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ATA da 459ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 07/02/2020, 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- Documentos Recebidos:  7 

2.1- Ofício 021/2020 – SESAU-GS – (item 1) - sobre reiteração do ofício 138/2019 – 8 

COMUS, pois as informações deveriam ter sido enviadas mensalmente. Não respondido. 9 

2.2- Ofício 021/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 010/2020-COMUS (item 2) –10 

acerca do funcionamento da Comissão para estudo de casos de abortamento legal, conforme 11 

requisição do Ministério Público Federal – MPF. Respondido a Contento. 12 

2.3- Ofício 030/2020 - A– FSPSS – DAE- em resposta ao ofício 006/2020 – COMUS sobre 13 

Relatórios sobre a Prestação de Serviços realizada nos últimos seis meses nas Unidades de 14 

Saúde CAPS e CAPS AD, contendo a quantidade de atendimentos, quantidade de refeições 15 

servidas, quantidade de dietas dispensadas aos pacientes, número de profissionais médicos 16 

que trabalham nas unidades, discriminando qual ente pagador, bem como origem das verbas, 17 

além de outras informações que acharem pertinentes. Em análise da COFIN.   18 

2.4- Ofício 044/2020 – FSPSS-PRE – em resposta ao ofício 015/2020 – COMUS sobre a 19 

solicitação dos dados sobre quais as metas do Plano Municipal de Saúde foram atendidas e 20 

quais não foram atingidas, durante o ano de 2019, acompanhada de suas respectivas 21 

justificativas quando não atingidas. Arquivar, pois já existe encaminhamento sobre o 22 

mesmo assunto à SESAU. 23 

2.5- Ofício 052/2020 – FSPSS - PRE – em resposta ao ofício 014/2020- COMUS sobre 24 

solicitação de comprovações sobre o cumprimento da Cláusula 2ª do Contrato de Gestão nº 25 

01/2019, celebrado com o Município de São Sebastião, ou o que o sucedeu. A fim de agilizar 26 

os trabalhos, solicitamos cada item seja respondido de forma única e independente, 27 

acompanhando documentação comprobatória. Reiterar o ofício 014/2020-COMUS. COFIN 28 

solicitou reiterar uma vez que as obrigações contratadas possuem custos e estes custos 29 

são suportados com dinheiro do fundo municipal de saúde, estando em análise a 30 

movimentação financeira dos meses de setembro a dezembro de 2019, que será objeto de 31 

audiência de prestação de contas que ocorrerá ainda este mês. 32 

2.6- Ofício 051/2020 – FSPSS – PRE – item 1 - empresa Mega Global - em resposta ao 33 

ofício nº 012/2020 – COMUS - sobre solicitação cópia dos Relatórios de Vistoria, assinados 34 

pelo Técnico Responsável pela Unidade, conforme cláusula 2.1.16, do contrato celebrado 35 

com a Empresa Mega Global, fornecedora de materiais e equipamentos Eirelli-EPP, 36 

efetuados na unidade de Saúde do Centro e Vila Amélia, no período de setembro a dezembro 37 

de 2019 – a- Solicitar que seja informado qual o nome e qualificação do técnico da 38 

empresa Mega Global que assina os relatórios mensais de ocorrência fornecidos; b-  39 

sobre solicitação de cópia dos comprovantes de pagamento salarial do profissional enfermeiro 40 

da Costa Sul e Costa Norte, bem como 13º e férias (período de 01 ano) - Solicitar o 41 

fornecimento do número de inscrição no Órgão de Classe do técnico da empresa Mega 42 

Global que assina os documentos mencionados no item anterior, conforme cláusula 43 

2.1.17 do contrato; c- sobre processo licitatório nº 152/2018, para aquisição de uniformes 44 

para funcionários-Solicitar que seja informado e comprovado documentalmente qual o 45 

vínculo que o técnico que fez as vistorias possui com a empresa contratada (Mega 46 

Global), em razão da proibição contida na cláusula 2.1.6 do contrato; d-  sobre 47 

solicitação de providências quanto à apuração de quem são os agentes responsáveis pelas 48 

autuações pagas nos processos 002/2016, 003/2019, 006/2016, 008/2016, 013/2016, 49 

014/2016 e 015/2016, Solicitar que seja informado qual o nome completo e qualificação 50 

dos funcionários responsáveis pelas Unidades de Saúde em questão (USF Centro e 51 

Centro de Saúde II), nos meses de setembro a dezembro de 2019, bem como seja 52 
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informado o nome completo e qualificação do funcionário que assinou os relatórios 53 

mensais enviados, bem como o cargo que exerce. 54 

2.7- Ofício 051/2020 – FSPSS – PRE – item 2 - sobre solicitação de cópia dos comprovantes 55 

de pagamento de salários, período de 01 ano, dos profissionais enfermeiros, sendo uma 56 

amostragem de dois funcionários, sendo um da Costa sul e um da Costa Norte, bem como 57 

comprovantes de pagamento de 13º salário e férias dos mesmos, referentes ao período de 58 

um ano demonstrado nos comprovantes de pagamento de salários. Em análise da COFIN. 59 

2.8- Ofício 051/2020 – FSPSS – PRE – ITEM 3 - resposta ao ofício COMUS sobre solicitação 60 

de vistas ao processo de licitação destinado para compra de coletes para os Agentes 61 

Comunitários de Saúde – ACS, bem como o processo de pagamento. Em análise da COFIN. 62 

2.9- Ofício 051/2020 – FSPSS – PRE – em resposta ao ofício COMUS sobre providências a  63 

fim de que seja apurado quem são os agentes responsáveis as autuações pagas nos 64 

processos 002/2016, 003/2019, 006/2016, 008/2016, 013/2016, 014/2016 e  015/2016, foi 65 

informado que foi aberto o processo sindicante 26/2020 para apuração dos fatos que deram 66 

ensejo aos autos de infração do Ministério do Trabalho e eventual responsabilidade. 67 

Respondido a Contento. 68 

2.10- Relação Razão Banco Caixa do Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência 69 

outubro e novembro/2019 em atendimento à solicitação da COFIN. Em análise da COFIN. 70 

Próxima reunião para a o dia 14/02/2020, às 9 horas.  71 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 72 

pelos presentes. 73 

São Sebastião, 07 de fevereiro de 2020. Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão 74 

Magiolino. 75 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 76 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Roberto Lopes Salomão  

Fernanda Carolina S. L. P. Cunha  
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