
 
 

Ata da 330ª reunião da COFIN 13-01-17       1 

ATA DA 330ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 13/01/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Prestação de Contas – HCSS - 3º Quadrimestre de 2016: 6 

1.1- Documentos Recebidos – Competências: Setembro/Outubro e Novembro: 7 

2- Encaminhamentos: 8 

2.1- Ao Interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS:  9 

a)- Solicitamos justificativa da compra conforme nota fiscal nº. 000.000.321 (cópia anexa), bem 10 

como informar o local de sua utilização. Este questionamento se justifica no fato de que estes 11 

produtos foram adquiridos com verba pública e esta Comissão, em visita pré agendada ao 12 

Hospital, constatou a distribuição do referido produto em alas de convênios e particulares, 13 

enquanto que a água na ala SUS estava sendo servida em jarras provenientes de bebedouros 14 

da própria unidade.   15 

b)- Solicitar cópia da página 00027, 00028, 00029, 00030 da planilha de honorários médicos, no 16 

período de 16 de novembro a 15 de dezembro/2016 – volume 1/4 - competência 17 

dezembro/2016.  18 

c)- Solicitar o detalhamento da despesa da Provedoria – competência dezembro/2016.  19 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 20 

presentes. 21 

São Sebastião, 13 de janeiro de 2017. Ata elaborada por                 Ana Amélia de A. V.  Mera  22 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 23 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Carlos Alberto Sant’Anna  

Lucas Faria de Souza Campos  
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