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ATA da 460ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 13/02/2020, 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 67/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 11/2020 – COMUS; 8 

2.2- Extratos Bancários – conta corrente Banco do Brasil e Caixa Federal referente 01/2020; 9 

2.3- Relatório Razão Banco/Caixa - conta corrente Banco do Brasil e Caixa Federal 10 

referente 12/2019; 11 

2.4- Processos: 60060/19 e 60642/19. 12 

3- Apontamentos sobre a empresa Mega Global – No mês de Setembro de 2019, após 13 

reunião do Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, o Conselheiro 14 

Roberto Lopes Salomão Magiolino, após verificar pendências no contrato entre a Fundação e 15 

a Empresa Mega Global, foi até o endereço indicado no processo de pagamento como sendo 16 

a sede da referida empresa, qual seja, Rua Três Bandeirantes, 173, sala 2, no Centro de São 17 

Sebastião. Deve ser frisado que tal imóvel fica quase atrás do prédio onde funciona a sede da 18 

Fundação de Saúde. Chegando lá, foi constatado que não há qualquer empresa funcionando 19 

no local. Trata-se de um imóvel fechado. Olhando pela janela, foi possível constatar que não 20 

há qualquer objeto que pudesse fazer crer que ali funcionava uma empresa que vende e faz 21 

manutenção de filtros de água. Foram feitas algumas fotos, as quais serão anexadas ao final. 22 

No mês de outubro de 2019, após nova reunião do Conselho Fiscal, a qual contou com a 23 

participação da Conselheira Cláudia, a mesma indagou ao Conselheiro o porquê de tantos 24 

questionamentos em relação ao contrato celebrado entre a Fundação e a Mega Global. 25 

Diante do questionamento, após a reunião, o Conselheiro Roberto foi novamente até o 26 

referido imóvel, levando a Conselheira e dando ciência à mesma da situação em questão. 27 

Diante dessa situação, o Conselheiro Roberto levou a situação ao conhecimento da COFIN, 28 

para que a situação fosse esclarecida. Através de ofício da Comissão de Finanças do 29 

Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, foi questionado à Fundação qual era o 30 

endereço de funcionamento da Empresa Mega Global. Como resposta, foi informado que era 31 

o mesmo local visitado pelo Conselheiro Roberto: Rua Três Bandeirantes, 173, sala 2, Centro 32 

de São Sebastião. Após a resposta, o Conselheiro voltou ao local e o fotografou para 33 

demonstrar o que fora constatado. Uma das pendências verificadas no processo de 34 

pagamento do contrato mantido entre Fundação e Mega Global, há um documento obrigatório 35 

previsto no item 2.1.16, que determinar que seja elaborado um relatório mensal dos serviços 36 

prestados, com assinatura do funcionário da Mega Global, com a devida inscrição em 37 

Entidade de Classe, e com assinatura de recebimento pelo responsável pela Unidade de 38 

Saúde. Feitos ofícios pela COFIN/COMUS, foi constatado que o referido documento não vem 39 

sendo elaborado como manda o contrato. Aprofundando a questão, foi encaminhado ofício ao 40 

Ministério do Trabalho para que fosse informada a relação de funcionários declarados pela 41 

empresa Mega Global nos anos de 2018 e 2019, cuja resposta ainda não foi recebida. Dessa 42 

forma, a fim de prosseguir na fiscalização do contrato mantido entre a Fundação e Mega 43 

Global, e evitar acusações e interpretações equivocadas, e que injustiças sejam cometidas, o 44 

que pode gerar transtornos e danos de difícil reparação, e que a COFIN e o COMUS não tem 45 

atribuições legais que permitam investigações mais aprofundadas, solicitamos seja 46 

encaminhado ofício ao Senhor Presidente da Fundação de Saúde Pública e ao Senhor 47 

Prefeito Municipal, para que façam suas análises e adotem as medidas que entenderem 48 

necessárias, informando mensalmente o andamento das eventuais providências adotadas. 49 

Seguem as fotos mencionadas: 50 
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 59 
4- Encaminhamentos à Sesau: 60 

a) Referente ao Processo 60.642/2019 que versa sobre a execução de reforma e 61 

adequação do Centro de Saúde Josiane Pereira de Jesus, solicitamos a relação das obras 62 

que já foram feitas, o quanto já foi pago, e o que ainda falta fazer. 63 

b) Referente ao Processo 60.060/2019 que versa sobre contratação de empresa 64 

especializada na realização de troca de postes padrões, serviços de ramais de alimentação e 65 

quadro geral de energia para unidades de saúde, solicitamos informar quais são as unidades 66 

abrangidas pelo contrato, quais são próprias e quais são alugadas, e caso hajam unidades 67 

alugadas solicitamos a cópia dos contratos. 68 

Próxima reunião para a o dia 14/02/2020, às 12 horas. 69 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 70 

pelos presentes. 71 

São Sebastião, 13 de fevereiro de 2020. Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão 72 

Magiolino. 73 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 74 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso Santos  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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