
 
 

Ata da 429ª Reunião da COFIN 21/03/19       1 

ATA da 429ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21/03/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 1º Quadrimestre/2019:  5 

1.1- Análise dos Documentos Recebidos conforme abaixo:  6 

- Folha de Pagamento Sesau referente 02/2019;  7 

- Extratos Banco do Brasil e Caixa Federal referente 02/2019; 8 

2- Encaminhamentos: 9 

a) Ao HCSS: 10 

1 – Informar o número de médicos que atenderam na UPA e no P.A. de Boiçucanga nos meses de 11 

janeiro e fevereiro de 2019, com suas respectivas cargas horárias; 12 

2 – Detalhamento dos serviços médicos, onde conste local onde foi prestado o trabalho, carga 13 

horária, dias trabalhados e valor da hora trabalhada, pois não está descrito nas notas fiscais. 14 

Enviar ainda as certidões negativas das empresas. 15 

3 – Encaminhar relatórios de carga horária dos médicos com o respectivo controle de ponto. 16 

c) À Sesau:  17 

1 – Detalhar os atendimentos feitos pela empresa Scan durante os meses de janeiro e fevereiro 18 

de 2019, separando os atendimentos do UPA, HCSS e USF’s, onde conste nome dos pacientes e 19 

exames realizados; 20 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 21 

presentes. 22 

São Sebastião, 21 de março de 2019. Ata elaborada por Moisés Figueiredo da Silva. 23 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 24 

Edson Cardin Nogueira  

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Moisés Figueiredo da Silva  
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