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ATA da 426ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOM – COMUS. PANHAMENTO DA 1 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 31/01/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Parecer referente às Ressalvas do 2º Quadrimestre/2018: Os membros presentes deliberam 5 

em Manter o Status de “Aprovação com Ressalvas”, pois algumas questões elencadas no 6 

ofício 141/2018 - COMUS, ainda apresentam necessidades de maiores esclarecimentos e ajustes.  7 

- Ofício 141/2018 – COMUS – Laboratório Maxxi Lab – Item 1: 8 

a- Solicitado cópia do contrato com a empresa Maxi Lab – Exames Laboratoriais e processo 9 

licitatório respectivo - caso houvesse.  10 

b- Ofício Resposta nº 006/2019 – Controladoria – HCSS, datado de 31/01/19.  11 

c- Recomendação a SESAU/Hospital de Clínicas de São Sebastião: Levantar junto à Ouvidoria 12 

sobre possíveis reclamações decorrentes da qualidade na realização de exames realizados pela 13 

referida empresa, bem como levantar informações de possíveis registros junto à Comissão de 14 

Ética do Hospital. 15 

d- Recomendação a SESAU/Hospital de Clínicas de São Sebastião: Que nas próximas 16 

contratações haja processo licitatório. 17 

- Ofício 141/2018 – COMUS – Empresa CADI – Diagnóstico por Imagem – Item 2: 18 

a- Solicitado cópia do contrato com a referida empresa e cópia de processo licitatório respectivo - 19 

caso houvesse.  20 

b- Ofício resposta nº 006/2019 – Controladoria – HCSS, datado de 31/01/19.  21 

c- Recomendação a SESAU/Hospital de Clínicas de São Sebastião: Em decorrência das 22 

inúmeras reclamações apresentadas com relação ao tempo decorrido entre o encaminhamento do 23 

exame de ultrassonografia e sua realização (aproximadamente 4 horas de espera), tanto no 24 

período da manhã como no período da tarde, deixando os pacientes muitas vezes desconfortável 25 

na condição jejum, além de inviabilizar o trabalho dos profissionais que solicitam o exame, pois 26 

ficam com pendências de atendimento até que saia o resultado do exame solicitado.   27 

d- Encaminhamento a SESAU/Hospital de Clínicas de São Sebastião: Solicitar informações 28 

acerca do horário fixado para atendimentos dos exames de ultrassonografia, discriminando-os por 29 

período, visto que o instrumento de contratação não contempla esta informação.  30 

- Ofício 141/2018 – COMUS – Dr. Juan Lambert – Item 5: 31 

a- Ofício resposta nº 006/2019 – Controladoria – HCSS, datado de 31/01/19. 32 

b- Encaminhamento a SESAU/Hospital de Clínicas: Solicitar que seja informado 33 

detalhadamente qual valor pago por coordenação de unidades assumidas pelo Dr. Juan, visto que 34 

o instrumento de contratação não contempla esta informação. Solicitar ainda a justificativa quanto 35 

à necessidade do plantão mensal a distância.  36 

- Ofício 141/2018 – COMUS – Multas demonstradas folha 016 – PC – maio/2018 – Item 6: 37 

a- Ofício resposta nº 006/2019 – Controladoria – HCSS, datado de 31/01/19. 38 

b- Encaminhamento a SESAU/Hospital de Clínicas: Solicitar informações sobre a situação 39 

atual do FGTS dos funcionários do Hospital. 40 

- Ofício 141/2018 – COMUS – Dra. Luciana – Item 7: 41 

a- Ofício resposta nº 006/2019 – Controladoria – HCSS, datado de 31/01/19. 42 

b- Encaminhamento a SESAU/Hospital de Clínicas:2- Documentos Recebidos: Solicitar 43 

informações sobre a carga horária exercida pela diretora técnica, no Hospital de Clínicas, Pronto 44 

Atendimento de Boiçucanga e Pronto Socorro Central. Solicitar informações se a referida 45 

profissional participa da escala de plantões em Clínica Médica e Pronto Atendimento. Solicitar 46 

informações sobre qual o motivo que gerou a suspensão do pagamento do complemento 47 

financeiro em seus vencimentos, no valor de R$ 5 mil reais, bem como informar para qual função 48 

ele foi direcionado e durante quanto tempo foi pago. Caso o pagamento tenha sido indevido, 49 

houve ressarcimento? 50 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 51 

presentes. 52 
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São Sebastião, 31 de janeiro de 2019. Ata elaborada por Edson Cardin Nogueira. 53 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 54 

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Edson Cardin Nogueira  

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  
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