
 
 

Ata da 359ª reunião da COFIN 21/06/17       1 

ATA DA 359ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/06/17, 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- Esclarecimentos sobre das abordagens efetuadas pela COFIN na Prestação de Contas da 6 

Fundação de Saúde Pública - FSPSS: Esta reunião contou com a participação dos seguintes 7 

funcionários da Fundação de Saúde Pública, Sra. Solange Arruda e Carlos Eduardo Antunes 8 

Craveiro, objetivando esclarecimentos das observações recomendadas pela COFIN na análise 9 

das contas, sendo estas:  10 

a- Apresentar listagem nominada e com lotação de cada funcionário (completa); 11 

b- Com relação ao Relatório de Produção (Médico/Odonto e Enfermagem) Mensal de todas as 12 

unidades de saúde ficou acertado com o Diretor Carlos Eduardo que não haverá coluna de 13 

gráficos. Considerado que não se será aceito na forma de consolidado de dados (que somente 14 

será aceito na forma de apresentação para a Prestação de contas no “COMUS” no 15 

fechamento do quadrimestre e que a coluna onde se vê percentual deverá ser excluída; 16 

c- Processo compra 61.210/16 foi esclarecido que esta locação de usina geradora de energia 17 

serviu de apoio às ações da dengue; tenda montada ao lado da entrada do Pronto Socorro. 18 

Esclarecimento a contento. 19 

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

presentes. 21 

São Sebastião, 21 de junho de 2017. Ata elaborada por                           Tania Regina Sarak  22 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 23 

Tania Regina Sarak  

Carlos Alberto de Sant’Anna  
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