
 
 

Ata da 393ª reunião da COFIN 22/03/18       1 

ATA DA 393ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 22/03/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata e Juliano 4 

Barreto representante do Fundo Municipal de Saúde, Clausius Pestana – membro do COMUS e 5 

Maria Aparecida convidada de apoio.  6 

Ordem do dia: 7 

1- Prestação de Contas Secretaria da Saúde -  Hospital de Clínicas de São Sebastião – 3º 8 

Quadrimestre/2017 - Meses outubro, novembro e dezembro /2017: Os membros presentes 9 

destacaram os seguintes itens nas contas analisadas: 10 

a- Manutenção de Equipes do Hospital. Decidido solicitar cópia do contrato e comprovação 11 

da produtividade e relação de acumulado de compras discriminada por fornecedor. 12 

b- Serviços prestados pela empresa Favarão. Solicitar informações sobre qual a data de 13 

vigência do contrato com a referida empresa. 14 

c- Prazo para finalização do Período Interventivo – HCSS. Sr. Juliano Barreto verificará a 15 

situação junto a SESAU, pois informou que existe documentação referente a prorrogação e 16 

seu término. 17 

d- Contrato empresa SCAM – Imagem. Decidido solicitar justificativa para manter duas 18 

empresas para realização do mesmo serviço. 19 

e- Provedoria do Hospital de Clínicas – HCSS. Solicitar informação sobre qual o período que 20 

será pago o valor da provedoria. 21 

f- Contas de Consumo. Decidido esclarecer se existe a possibilidade de isenção de impostos 22 

dessas contas. 23 

g- Contas de Energia. Solicitar justificativas para o atraso nos pagamentos dessas contas.  24 

i- Empresa Fabreti. Solicitar esclarecimentos sobre os serviços prestados (registro de 25 

treinamentos, incluindo lista de presença e avaliação de desempenho), pois a cópia do 26 

contrato fornecida não traz esta informação.  27 

j- 8º e 9º Termo Aditivo ao Termo de Convênio 001/2015. Solicitar cópias dos referidos 28 

Termos.  29 

2- Considerações Finais: Os membros presentes decidiram analisar as questões referentes a 30 

empresa ECORAD e Laboratório Itapema juntamente com as contas do 1º Quadrimestre/2018. Sr. 31 

Clausius sugeriu atenção aos contratos médicos. Definida como data para próxima reunião, o dia 32 

27/03/18, a partir das 13 horas. 33 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 34 

presentes.; 35 

São Sebastião, 22 de março de 2018. Ata elaborada por             Isabel Cristina do Nascimento 36 

Oliveira.  37 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 38 

Daniel Santos Oliveira Galani  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Viviane Aparecida Sousa Marcelo  

Ana Elisa Barbosa Cavichi  
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