
 
 

Ata da 341ª reunião da COFIN 20-02-17       1 

ATA DA 341ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 20/02/17, 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- Parecer Final da Comissão de Finanças – COFIN referente às Contas da Secretaria da 6 

Saúde no período 3º Quadrimestre/2016: A Comissão deliberou pela reprovação das Contas, no 7 

referido período, devido às irregularidades conforme justificativas abaixo: 8 

1.1- Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/Centro de Especialidades (Centro) 9 

realizada pela empresa Volpp apresentado problemas no projeto.  10 

1.2- Hospital de Boiçucanga – paralisação das obras até o presente momento, tendo em vista que 11 

já houve valores pagos. 12 

1.3- Reforma da Unidade de Saúde de Maresias executada pela empresa Volpp – não chegou 13 

nenhuma informação ao COMUS a respeito da abertura de processo administrativo para avaliação 14 

da reforma onde foram encontradas diversas incompatibilidades com o memorial descritivo. 15 

1.4- Processo 61.505/2014 - Locação de Imóvel em Camburi ficou constatado que foram pagos 16 

seis meses de aluguel com o imóvel desocupado. 17 

1.5- Processo 61.780/2015 – constatado que alguns materiais e correlatos licitados pertinentes ao 18 

Complexo Hospitalar, em licitação conjunta com a Secretaria da Saúde – SESAU oneram 19 

os cofres públicos, pois o Hospital já recebe subvenção.   20 

1.6- Processo 61.286/2015 – processo contábil 71.286 – empresa Rizzo Comércio e Serviços de 21 

Mobiliário Urbano Ltda – Não foi apresentado relatório detalhado do que será fornecido para 22 

Saúde e quanto ao cabeamento de fibra óptica e fornecimento de equipamento de comunicação 23 

questiona-se valores aplicados. 24 

1.7- Ração Animal – não foi apresentado ao COMUS a descrição dos gastos no período, bem 25 

como o número de animais alimentados. 26 

1.8- CAPS/ Alimentação: não foi informado a este COMUS quantos e quais pacientes receberam 27 

desjejum e refeição, bem como a listagem do pagamento mensal da unidade. 28 

1.9- Processo 61.695/2013 – falta de informação referente à reforma da UBS de Boiçucanga, uma 29 

vez que esse prédio seria destinado a outra secretaria, sendo que as equipes do PSF seriam 30 

remanejados para a unidade em construção (fase de acabamento).  31 

1.10- Falta de manutenção de geladeiras e aparelho de ar condicionado na unidade de 32 

Boiçucanga, ocasionando a perda de vacinas. 33 

1.11- Considerações finais: A Comissão informa que está acompanhando a Folha de 34 

Pagamento da SESAU e gastos com a mecânica de veículos citadas no Relatório Preliminar, 35 

consignado na 340ª ata da Comissão de Finanças.  36 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 37 

presentes. 38 

São Sebastião, 20 de fevereiro de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  39 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 40 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Paulo Vitor  

Tania Regina Sarak  

Carlos Alberto Sant’Anna  
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