
 
 

Ata da 335ª reunião da COFIN 30-01-17       1 

ATA DA 335ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 30/01/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

reunião teve início às 15 horas e 20 minutos. 5 

Ordem do dia:  6 

1- Prestação de Contas 3º Quadrimestre de 2016: 7 

1.1- Análise de documentos recebidos: A comissão aguardou até às 16h pelo fornecimento dos 8 

documentos pelo Fundo Municipal de Saúde, como não receberam, a discussão girou em torno da 9 

situação atual do Hospital e da Intervenção, gerando os seguintes encaminhamentos. 10 

2- Encaminhamentos:  11 

2.1- À Interventora do Hospital: 12 

a- Fornecer a Portaria de Exoneração do Interventor Marcelo Antunes de Camargo; 13 

b- Fornecer a Portaria de Nomeação da atual Interventora; 14 

c- Fornecer a relação dos funcionários do complexo hospitalar que foram demitidos em 15 

janeiro/2017, bem como a lista atualizada dos funcionários; 16 

d- Informar se existe algum documento entre a PMSS e HCSS/Irmandade onde destina a 17 

Intervenção a administração da UPA; caso haja, fornecer; 18 

e- Fornecer documentação/relatórios sobre os 9 anos de intervenção, informando o valor atual da 19 

dívida da Irmandade, bem como seu patrimônio; 20 

2.2- Secretário da Saúde: Informar se os equipamentos comprados para a UPA já foram todos 21 

entregues? Se sim, fornecer cópia das notas fiscais dos equipamentos e mobiliários. Informar 22 

ainda se eles já foram patrimoniados e onde se encontram. 23 

Informamos que a reunião se encerrou às 16 horas e 50 minutos, e não recebemos nenhuma 24 

documentação do Fundo Municipal de Saúde para análise. 25 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 26 

presentes. 27 

São Sebastião, 30 de janeiro de 2017. Ata elaborada por                                Tânia Regina Sarak 28 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 29 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Carlos Alberto Sant’Anna  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Tania Regina Sarak  
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