
 
 

Ata da 445ª reunião da COFIN 03/10/19       1 

ATA da 445ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 03/10/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Documentos recebidos: 5 

a- Ofício 278/2019 HCSS – em resposta ao Ofício 130/2019 Comus; 6 

b- Ofício 283/2019 HCSS – em resposta ao Ofício 126/2019 Comus; 7 

c- Processos 70.522/2015 e 70.948/2019. 8 

2- Desenvolvimento de Protocolo: a comissão deliberou por estipular um roteiro para verificação 9 

da aplicação financeira na saúde. Assim solicita expedir ofício à Sesau, FSPSS e HCSS para que 10 

mensalmente forneça os itens que abaixo descreveremos, sem prejuízo de outros requeridos, os 11 

quais deverão ser entregues até a data da prestação de contas mensal (dia 20 do mês 12 

subsequente): 13 

➢ Pagamento de Água e pendências; 14 

➢ Pagamento de Energia e pendências; 15 

➢ Pagamento de Telefone e pendências; 16 

➢ Aluguéis – contratos e pagamentos; 17 

➢ Contratos celebrados pelos órgãos e entidades (assim que firmar remeter para o Comus); 18 

➢ Escala de trabalho dos médicos (HCSS, UPA, SAMU, PA Boi, USF e UBS) com espelho de 19 

ponto; 20 

➢ Relação de exames, inclusive laboratoriais, da Sesau e HCSS; 21 

➢ Regularização dos AVCB’s (SESAU e FSPSS); 22 

➢ Informar cronograma para aquisição de móveis para as unidades da FSPSS; 23 

➢ Relação de processos licitatórios (objeto e valor) – FSPSS, HCSS e SESAU; 24 

➢ Todos os documentos devem vir carimbados e assinados pelo servidor/empregado responsável 25 

pela emissão do mesmo; 26 

➢ Fundo Municipal de Saúde – informar sobre verbas, saldo de verbas utilizadas e não utilizadas, 27 

devolvidas, sua origem e finalidade. Das que foram utilizadas discriminar bens e serviços e 28 

onde, como e quando foram utilizadas. Se houve devolução, justificar o motivo. 29 

3.1- Ao HCSS: 30 

a- Nas notas fiscais discriminar os serviços executados e produtos entregues; 31 

3.2- À FSPSS: 32 

a- Nas notas fiscais discriminar os serviços executados e produtos entregues; 33 

b- Relação dos atendimentos de fisioterapia com quantidade de pacientes e sessões; 34 

c- Critério de pagamento do salário família (FSPSS); 35 

d- Compra de coletes para ACS’s – qualidade do material;  36 

e- Férias de enfermeiros - 6 meses de holerites que antecedam ao cálculo das férias + holerite de 37 

férias; 38 

3.3- À SESAU: 39 

a- Nas notas fiscais discriminar os serviços executados e produtos entregues; 40 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 41 

presentes. 42 

São Sebastião, 03 de outubro de 2019. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 43 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 44 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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