
 
 

Ata da 336ª reunião da COFIN 01-02-17       1 

ATA DA 336ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 01/02/17, 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- Encaminhamentos: 7 

1.2- À Interventora do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS:  8 

a)-Solicitar cópia e justificativa da compra referente à página 000107 – volume 1/3 – 9 

competência outubro/2016 – nota fiscal da empresa Mafra – compra de tubo hemostático 10 

vermelho seco com at coagplast 04 m – 10.000 unidades – valor R$ 562,00.  11 

b)- Solicitar cópia e justificativa da compra referente à página 000121 – volume 1/3 – 12 

competência outubro/2016 – nota fiscal da empresa Mafra – compra de um tubo hemostático 13 

azul claro e tubo hemostático cinza fluor – valor R$ 418,00. 14 

c)- Solicitar informação sobre quando foi o último curso de capacitação promovido ao pessoal 15 

de enfermagem (cursos de capacitação para auxiliares de enfermagem). Caso tenha havido, 16 

informar o nome da empresa e pessoal habilitado. 17 

d)- Solicitar cópia das páginas 00121, 000122 e 00133 – volume 1/3 – competência 18 

outubro/2016. 19 

e)- Solicitar informações se existe licitação para compra de alimentos (pão, carne e hortifrúti). 20 

f)- Solicitar o detalhamento da despesa – serviços de terceiros no valor de R$ 80.058,21 e 21 

também o valor de software e visita técnica – item 1.5 e 151 da folha de despesa analítica – 22 

conforme página 00008 e volume 1/4 - competência dezembro/2016. 23 

g)- Solicitar cópia da página 000197, 000198 e 000199 – volume 3/4 - competência 24 

outubro/2016. 25 

h)- Solicitar cópia das páginas 000200, 000201 e 000202 – volume 1/3 – competência 26 

outubro/2016. 27 

i)- Solicitar cópia da página 00209, 00210 e 00211 – volume 1/3 – competência outubro/2016. 28 

j)- Solicitar justificativa das despesas constantes na folha nº 10 – volume 1/4- competência 29 

dezembro/2016.  30 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 31 

presentes. 32 

São Sebastião, 01 de fevereiro de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  33 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 34 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Carlos Alberto Sant’Anna  

Tania Regina Sarak   
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