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RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO

PER|ODO: 30 QUADRIMESTRE DE 2016

AVALIADOR: GOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução GSS no 02117

A Fundação do ABC é uma Fundaçäo Pública de Direito Privado, criada em 1967 pelos
municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e Säo Caetano do Sul, com a

missäo de universalizaçäo da atenção integral à saúde, assessorando programas e
projetos na região do ABC.

O Município de Säo Bernardo do Campo, por intermédio da Secretaria de Saúde,
celebrou o Contrato de Gestäo no 00112014 com a Fundaçäo do ABC, para a formaçäo

de parceria objetivando o fomento e execução de atividades de prestaçäo de serviços
no âmbito da rede de saúde do município, fundamentado nos termos do Art. 25 da Lei
8.666/1993 e suas alteraçöes, preceitos estabelecidos na Lei Federal no 8080/1990 e

deliberação do Conselho Municipal de Saúde, conforme reunião ordinária de 26 de
maio de 2014.

O propósito deste Relatório é analisar a prestação de contas do 30 quadrimestre de
2016 do Termo de Aditamento

-

lnserçäo de Trabalho e Renda, ao Contrato de Gestäo
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no 001/2014, que tem por objetivo desenvolver iniciativas intersetoriais que garantam o

exercíc¡o de direitos da cidadania e/ou aumento de contratualidade e autonomia e/ou
apoio a construção de projetos de vida das pessoas em situaçäo de vulnerabilidade

social que fazem uso problemático de drogas, por meio de ações de promoção de

trabalho, formação, qualificação profissional

e de projetos art¡culados de esporte,

cultura e lazer.
O Contrato de Gestão em sua cláusula décima primeira prevê que a Fundação do ABC
apresentará prestaçäo de contas até o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente, com
relatórios contábeis e financeiros, relatório de custos agrupados por itens de despesa,

relatório de bens adquiridos no período

e

extrato bancário com saldo financeiro

disponível.

A Comissäo de Acompanhamento foi instituída pela Secretária de Saúde com o objetivo

de analisar informaçöes, relatórios e prestaçäo de contas, elaborando pareceres e
propondo encaminhamentos e iniciativas que visem aprimorar a execuçäo do Contrato.

Os representantes da Comissão de Acompanhamento do Termo Aditivo

- Inserçäo de

Trabalho e Renda foram designados pela Resoluçäo GSS no 02, de 14 de fevereiro de
2017 , com a seguinte composiçäo: pela Diretoria do Departamento de Administraçäo da

Saúde,Heloisa Molinari Calderon Nascimento e pela Diretoria de Atenção Especializada
da Secretaria de Saúde, Mariliza Henrique Coelho Rocha.

Para fins deste relatório entende-se acompanhamento, como a observaçäo analítica
dos repasses, da execuçäo financeira e das metas constantes neste Termo Aditivo.

O

processo

de

acompanhamento

foi

estruturado considerando

os

documentos

encaminhados pela Fundação do ABC, análise das Prestaçöes de Contas, informações

do Fundo Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo e dados das áreas técnicas.
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2. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

A Fundação do ABC encaminhou relatórios financeiros, assinados pelos responsáveis
pela elaboraçäo da prestaçäo de contas, e

efrato bancário com o saldo financeiro

disponível, conforme previsto no inciso I e lV da Cláusula Décima Primeira do Contrato
de Gestão.

O

repasse

foi efetuado

considerando

o

cronograma

de desembolso financeiro,

(Cláusula Terceira do TA) e saldo disponível para o mês.

Os recursos foram movimentados em conta bancária específica e exclusiva, aplicados

no mercado financeiro, e os resultados foram revertidos para o objeto deste Termo
Aditivo, conforme demonstrativo anexo.

Em dezembro foi realizado transferência de R$ 500.000,00(Quinhentos mil reais) dentro

do mesmo contrato, a devoluçäo foi realizada dentro do mesmo mês, porém

a

compensação bancaria se deu apenas em 03/01/17. Situaçäo já regularizada.

O saldo financeiro de R$ 14.585,16 (Quatoze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
dezesseis centavos), mais R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) que foram
reembolsados em 03101117

e se destinam a compromissos já assumidos em Plano

Operativo.

Conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestäo, a Fundaçäo do
ABC encaminhou o balancete analítico referente aos meses de setembro a novembro e

os mesmos foram analisados pela equipe técnica, aguardando apenas os relatórios de
dezembro para parecer final.
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3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Metas

3c Quadrlmestre/16

em novembro de 2016. lnicio
e acompanhamento dos emprendimentos

Diagnostico Situacional realizado
Realizar açöes para a implantação de lncubadora de tecnologias atividades de formação

das

em

de 20t7 até o presente momento. São Realizados 03 (três)
encontros semanais com cada grupo empreendedor(Formação
Empreendedora / Formação Técnica / Assessoria Direcionada).

sociais para a condução dos processos de diagnostico, capacitação janeiro
e empreendedorismo para usuários da RAPS.

lniciou o Programa de Bolsas em dezembro de 2016. Formaçãoes técnicas

lmplementar a formação de adolescentes de acordo com as iunto a coordenação dos respectivos programas para cada área
diretrizes do Programa "Jovem Aprendiz" e exigências previstas selecionada para atuação dos jovens, -Monitor de Equoterapia/Monitor
em lei.
do Programa de Remo / Monitor de culinária / Monitor para apoio as
oficinas do CAPS

/

Monitor de manejo de zoológico.

lmplementar a capacitação técnica em limpeza e manutenção lniciou o Programa de Bolsas em dezembro de 2016. Primeira formação

predial,

disponibilizando bolsa trabalho para usuários

familiares da

en26/t2120L6.

Meta parcialmente realizada, Formação de 02 (dois) profissionais em

Capacitar equipe técnica de Equoterapia

lmplantar

e com a empresa(terceirizada) responsável pela limpeza e manutençåo dos
espaço da Prefeitura realizada

RAPS

outubro de 2016

a construção do plano de comunicação para o grupo de

empreendedores capacitados

Meta a ser realizada

4. CONSIDERAÇÖES FINAIS

A parceria com a Fundaçäo do ABC têm se mostrado eficiente, pois permite um melhor
gerenciamento dos serviços prestados na rede de saúde municipal e maior velocidade

na execução dos programas, sendo o usuário do Sistema Único de Saúde o principal
beneficiado.

A Fundaçäo do ABC, conforme demonstrado, cumpriu o acordado neste Termo

de

Aditamento visando dar apoio na execuçäo de atividades de prestaçäo de serviços de

lnserção de Trabalho

e

Renda

e

seu desempenho pode ser classificado como

satisfátorio.
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real¡zacäo dos repasses das parcelas.

referentes ao lo Quadrimestre de 2017, de recursos do Termo de Aditamento da
atividades.
São Bernardo do Campo, 21 de fevereiro de2017

0l4J/vHeloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora do Departamento de Administração da Saúde

Mariliza Henrique Goelho
Diretora do Departame

ha

de Atençäo Especializada
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Prefeltura Munlclpal de Sâo Bernardo do Campo - Sec?etarla de Saúde
Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão da
Fundação do ABC - Contrato de Gestão OOll2Of4 - Centra¡ de Convênios

Perlodo: 3e Quadrimestre de 2016

MOVIMENTACÃO FINANCEIRA
TA

INCLUSÃO DE TRABATHO

Soma de Valores(+)

II+SEÎEMBRO lGOUruBRO II-NOVEMBRO I2-DEZEMBRO TOTALGERAL
1-SALDOS tNtCtAtS

557.456,43 559.374,25 559.133,18

542.226,20

3-ENTRADAS
REC.FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS

s-sAíDAS
g.SALDOS FINAIS

3.843,99
0,00

3.638,23

3.571,02

0,00

0,00

1.003,37
-500.000,00

12.056,61
-500.000,00

t.926,17 3.879,30 2O.478,OO 28.644,4t
559.374,25 559.133,18 542.226,20

54.927,88

14.585,16

EXECUCÄO DO CONTRATO
INCTUSÃO DE IRABAIHO

TA
Soma de Valores(+)

@:SETEMBRO TGOUIUBRC, II-NOVEMBRO I2.DEZEMBRO TOTATGERAL
s-sAlDAS
MATERIAIS DE CONSUMO

Outros Meterieis
sERVrçOS DE TERCETROS

Outros Serviços
OUTROS GASTOS
Outros gastos

1.926,17 3.879,30 2O.478,OO 28.64,41
0,00

18.463,80

0,00

54.927,88
18.463,80

0,00

0,00

0,00
0,00
1.926,17

0,00
0,00

18.463,80
0,00

0,00
16.200,00

18.463,80
16.200,00

0,00

L926,77

3.879,30
3.879,30

0,00

16.200,00

16.200,00

2.Ot4,2O

¡2.4!,4,41

20.264,O8

2.OL4,20

12.444,4L

20.264,O8

,c

