 
mil e quinhentos e onze 
reais e vinte centavos), 
conforme estabelecido no 
plano de trabalho. 5.2 Por 
se tratar de recursos 
financiados pelo Fundo de 
Ações Estratégicas e 
Compensações – FAEC, os
valores especificados e 
detalhados na 
Programação dos Serviços 
acima descritos, somente 
serão repassados pós-
produção ao BANCO DE 
OLHOS, estando, 
portando, condicionados a 
demanda de tecidos para 
transplante.  

12) o valor total das 
despesas descrito no 
Parecer do Conselho 
Fiscal (R$ 33.245,44) 
diverge do valor total das 
despesas citado no 
Balancete de Prestação de 
Contas (R$ 34.544,42), 
págs. 01 e 02, 
Anexo 2633765;

12) O reembolso é feito 
somente do valor do 
repasse não cabendo se 
reembolsar de valor pago 
com Recursos Próprios;

13) ausência das notas 
fiscais referentes 
as Danfes 2670, 2703, e 
2720 (Protocolo ICMS 
42/2009), págs. 13, 24 e 
31, Anexo 2496746;

13) As páginas 13, 24 e 31,
são o verso das Notas 
fiscais e por contar os 
carimbos foram 
enumeradas;

14) ausência de 
subempenho com o 
despacho exarado pelo 
ordenador da despesa, 
ordenando o pagamento 
(art. 64 da Lei nº 
4.320/64), 
Anexo 2339644;

14) Documento de 
subempenho assinado 
eletronicamente pelo 
ordenador da despesa com 
a seguinte informação: 
"Ordena-se o pagamento 
do valor acima 
especificado, proveniente 
desta nota de empenho, 
liquidado nos termos da 
Lei 4.320, Art. 63.";

18.0.104007-6 2921873 REGULAR COM 
RESALVAS

1- conciliação bancária 
não mostra as 
transferências de recursos, 
pág. 02, 2497961;

1) Em relação à 
conciliação bancária a 
entidade foi devidamente 
orientada e está ciente;

2- ausência da expressão 
Termo de Colaboração na 
conta bancária específica e
vinculada (art. 28 da IN n. 
TC 14/2012), pág. 
07, 2497961;

2) Situação regularizada;

3- ausência do contrato de 
prestação de serviços, 
referente a NF. 37422 (art. 
43, § 4° e XI, do Anexo 

3) Conforme documentos 
apresentados no 
anexo 2634971, página 07,
a entidade justificou que 
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VII, da IN n. TC 14/2012),
pág. 10, 2497961;

não possui termo de 
contrato com a referida 
empresa e o a mesma não 
presta mais serviços a 
entidade;

4- pagamento anterior a 
emissão da NF 37422, pág.
10, 2497961;

4) Conforme documentos 
apresentados no 
anexo 2634971, página 11,
a entidade justificou que a 
emissão da NF foi 
posterior ao pagamento, 
porém está devidamente 
instruída para que isso não 
ocorra novamente;

5- ausência da 
apresentação da 
certificação de filantropia 
da Entidade (Lei 
12.101/2009, art. 227, da 
IN RFB 971/09) e (art. 33, 
§ 1º e § 2º da IN n. TC 
14/2012), pág. 
62, 2497961;

5) Documento da 
certificação de filantropia 
solicitado à entidade;

6- ausência de assinatura 
no Relatório de 
Faturamento, 2400038

6) Documento 
regularizado 3184188

7- ausência de relatório 
emitido pela Comissão de 
Acompanhamento 
afirmando a regularidade 
ou irregularidade bem 
como o atendimento 
mínimo da meta 
estabelecida no Termo de 
Colaboração na Cláusula 
9.1.29.

7) Informação encontra-se 
no documento de 
Atesto 2346324;

8- o Atesto de Parceria não
cita a qual relatório se 
refere, perdendo sua 
validade ao afirmar que a 
parcela foi 
atendida, 2346324;

8) Considerando um erro 
de digitação do documento
não foi feito o link do 
relatório de faturamento, 
documento 2355221;

9- considerando o que 
dispõe o artigo 60 da Lei 
Federal 4320/64, 
verificamos que as 
despesas abaixo foram 
realizadas anteriormente a 
emissão/assinatura do 
empenho. Assim sendo, no
sentido de evitar a 
repetição do 
fato, recomendamos que a 
entidade atente para a 
cronologia dos 
acontecimentos.

9) As devidas providências
foram tomadas conforme 
documento 2881001;

10- recomendamos que o 
Parecer Técnico contenha 
maiores 
informações/detalhes 
sobre o alcance das 
metas bem como dados 
correspondentes que 
embasaram a 
"regularidade" citada, 266
1183;

10, 11 e 12) A equipe 
técnica que avalia as 
prestações de contas está 
ciente para os próximos 
pareceres.

11- ausência no plano de 
trabalho de "detalhamento/
relação de despesas"  no 
qual o recurso pode ser 
utilizado. Dessa 
forma, recomendamos par
a que nos próximos 
contenha um aditivo com a
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informação;

12- ausência do número do
processo na prestação de 
contas.

18.0.121363-9 3658777 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) Ausência da 
apresentação da 
certificação de filantropia 
da Entidade (Lei 
12.101/2009, art. 227, da 
IN RFB 971/09) e (art. 33, 
§ 1º e § 2º da IN n. TC 
14/2012);

Foi enviado ofício a 
Receita Federal e 
aguardando retorno

2) Considerando que no 
Anexo de 
Correção 3288097 é 
declarado que a entidade 
não possui título de 
entidade filantrópica e no 
conteúdo do 
Anexo 3653635, é 
demonstrado que a 
entidade realizou o pedido 
de concessão de 
certificação, e o que 
dispõe o art. 31 da Lei 
12.101/2009: "Art. 31.  O 
direito à isenção das 
contribuições sociais 
poderá ser exercido pela 
entidade a contar da data 
da publicação da 
concessão de sua 
certificação, desde que 
atendido o disposto na 
Seção I deste Capítulo." 
Portanto, considerando 
não ser o caso de 
renovação da certificação, 
mas de concessão, 
solicitamos que seja 
apensado ao processo os 
respectivos comprovantes 
de pagamento do INSS 
referentes a cota patronal 
no código devido, 
complementando os 
valores já pagos no código
2305, bem como, seja 
providenciada a retificação
da SEFIP/GFIP por parte 
da instituição Banco de 
Olhos de Joinville, haja 
vista a Lei não prever 
isenção para os casos em 
que a certificação ainda 
não foi concedida;

3) Ausência de assinatura 
no Relatório de 
Faturamento, 
Anexo 2547271;

Ajustado para as próximas 
competencias

4) Ausência de relatório 
emitido pela Comissão de 
Acompanhamento 
afirmando a regularidade 
ou irregularidade bem 
como o atendimento 
mínimo da meta 
estabelecida no Termo de 
Colaboração na Cláusula 
9.1.29.

Ajustado para as próximas 
competencias

18.0.132072-9 3651539 Regular com Ressalvas 1) Considerando que no 
Anexo de Prestação de 
Contas 3287727 é declarad
o que a entidade não 
possui título de entidade 
filantrópica e no conteúdo 

Foi enviado ofício a 
Receita Federal e 
aguardando retorno
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do Anexo 3653635, é 
demonstrado que a 
entidade realizou o pedido 
de concessão de 
certificação, e o que 
dispõe o art. 31 da Lei 
12.101/2009: Portanto, 
considerando não ser o 
caso de renovação da 
certificação, mas de 
concessão, solicitamos que
seja apensado ao processo 
os 
respectivos comprovantes 
de pagamento do INSS 
referentes a cota patronal 
no código devido, 
complementando os 
valores já pagos no código
2305, bem como, seja 
providenciada a retificação
da SEFIP/GFIP por parte 
da instituição Banco de 
Olhos de Joinville, haja 
vista a Lei não prever 
isenção para os casos em 
que a certificação ainda 
não foi concedida;

2) data de emissão do 
Parecer do Conselho 
Fiscal anterior à última 
movimentação do extrato 
bancário da parcela em 
questão, págs. 3 e 5, 
Anexo 2840639;

Comunicado a Entidade

18.0.142866-0 3668827 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) Considerando que no 
Anexo (3287818) é 
declarado que a entidade 
não possui título de 
entidade filantrópica e no 
conteúdo do Anexo 
(3653635) é demonstrado 
que a entidade realizou o 
pedido de concessão de 
certificação, e o que 
dispõe o art. 31 da Lei 
12.101/2009: Portanto, 
considerando não ser o 
caso de renovação da 
certificação, mas de 
concessão, solicitamos que
seja apensado ao processo 
os 
respectivos comprovantes 
de pagamento do INSS 
referentes a cota patronal 
no código devido, 
complementando os 
valores já pagos no código
2305, bem como, seja 
providenciada a retificação
da SEFIP/GFIP por parte 
da instituição Banco de 
Olhos de Joinville, haja 
vista a Lei não prever 
isenção para os casos em 
que a certificação ainda 
não foi concedida;

Enviado um ofício 
4283719, a Receita 
Federal para um Parecer, 
pois a Entidade alega que 
não é necessário 
pagamento e a 
Controladoria solicitando 
o pagamento

2) Ausência de carimbo e 
assinatura validando o 
conteúdo do Relatório de 
Faturamento, Anexo 
(2787962). Caso esta
 Secretaria entenda que o 
MEMORANDO SEI Nº 
2787985/2018 - 
SES.UAA.ACA seja a 
validação do Relatório de 

Solicitado adequação e 
efetuado em Atesto 
contendo tres assinaturas
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Faturamento,  
recomendamos para as 
próximas parcela que se 
use o Documento SEI 
"ATESTO".

3) Ausência da expressão 
"Subvenção", "Auxílio" ou
"Contribuição" na conta 
bancária específica e 
vinculada (art. 28 da IN n. 
TC 14/2012), pág. 11, 
Anexo (2995666);

Solicitado adequação.

4) Ausência comprovante 
de depósito de rercursos 
próprios como consta no 
balancete, pág. 09 
(2995666);

Como é reembolso não 
houve deposito de 
Recursos próprios ate pq 
os pagamentos foram 
efetuados todos com 
recursos próprios.

5) Ausência de descrição 
dos pagamentos no Extrato
de Conta Corrente, pág. 11
Anexo (2995666)

Pagamentos feitos com 
Recursos próprios 

6) Ausência da assinatura 
do ordenador da despesa 
na nota de subempenho 
(art. 64 da Lei nº 
4.320/64), Anexo 
(2903235);

Conforme Portaria  Nº 
006/2017 SMS , onde da 
poderes ao Diretor assinar.

19.0.004431-2 3671642 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) Ausência da 
apresentação da 
certificação de filantropia 
da Entidade (Lei 
12.101/2009, art. 227, da 
IN RFB 971/09) e (art. 33, 
§ 1º e § 2º da IN n. TC 
14/2012);

Solicitado a Entidade a 
mesma alega que já possui 
protocolo de solicitação e 
aguardo retorno

2) Considerando que no 
Anexo (3651900), pág. 78,
é declarado que a entidade 
não possui título de 
entidade filantrópica e no 
conteúdo do Anexo 
(3653635) é demonstrado 
que a entidade realizou o 
pedido de concessão de 
certificação, e o que 
dispõe o art. 31 da Lei 
12.101/2009:

Conforme Manifestação 
assinada pelos 
Srs, 3671642, informamos 
que no item 
02 já solicitado a devida 
regularização e 
apresentação dos 
documentos;

3) Ausência de carimbo e 
assinatura validando o 
conteúdo do Relatório de 
Faturamento, Anexo 
(3022380);

3) Ausência de carimbo e 
assinatura validando o 
conteúdo do Relatório de 
Faturamento, Anexo 
(3022380); - Informamos 
que consta no 
Atesto 3535012, 
regularizado conforme 
orientações dos Srs.

4) Ausência comprovante 
de depósito de recursos 
próprios no valor de R$ 
870,17 como consta no 
balancete, pág. 02 
(3651900);

Item 4) Ausência 
comprovante de depósito 
de recursos próprios no 
valor de R$ 870,17 como 
consta no balancete, 
página 02 
(3651900);  Conforme 
informações no TC28, as 
despesas se deram na 
competência 11 e 
pagamento no mês 
11/2018 e 12/2018, da 
conta de Recursos 
Próprios, ou seja sua 
totalidade foi unica e 
exclusivamente da conta 
de Recursos Próprios, 
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assim que o repasse do 
Município ocorreu em 
01/02/2019 a Entidade 
efetuou o devido 
reembolso.

5) Ausência de descrição 
dos pagamentos no Extrato
de Conta Corrente, pág. 74
Anexo (3651900).

 Na página 74 mencionada 
pelos Srs. é conciliação 
bancária, com as 
movimentações e 
especificações na conta da 
referida Parceria, (Termo 
de Colaboração).

6) Divergência entre o 
valor pago na fatura 
002.752.864 do OI, pág. 
12 e o descrito no 
Balancete de Prestação de 
Contas, pág.02 (3651900).

6) Divergência entre o 
valor pago na fatura 
002.752.864 do OI, pág. 
12 e o descrito no 
Balancete de Prestação de 
Contas, pág.02 
(3651900). Informamos 
que esta correção e as 
demais necessárias 
encontram- se 3652078, 
página 89.

19.0.015409-6 3667050 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) Considerando que no 
Anexo de 
Correção 3366635 é 
declarado que a entidade 
não possui título de 
entidade filantrópica e no 
conteúdo do 
Anexo 3653635, é 
demonstrado que a 
entidade realizou o pedido 
de concessão de 
certificação, e o que 
dispõe o art. 31 da Lei 
12.101/2009: Portanto, 
considerando não ser o 
caso de renovação da 
certificação, mas de 
concessão, solicitamos que
seja apensado ao processo 
os 
respectivos comprovantes 
de pagamento do INSS 
referentes a cota patronal 
no código devido, 
complementando os 
valores já pagos no código
2305, bem como, seja 
providenciada a retificação
da SEFIP/GFIP por parte 
da instituição Banco de 
Olhos de Joinville, haja 
vista a Lei não prever 
isenção para os casos em 
que a certificação ainda 
não foi concedida;

Informamos que foi 
emitido um Ofício 
(4333195) a Receita 
Federal para um parecer se
a Entidade terá que pagar 
os encargos até que 
obtenha a refereida 
certificação. Aguardando 
retorno.

Convênio de Assistência a 
Saúde nº 017/2018/PMJ

18.0.072643-8 3824200 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de prestação 
de contas no prazo limite 
de 30 dias, previsto no 
item 8.3, Cláusula Oitava, 
do Termo de Convênio 
17/2018/PMJ;

Atingindo o limite de 30 
dias do recebimento, e, 
contendo a ausência da 
Prestação de Contas, o 
repasse subsequente, será 
suspenso até que se 
regularize, conforme  item 
8.6, Cláusula Oitava. "8.6 
A liberação da terceira 
parcela ficará 
condicionada a 
apresentação da prestação 
de contas da primeira 
parcela e assim 
sucessivamente."

2) Ausência de assinatura 
do ordenador de despesa 
no Aviso de Movimento - 
Subempenho SEI 

Conforme Informação SEI 
Nº 4064458/2019 - 
SES.UAF.AFI, os 
documentos citados, Aviso 
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(2075405) e (2075407). de Movimento - 
Subempenho SEI 
(2075405) e (2075407), 
estão em conformidade 
com a Instrução Normativa
Conjunta nº 10/2017 
(0971319) aprovada pelo 
Decreto nº 29433 de 31 de 
julho de 2017, o qual em 
seu artigo 21 exige apenas 
a assinatura de quem 
procedeu com a elaboração
do Aviso de Movimento:

"Art. 21. A liquidação 
será realizada no Sistema 
de Gestão 
Municipal utilizado na 
Prefeitura Municipal de 
Joinville, pela unidade de 
contabilidade competente, 
e o Aviso de Movimento - 
Subempenho deverá 
ser assinado 
eletronicamente por quem 
o procedeu e  juntado 
ao processo. "

Ressalta-se que a Instrução
Normativa Conjunta nº 
31/2018 (2072467) 
aprovada pelo Decreto nº 
32227 de 06 de julho de 
2018, teve sua publicação 
somente no final do dia 06 
julho de 2018, enquanto o 
Aviso de Movimento - 
Subempenho, foi emitido 
durante o dia.

3) não comprovação do 
atendimento da meta "3" 
estabelecida no plano de 
trabalho do 
convênio "Inserir 60 
acadêmicos do curso de 
Odontologia, das séries 1° 
ao 5° ano, em estágios 
observacionais, nos 
serviços especializados no 
CEO Tipo III."

Encaminhamos 
documentação 
complementar fornecida 
pela FURJ/UNIVILLE - 
SEI 4018163

4) 
não comprovação de atend
imento, dos itens 
abaixo, dispostos no termo
de convênio "2.2.2 Efetuar
o pagamento de até 16 
(dezesseis) horas/aula 
semanais ao(s) 
professor(es) 
coordenador(es)/superviso
r(es) do Centro de 
Especialidades 
Odontológicas - CEO Tipo
III, de acordo com as 
normatizações e 
regimentos da 
FURJ/UNIVILLE e da 
Comissão Gestora." "2.2.3 
Disponibilizar bolsa de 
estudo ao(s) acadêmico(s) 
que se responsabilizar(ão) 
pelas atividades 
administrativas, recepção e
atendimento no Centro de 
Especialidades 
Odontológicas - CEO Tipo
III na FURJ/UNIVILLE."

Encaminhamos 
documentação 
complementar fornecida 
pela FURJ/UNIVILLE - 
SEI 4018163

5) solicitamos que seja 
apensado ao processo a 

Encaminhamos Parecer do 
Conselho Fiscal - 
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aprovação, pelo conselho 
fiscal, das contas da 
referida parcela,  em 
cumprimento ao inciso II 
do artigo 25 do Estatuto da
Fundação, conforme 
mencionado nos Ofícios nº
043/2018 - GP-SC e nº 
046/2018 - GP-SC, págs. 
15 e 16 
(Anexos 2825709 e 28261
44). 

SEI 4018353.

18.0.087127-6 3855921 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de prestação 
de contas no prazo limite 
de 30 dias, previsto no 
item 8.3, Cláusula Oitava, 
do Termo de Convênio 
17/2018/PMJ;

Atingindo o limite de 30 
dias do recebimento, e, 
contendo a ausência da 
Prestação de Contas, o 
repasse subsequente, será 
suspenso até que se 
regularize, conforme  item 
8.6, Cláusula Oitava. "8.6 
A liberação da terceira 
parcela ficará 
condicionada a 
apresentação da prestação 
de contas da primeira 
parcela e assim 
sucessivamente."

2) ausência de assinaturas 
nos Relatórios: de 
Faturamento 
(Anexo 2174126), de 
Agendamento (Anexo 218
3633);

Encaminhamos novo 
Atesto de Parceria SEI 
Nº 4005364/2019 - 
SES.UAA.ACA, contendo 
o Relatório de 
Faturamento e Relatório de
Agendamento, bem como 
as assinaturas.

3) conciliação bancária 
preenchida 
incorretamente;

Encaminhamos 
Informação SEI 
Nº 3942744/2019 - 
SES.UAF.ACO para 
regularização pela 
entidade

4) não comprovação do 
atendimento da meta "3" 
estabelecida no plano de 
trabalho do convênio: 
Inserir 60 acadêmicos do 
curso de Odontologia, das 
séries 1° ao 5° ano, em 
estágios observacionais, 
nos serviços 
especializados no CEO 
Tipo III.

Encaminhamos 
documentação 
complementar fornecida 
pela FURJ/UNIVILLE - 
SEI 4002514

5) 
não comprovação de atend
imento, dos itens 
abaixo, dispostos no termo
de convênio: 2.2.2 Efetuar 
o pagamento de até 16 
(dezesseis) horas/aula 
semanais ao(s) 
professor(es) 
coordenador(es)/superviso
r(es) do Centro de 
Especialidades 
Odontológicas - CEO Tipo
III, de acordo com as 
normatizações e 
regimentos da 
FURJ/UNIVILLE e da 
Comissão Gestora.

Encaminhamos 
documentação 
complementar fornecida 
pela FURJ/UNIVILLE - 
SEI 4002514

18.0.103125-5 3784221 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de prestação 
de contas no prazo limite 
de 30 dias, previsto no 
item 8.3, Cláusula Oitava, 
do Termo de Convênio 
17/2018/PMJ.

Regularizado
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2) ausência de assinaturas 
nos Relatórios: de 
Faturamento 
(Anexo 2337259), de 
Agendamento (Anexo 233
7295).

 Este relatório está inserido
e com as devidas 
assinaturas dos 
responsáveis 2337183.    

3) ausência de conciliação 
bancária preenchida 
corretamente, elencando 
no campo "mais depósitos 
diversos" (todas as 
entradas de recursos, 
sejam elas de recursos 
repassados pelo convênio 
ou recursos próprios), bem
como, no campo "menos 
avisos de crédito que não 
se referem a esta 
parcela/prestação de 
contas" (todas as despesas 
que não se referem a 
parcela em questão, ou 
mesmo, as despesas não 
contempladas pelo plano 
de trabalho do convênio, 
como por exemplo, tarifas 
bancárias), de acordo com 
os extratos bancários das 
contas relativas do 
convênio.

 Informo que em análise 
técnica no 
extrato 2827107, página 
72 houve o repasse do 
convênio na data do dia 
04/06/18 e reembolso no 
mesmo dia, não gerando 
dúvidas sobre as 
operações.

18.0.131092-8 3823774 REGULAR COM 
RESSALVAS

1) ausência de prestação 
de contas no prazo limite 
de 30 dias, previsto no 
item 8.3, Cláusula Oitava, 
do Termo de Convênio 
17/2018/PMJ;

Solicitado regularização

2) ausência de assinaturas 
nos Relatórios: de 
Faturamento  2655202, de 
Agendamento 2655233.

Em resposta aos itens 02 
informo que as 
informações do Relatório 
constam no 
atesto 2655189, com as 
assinaturas dos 
responsáveis.

VII -Acompanhamento das ações relacionadas a contra to de gestão vigentes no
exercício (exigíveis somente para os órgãos encarre gados da supervisão destes
contratos, no âmbito do Estado e dos Municípios):

Não houve contrato de gestão sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde.

VIII – Termos de Parceria

Não houve ações relacionadas no exercício.
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