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ATA da 458ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 28/01/2020, 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 e 5 

analisaram a documentação disponibilizada pelo Fundo Municipal em reuniões anteriores.  6 

2- Encaminhamentos: 7 

2.1- Fundação de Saúde – FSPSS: Solicitar comprovações sobre o cumprimento da 8 

Cláusula 2ª do Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado com o Município de São Sebastião, 9 

o qual sucedeu. A fim de agilizar os trabalhos, solicitamos cada item seja respondido de forma 10 

única e independente, acompanhando documentação comprobatória.  11 

2.2- Fundação de Saúde – FSPSS: Solicitar que seja enviado os dados sobre quais as 12 

metas do Plano Municipal de Saúde foram atendidas e quais não foram atingidas, durante o 13 

ano de 2019, acompanhada de suas respectivas justificativas quando não atingidas.  14 

2.3- Secretaria de Saúde- SESAU: Solicitar comprovações sobre o cumprimento das 15 

Cláusulas 3ª e 4ª do Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado com o Município de São 16 

Sebastião, o qual sucedeu. A fim de agilizar os trabalhos, solicitamos cada item seja 17 

respondido de forma única e independente, acompanhando documentação comprobatória. 18 

2.4- Secretaria de Saúde – SESAU: Solicitar que seja enviado os dados sobre quais as 19 

metas do Plano Municipal de Saúde foram atendidas e quais não foram atingidas, durante o 20 

ano de 2019, acompanhada de suas respectivas justificativas quando não atingidas. A data 21 

da próxima reunião ficou decidida para o dia 06/02/2020, às 15 horas.  22 

3- Levantamento das pendências referentes ao 3º Quadrimestre/2019: Conselheira 23 

Paluri reforçou a informação fornecida na última reunião desta comissão, que continuará 24 

prosseguindo como mediadora dos retornos ou de ausência destes, relacionados as contas 25 

da SESAU, Hospital e Fundação de Saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 26 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. 27 

São Sebastião, 28 de janeiro de 2020. Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino. 28 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 29 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Roberto Lopes Salomão  

Fernanda Carolina S. L. P. Cunha  

Henrique Cardoso dos Santos  
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