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ATA DA 386ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 22/01/18, 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 Secretaria da Saúde - SESAU – 3º Quadrimestre/2017:  6 

Os membros presentes fizeram levantamento dos ofícios não respondidos ou respondidos não a 7 

contento, deliberando-se pela reiteração dos ofícios, sendo estes:  8 

a- Reiterar o ofício 119/2017 – COMUS – referente à solicitação de listagem em ordem alfabética 9 

de empresas que prestam Serviços Médicos para o Hospital de Clínicas e Irmandade, com o 10 

quadro de funcionários de suas respectivas empresas e Vistas aos seguintes processos: 11 

Processo Contábil do processo nº 60.4711/2016 – Aquisição de pneus e Processo Contábil do 12 

processo nº 61.178/2016 – Empresa Link Cards; 13 

b- Reiterar o ofício 124/2017 – COMUS que solicitou vistas aos seguintes processos: 60.373/17 – 14 

Convite 016/17 – Contrato com a empresa Impacto Final Assessoria Técnica Ltda – ME, 15 

objetivando informar se o contrato foi cumprido e em que data; processo 60.370/17 - Convite 16 

013/17 – contrato com a empresa Castro Refrigeração Ltda – Me, objetivando informar se o 17 

contrato foi cumprido e em que data e processo 60.368/17 Convite 012/17 – contrato com a 18 

empresa Refapy Const. Eirelli – Me, objetivando informar se o contrato foi cumprido e em que 19 

data; 20 

c- Reiterar o ofício 130/2017 – COMUS que solicitou providenciar o nome da empresa que está 21 

efetuando a reforma da cozinha e UTI do Hospital de Clínicas de São Sebastião, bem como 22 

informar o valor e prazo de vigência do contrato. 23 

d- Reiterar o ofício 134/2017 – COMUS que solicitou vistas aos seguintes processos: processo 24 

60.347/2017 - empenho 6205 – despesa 32565 – credor 10703 – Lanchonete Regisneuza Ltda – 25 

ME – Gênero Alimentação; processo 60.312/2017 – empenho 4926 -  despesa 32532 – credor 26 

13512 – Ford Motor Company Brasil Ltda – Veículos; processo 60.312/2017 – empenho 4927 – 27 

despesa 32522 – credor 13512 – Ford Motor Company Brasil Ltda – Veículos; processo 28 

61.328/2017 – empenho 7007 – despesa 19498 – credor 14188 – Arthur Auto Peças Ltda – 29 

Veículos – Peças; processo 61.329/2017 – empenho 7008 – despesa 19492 – credor 14188 – 30 

Arthur Auto Peças Ltda – Veículos – Peças; processo 61.464/2017 – empenho 19496 – despesa 31 

7189 – credor 14188 – Arthur Auto Peças Ltda – Veículos – Peças; processo 61.460/2017 – 32 

empenho 7186 – despesa 19496 – credor 14188 – Arthur Auto Peças Ltda - Ford Motor Company 33 

Brasil Ltda – Veículos – Veículos – Peças; processo 60.373/2017 – empenho 6184 – despesa 34 

28167; bem como solicitou Relação dos funcionários que receberam GPS nos meses de 35 

setembro e outubro de 2017 e Relação dos funcionários que receberam horas extras nos meses 36 

de setembro e outubro de 2017; 37 

e- Reiterar o ofício 140/2017 – COMUS referente solicitação de cópias Termo de Convênio e 38 

Plano de Trabalho de 2017 firmado entre o Município e a Irmandade Santa Casa Coração de 39 

Jesus e toda documentação emitida posterior ao Termo de Convênio datado de 26/01/2015; 40 

f- Solicitar cópias dos Extratos Bancários com  os devidos estornos e créditos, discriminando a 41 

conta respectiva da Saúde referente aos pagamentos efetuados è Empresa Rizzo; 42 

g- Solicitar informações à Secretaria da Saúde sobre o nome da empresa que forneceu 43 

alimentação aos funcionários e pacientes durante a reforma da cozinha do Hospital de Clínicas, 44 

bem como informar o valor pago. 45 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 46 

presentes. 47 

São Sebastião, 22 de janeiro de 2018. Ata elaborada por                     Maria Aparecida Dias 48 

Santos Prado.  49 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 50 

Ana Elisa Barbosa Cavichi  
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Maria Aparecida dias Santos Prado  

Carlos Alberto de Sant’Anna  
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