
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO 
 

 

Rua Coronel Serrado, 61 – Santa Catarina – São Gonçalo – RJ 

CNPJ: 14.472.412/0001-39 - CEP 24.440-001 

ouvidoria@funasg.rj.gov.br | (21)2605-8151 / 2605-8626 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

                                                                          Ano 2015 

Data:  05 de agosto de 2015 

Horário:  10 h – Convocação. 

Local: Sala da Presidência da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do 
CONGES/FUNASG); 

Alice Maria Saldanha Tamborindeguy – Presidente da FUNASG; 

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521 – Representante dos servidores 
efetivos; 

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 - Representante dos servidores efetivos; 

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 – Representante dos servidores efetivos; 

Carlos Edmar de Souza Licurgo, matrícula 11.123 – Representante dos servidores efetivos; 

Convidados:  José Ricardo de Abreu Navega – Vice-Presidente da FUNASG, Flavio Vieira 
Lima – Gerente Financeiro, Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe de Controle 
interno  e os membros do Conselho Fiscal Edvaldo Barbosa Laurindo,  Hélio de Oliveira 
Júnior matrícula, Valfran de Aguiar Moreira  e Fabio Pereira dos Santos. 

           O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a 
leitura da ata anterior datada de 22/07/2015. Após, deixa a palavra aberta aos demais 
presentes. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha 
Tamborindeguy, convida a participar da sessão o Senhor Flavio Vieira Lima – Gerente 
Financeiro afim de relatar aos conselheiros do CONGES o fato ocorrido quando o Senhor 
Valfran de Aguiar Moreira, se apresentou na FUNASG questionando em que data seria a 
posse para o Conselho fiscal e explanou para o Senhor Flavio Vieira Lima que caso não 
houvesse a posse iria ao Ministério Público após o servidor é dispensado da presente 
reunião e após as conselheiras Herta, Roseli e Jacqueline solicitam informações quanto a 
indicação do referido servidor para compor o Conselho Fiscal pelo SISMUSG; Na seqüência 
a Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy informa que foi transmitido a SEFIP de 
janeiro a julho e ressalta que solicitou justificativa para ter ocorrido o atraso na transmissão 
das informações conforme processo 349/2015 e a Conselheira Senhora Roseli de Paula 
Santos ressalta que sempre questiona quanto as obrigações funcionais; Após a Presidente 
da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, convida a participar da sessão 
os membros do Conselho fiscal: Senhores  Edvaldo Barbosa Laurindo,  Hélio de Oliveira 
Júnior, Valfran de Aguiar Moreira e o Suplente Fabio Pereira dos Santos, Com a palavra a 
Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que uma 
vez que está nesta Presidência procura sempre fazer o melhor sendo correta conforme a Lei 
e destaca que a FUNASG está numa fase turbulenta com a contratação de novos servidores 
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tendo em vista o primeiro concurso público e exoneração de contratados, e que 
considerando este momento com a nomeação do Conselho Fiscal a mesma solicita que os 
ofícios e solicitações sejam encaminhados preliminarmente a Presidência para que esta 
possa encaminhar aos setores para tramitação que os documentos sejam analisados no 
âmbito da Fundação; Que está disponibilizando a  sala de reuniões para uso do Conselho; 
Sugeri que seja criado o Calendário anual de reuniões e ainda a criação de uma 
metodologia de trabalho, deixando a palavra aberta aos demais conselheiros; Com a palavra 
aberta o  conselheiro, Senhor Valfran de Aguiar Moreira, explana que concorda com as 
palavras da Senhora Presidente e informa que irá seguir a sistemática desta Fundação, mas 
ressalta que: quanto a prestação de contas anual do ordenador de despesa fica difícil de ser 
analisada somente na Fundação pois demanda de tempo para análise e há prazo em curso 
para cumprir, considerando que foi informado ao Tribunal de Contas do Estado a Instituição 
do Conselho Fiscal; Quanto a saída dos arquivos de folha de pagamento todos os 
conselheiros concordam que podem analisar nas instalações da FUNASG em concordância 
dos membros do CONGES, Informa que o Tribunal de Contas, irá solicitar a avaliação do 
Conselho fiscal referente aos exercícios de 2011,2012,2013 e 2014; Que as informações 
recebidas pelo Conselho são sigilosas conforme Regimento interno; Que a partir desta data 
o Suplente Senhor Fabio Pereira dos Santos irá assumir a Presidência do CONFIS; Com a 
palavra o Assessor Chefe de Controle Interno, Senhor Marcus Vinicius Barros da Silva 
informa que: Todas as prestações de contas anteriores ao exercício de 2014 foram 
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado; Com a palavra o Conselheiro fiscal Senhor 
Edvaldo Barbosa Laurindo, explana que o Conselho está com a preocupação e a intenção 
de ajudar a FUNASG, que estarão fazendo as analises da melhor forma possível e que irão 
analisar todos os documentos na sala de reuniões da FUNASG – ou seja no espaço 
disponibilizado pela Presidência; Nas considerações finais, a Presidente da FUNASG, 
Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que está finalizando a marcação de 
consultas online; Que houve a ampliação da especialidade de Geriatria; Que houve a 2ª 
convocação de concursados; deixando a palavra aberta aos demais conselheiros, Com a 
palavra o conselheiro fiscal, Senhor Fabio Pereira dos Santos informa que:  Existe um 
software que onde ficam armazenadas todas as informações do paciente e em resposta a 
Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa: Que 
primeiramente é preciso ser digitalizado todos os prontuários antigos para alimentar o 
software; Com a palavra o Presidente do CONGES, Senhor Marcos Vinícius, convida os 
Conselheiros do CONFIS a utilizarem e conhecerem melhor o atendimento na FUNASG, 
pois esta Presidência, demonstra melhorar cada vez mais os serviços prestados por esta 
Fundação; Com a palavra a Conselheira, Senhora Herta da Silva Mendonça, ressalta a 
importância da Instituição do Conselho fiscal, considerando que este dá um respaldo ao 
Conselho Gestor relativo a parte Contábil e as Conselheiras Senhoras Roseli e Jacqueline 
corroboram com as suas palavras. 
              Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 12 de 
agosto de 2015, às 09h30min, com a seguinte pauta: Autorizações de exames, conforme 
calendário anual de reuniões ordinárias. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h, da qual 
eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves 

Matrícula 21.209 

Presidente do CONGES/FUNASG 

Portaria 06/PGM/2014 
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