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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

                                                                          Ano 2015 

Data:  09 de setembro de 2015 

Horário:  9h40 min. – Convocação. 

Local: Sala de Reuniões 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, Domingos 
Sávio Christo – Assessor Chefe de Gestão e Avaliação dos Sistemas,  Margareth Lopes 
Porto – Chefe de Demonstrações Contábeis e os membros do Conselho fiscal Fábio Pereira 
dos Santos e Hélio de Oliveira Junior.  

Pautas: 

1- Autorização de exames; 

2- Parcerias para descontos aos servidores; 

3- Programa de marcação de consultas online; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a leitura 

da ata da reunião ordinária datada de 12/08/2015. Após, deixa a palavra aberta aos demais 

presentes. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha 

Tamborindeguy, informa que foi encaminhado, à Secretaria Municipal de Administração, 

ofício solicitando informações quanto à aplicação do percentual de 5% de reajuste para os 

servidores efetivos da FUNASG. Na sequencia, informa que foram quitadas as multas 

relativas aos recolhimentos de INSS efetuados a menor na folha de pagamento de 

competência setembro de 2012 e da folha de pagamento do 13º de 2012. Após, convida a 
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participar da sessão o Senhor Domingos Sávio Christo, a fim de prestar esclarecimentos aos 

conselheiros quanto à referida multa. Com a palavra o servidor esclarece aos conselheiros 

que a multa foi gerada considerando divergências no recolhimento, após o servidor é 

dispensado da sessão; A Presidente convida a participar da sessão os membros do 

Conselho Fiscal Senhores: Fábio Pereira dos santos e Hélio de Oliveira Junior para receber 

os agradecimentos desta Presidente quanto a orientação transmitida pelos conselheiros 

referente à Resolução 196 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a qual 

especifica normas no envio ao TCE/RJ das homologações, nomeações e exonerações de 

novos concursados, após os Conselheiros são dispensados da sessão. Convida a participar 

da sessão o Senhor José Ricardo de Abreu Navega, que na oportunidade informa quanto à 

necessidade e urgência de obras na estrutura do prédio da FUNASG e o Conselheiro, 

Senhor Carlos Edmar de Souza Licurgo, informa que irá notificar o proprietário do imóvel 

quanto às obras de restauração.  Após as devidas considerações, passamos as pautas do 

dia: 

 

Item 1- Autorização de exames; 

 

A Presidente da FUNASG, Senhora Maria Alice Saldanha Tamborindeguy, informa aos 

conselheiros que está sendo reestruturada a área médica e haverá uma nova metodologia 

na autorização de exames. 

 

Item 2- Parcerias para descontos aos servidores; 

 

A Presidente da FUNASG, Senhora Maria Alice Saldanha Tamborindeguy, convida a 

participar da sessão a servidora Margareth Lopes Porto, a fim de relatar quanto aos 

processos de parcerias, sendo informado que estão sendo finalizados os procedimentos 

para o fechamento de contratos visando a concessão de descontos aos servidores, em 

estabelecimentos credenciados, sendo priorizados os ramos de drogarias e óticas e, que a 

empresa Descontão Rede de Drogarias já entregou a documentação necessária para dar 

entrada no processo administrativo. 

 

Item 3- Programa de marcação de consultas online; 

 

A Presidente da FUNASG, Senhora Maria Alice Saldanha Tamborindeguy, informa aos 

conselheiros que está sendo finalizado o programa de marcação de consultas online, sendo 

providenciada a aquisição de computadores e impressoras para adequação ao sistema e 



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 

aproveita a oportunidade para parabenizar a equipe da Subsecretaria de Informática do 

Município pelo empenho e colaboração com esta Fundação. 

 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 29 de 
setembro de 2015, às 09h30 min. 
 

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 

 

 


