
 
 

Ata da 350ª reunião da COFIN 16/05/17       1 

ATA DA 350ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 16/05/17, 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 do hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS - referente ao 3º 6 

Quadrimestre/16: 7 

1.1- Parecer da Comissão de Finanças:  8 

Os membros deliberaram pela reprovação das Contas do Hospital – 3º Quadrimestre/16, 9 

conforme itens abaixo justificados:   10 

a- Contratos Médicos: Não houve detalhamento para cálculo financeiro dos procedimentos 11 

executados, principalmente nos casos envolvendo cirurgias e especialidades. 12 

b- Ausência do AVCB: Falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro referente à Unidade 13 

Pronto Atendimento – UPA. 14 

c- Pendências nos Relatórios Sanitários: Foi considerado que existem vários relatórios 15 

sanitários, inclusive o da Vigilância Sanitária do Estado que se encontra em processo no 16 

Ministério Público com diversas pendências que não foram atendidas. 17 

2- Encaminhamentos ao Secretário da Saúde:  18 

a- Solicitar vistas ao processo nº 60345 – credor 7000 – João Pereira S. Francisco Rações – ME 19 

bem como vistas ao processo contábil. 20 

b- Solicitar informações quanto ao número de pacientes internados no Instituto Chuí , no período 21 

referente ao 1º Quadrimestre/2017; bem como informar o valor cobrado pela internação e diária 22 

respectiva. 23 

c- Solicitar informações sobre a internação dos dependentes químicos, empresa responsável pela 24 

prestação do serviço e quantidade de pacientes que utilizam o serviço, valor das diárias ou 25 

internação, discriminando a quantidade por sexo. 26 

d- Solicitar informações sobre o número de exames de ressonância magnética efetuadas, sobre  o 27 

nome da empresa responsável pela execução do referido exame, bem como informar o número 28 

do processo licitatório. Caso seja processo emergencial, favor informar número de processo e 29 

nome da empresa.  30 

e- Solicitar informações sobre o número de pacientes encaminhados para tratamento hiperbárico 31 

e valor por sessão.  32 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 33 

presentes. 34 

São Sebastião, 16 de maio de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  35 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 36 

Tania Regina Sarak  

Georgia Michelucci  

Paulo Vitor de Oliveira  

Carlos Alberto de Sant’Anna  
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