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 ATA da 455ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 07/01/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Análise das contas referente ao 3º Quadrimestre de 2019: Os membros presentes 5 

receberam e analisaram a documentação disponibilizada pelo Fundo Municipal.  6 

2- Documentos Recebidos nesta data:  7 

2.1- Of. 354/2019 – HCSS-ADM- em resposta ao ofício 176/2019 – COMUS – resposta 8 

efetuada pelo interventor do hospital. Em análise.  9 

2.2- Of. 02/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 177/2019 – COMUS – referente à 10 

solicitação do comparecimento do responsável legal pela Contratação do Serviço de 11 

Ambulância (Urgência/Emergência) na Secretaria de Saúde – SESAU e responsável 12 

legal pelo SAMU, para participarem da reunião da Comissão de Finanças, a ser 13 

realizada no dia  09/01/20; solicitação de informações sobre quais unidades de saúde 14 

recebem os bens adquiridos conforme processo 61.176/2019 e, por último, solicitação 15 

de informações sobre o porquê do atraso em disponibilizar a Prestação de Contas do 16 

Hospital – competência setembro/19, considerando que chegou à SESAU no dia 14/10/19, 17 

conforme citado no ofício 102/19 – Controladoria-HCSS (cópia anexa) e somente 18 

disponibilizada ao COMUS no dia 06/11/19. Vide resposta do ofício 324/2019-HCSS com 19 

relação ao item 4 (cópia anexa). RESPOSTAS A CONTENTO 20 

2.3- Of. 010/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 175/2019 – COMUS – referente ao 21 

andamento do processo de licitação realizado para contratação e instalação odo 22 

Serviço de Ponto Biométrico e solicitação de cópias dos relatórios exigidos na 23 

cláusula 2.1.16 do Contrato celebrado com a empresa Mega Global (Contrato 24 

Administrativo – 2019 – FSPSS - 01), bem como seja comprovada a regularidade 25 

fiscal e trabalhista da referida empresa. Em análise. 26 

2.4- Relação de Remessa datada de 07/01/2020 – disponibilizando a Folha de Pagamento 27 

competência dezembro de 2019; EM ANÁLISE 28 

2.5- Relação de Remessa datada de 07/01/2020 – disponibilizando Empenhos Liquidados 29 

competência novembro e dezembro de 2019; EM ANÁLISE 30 

2.6- Relação de Remessa datada de 07/01/2020 – disponibilizando /extratos Bancários 31 

Conta Corrente do Banco do Brasil e Caixa Econômica competência dezembro de 2019; 32 

Os membros presentes analisaram os seguintes documentos: EM ANÁLISE 33 

3- Análise e Desenvolvimento dos trabalhos: 34 

3.1- Ofício 177/2019 – COMUS (item 1): os membros presentes contaram com a presença 35 

do funcionário Rafael Baviera, representante do Departamento de Serviços Estratégicos da 36 

Saúde, que com relação ao item 1: esclareceu que a contratação dos serviços de 37 

ambulâncias (urgência/emergência) na ata de Registro de Preço gerada por meio do 38 

Pregão Presencial 037/2019 (Processo 047/2019) não obriga e vincula a contratação dos 39 

serviços pela Secretaria de Saúde. Tais serviços de locação de ambulâncias (simples e/ou 40 

UTI) ficarão a critério dos órgãos do poder executivo (Secretarias) que, em havendo 41 

necessidade, requisitem os serviços pela Ata como para eventos e em situações 42 

emergenciais em diversos pontos da cidade, quando os serviços do SAMU não derem conta 43 

da demanda. Foi ressaltado que os serviços só serão pagos quando requisitados. 44 

RESPOSTA A CONTENTO. 45 

3.2- Ofício 177/2019 - COMUS (Item 2): Com relação ao questionamento referente às 46 

Unidades de Saúde que recebem bem adquiridos pelo Processo 61.176/2019 (Pregão 47 

Presencial 047/2019), explicou aos membros da COFIN que do referido Pregão Presencial 48 

foram geradas Atas de Registro, assim foi complementado que a Secretaria de Saúde 49 

vislumbrou promover esse procedimento, objetivando requisitar os bens quando necessário, 50 

seja para as unidades estão em funcionamento ou àquelas que vierem a entrar 51 
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(funcionamento). Informou que somente foi feita a ata de registro de preços, ainda não houve 52 

requisição. RESPOSTA A CONTENTO 53 

3.3- Ofício 177/2019 - COMUS (Item 3): Resposta por meio do ofício 02/2020 – SESAU-54 

Adjunto – justificando o atraso em disponibilizar a Prestação de Contas do HCSS- 55 

competência setembro/2019, com sugestões nos prazos de análise que não foram acatadas 56 

pela COFIN. RESPOSTA A CONTENTO.  57 

4- Encaminhamentos: 58 

4.1- À SESAU: Solicitar os Relatórios “Razão Banco Caixa” referentes ao período de 59 

setembro a dezembro de 2019, juntamente com os seus respectivos extratos.  60 

4.2- Ao HCSS – referente ofício 354/2019-HCSS-ADM (Resposta ao ofício 176/2019 – 61 

COMUS) – os membros presentes constataram que resposta do referido ofício demanda 62 

alguns questionamentos. Com relação ao item 1 do ofício 176/19 do COMUS decidiram 63 

reiterar o ofício, tendo em vista que a Lei   permite aprendizes até os 24 anos de idade. Já o 64 

item 2 do mesmo ofício, decidiram oficiar a SESAU, considerando que o interventor 65 

informou que o Processo licitatório para contratação da empresa (O.S) que irá gerenciar o 66 

Hospital de Clínicas de São Sebastião ocorreu por meio da SESAU. Decidido oficiar SESAU.  67 

4.3- Ofício à SESAU – referente ofício 02/2020 – SESAU – disponibiliza o Memo 014/2020 68 

– SESAU/DESES (Resposta ao ofício 177/2019 – COMUS) resposta única ao item 3- os 69 

membros acolheram a resposta, porém discordaram da propositura elencada nos itens 1, 2 e 70 

3 do ofício 02/2020-SESAU, em razão da disponibilidade de trabalho dos conselheiros, que é 71 

voluntário.  72 

4.4- Ofício  à Fundação de Saúde – FSPSS - reiterar 136/2019 – COMUS;  73 

4.5- Ofício à Fundação de Saúde – Solicitar Relatórios sobre a prestação de 74 

serviços realizada nos últimos seis meses nas unidades de Saúde CAPS e CAPS AD, 75 

contendo a quantidade de atendimentos, quantidade de refeições servidas, 76 

quantidade de dietas dispensadas, quantos médicos trabalham na unidade e qual o 77 

ente responsável pelos pagamentos, bem como a origem das verbas, além de outras 78 

informações que acharem pertinente.  79 

5- Devolução de documentos: 80 

5.1- Prestação de Contas do Hospital – HCSSS - Competência setembro e outubro de 81 

2019; 82 

5.2- Edital de Pregão Presencial nº 001/2019 – Volume único; 83 

5.3- Processo nº 61.176/2019 – Aquisição de Material Eletrônicos (volume único); 84 

5.4- Processo nº 60.926/2019 – Locação de ambulâncias (volume único); 85 

5.5- Processo nº 61.824/2019 – Aquisição de Ambulâncias – 2 volumes. 86 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 87 

pelos presentes. 88 

São Sebastião, 07 de janeiro de 2020. Ata elaborada por Cláudia Prudente. 89 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 90 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Roberto Lopes Salomão  
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