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ATA da 461ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 14/02/2020, 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- Parecer da COFIN referente as Contas da Secretaria de Saúde, Fundação de Saúde e 7 

hospital de Clinicas de São Sebastião: 8 

Encerradas as discussões, passou-se à votação. A Conselheira Fernanda, em razão de não 9 

ter participado de grande parte dos trabalhos, por razões diversas, absteve-se da votação, 10 

embora tenha feito considerações contrárias ao entendimento dos demais membros da 11 

Comissão. Os conselheiros Henrique, Cláudia e Roberto votaram pela Aprovação das Contas 12 

do 3º Quadrimestre/2019 com Ressalvas, em decorrência de respostas parciais e falta de 13 

retorno aos documentos enviados pelo COMUS no período, o que impediu a conclusão dos 14 

trabalhos, devendo ficar como ressalvas dos ofícios não respondidos. Conclusão: Por três 15 

votos e uma abstenção, a COFIN recomenda a Aprovação com Ressalvas, ficando como 16 

ressalvas as respostas faltantes na Relação de Ofícios Expedidos e Recebidos que será parte 17 

integrante desta ata, cujas ressalvas deverão ser atendidas dentro do prazo legal, conforme 18 

Regimento Interno do COMUS, Artigo 21, § 1º As ressalvas das prestações de contas aprovadas 19 
devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente. 20 
§ 2º Não havendo manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para rejeitada. § 21 
3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da conta 22 
poderá ser modificado para aprovada.  23 

RELAÇÃO DE OFÍCIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS DO COMUS NO PERÍODO DO 3º 

QUADRIMESTRE DE 2019. 

Nº DE OFÍCIO 

E DESTINO 

Data do envio Assunto/Endereçado 
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 134/2019 10/10/19 Ao HCSS 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 445ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 03 de outubro de 2019, 
solicitamos providenciar o que 
segue: 
 
1. Nas notas fiscais devem vir 

discriminados os serviços 
executados e produtos 
entregues. 

 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

 

135/2019 10/10/19 A SESAU 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 445ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 03 de outubro de 2019, 
solicitamos providenciar o que 
segue: 
 
1- Nas notas fiscais devem vir 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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discriminados os serviços 
executados e produtos 
entregues; 

 
 

136/2019 10/10/19 A Fundação de Saúde  
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 445ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 03 de outubro de 2019, 
solicitamos providenciar o que 
segue: 
 

1. N
as notas fiscais 
discriminar os 
serviços executados e 
produtos entregues; 

2. R
elação dos 
atendimentos de 
fisioterapia com 
quantidade de 
pacientes e sessões; 

3. C
ritério de pagamento 
do salário família 
(FSPSS); 

4. C
ompra de coletes 
para ACS’s – coletes 
vieram muito grandes 
e desproporcionais 
nas medidas 
obrigando os 
servidores a arcar 
com custo de reparo 
na costureira; o 
material utilizado não 
foi o mesmo que 
inicialmente foi 
divulgado; assim 
sendo solicitamos o 
pedido realizado 
(cotação, processo...) 
e a nota fiscal emitida 
pela empresa, tudo 
com o máximo de 
detalhes possível;  

5. Férias de 
enfermeiros - 6 
meses de holerites 
que antecedam ao 
cálculo das férias + 
holerite de férias. 

 

Resposta por meio do ofício 
22/2020-FSPSS-PRE , 

protocolado no COMUS em 
16/01/2020. 

 

Pendentes somente 
os itens 4 e 5 do 

ofício referenciado. . 

 

137/2019 10/10/19 À FSPSS 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 445ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 03 de outubro de 2019, 
estamos encaminhando abaixo 
um roteiro para verificação da 
aplicação financeira na saúde, 
com todos os documentos que 
devem ser apresentados 
mensalmente, sem prejuízo dos 
demais requeridos: 

Resposta por meio do ofício 
23/2020- 

FSPSS, protocolado no dia 
17/01/2020. 

 

Ofício respondido de 
forma parcial , 
ficando como 

pendência para o 
quadrimestre 
subsequente.  
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1. Pagamento de Água e 

pendências; 
2. Pagamento de Energia e 

pendências; 
3. Pagamento de Telefone e 

pendências; 
4. Aluguéis – contratos e 

pagamentos; 
5. Contratos celebrados pelos 

órgãos e entidades (assim 
que firmar remeter para o 
Comus); 

6. Escala de trabalho dos 
médicos (USF, UBS e 
Serviços Especializados) 
com espelho de ponto; 

7. Relação de exames, 
inclusive laboratoriais, 
da Sesau e HCSS; 

8. Regularização dos AVCB’s 
(SESAU e FSPSS); 

9. Informar cronograma para 
aquisição de móveis 
para as unidades da 
FSPSS; 

10. Relação de processos 
licitatórios (objeto e 
valor) – FSPSS, 
HCSS e SESAU; 

11. Todos os documentos 
devem vir carimbados e 
assinados pelo 
servidor/empregado 
responsável pela emissão 
do mesmo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140/2019 10/10/19 A SESAU 
Conforme acordado durante a 
Prestação de Contas, 
consignada na Ata 155ª 
Reunião Extraordinária, 
solicitamos que sejam 
informados os servidores que 
estão cedidos ao HCSS, 
apresentando a portaria de 
cessão. Solicitar ao Hospital 
que informe onde os mesmos 
estão locados e a função que 
exercem. 

 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

 

141/2019 10/10/19 A SESAU-Planejamento 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na Ata da 445ª 
Reunião da COFIN, realizada 
no dia 03 de outubro de 2019, e 
da Plenária do Comus, 
consignada na Ata da 253ª 
Reunião Ordinária, estamos 
encaminhando alguns 
apontamentos sobre o formato 
da apresentação da Prestação 
de Contas, visando agilizar a 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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explanação e facilitar o 
entendimento da plenária. O 
intuito deste é dirimir o máximo 
de dúvidas sobre o material 
apresentado, e assim otimizar a 
apresentação. 
 
1. Formato da 

apresentação da 
Prestação de Contas – a 
apresentação ser feita 
pelos responsáveis pela 
informação, em blocos, 
assim os dados serão 
apresentados e 
explicados ao mesmo 
tempo, gerando menos 
questionamentos e 
votações equivocadas 
(Ex. Vigiância, Atenção 
Básica, Especialidades, 
HCSS); Não como era 
anteriormente, com um 
técnico por cada serviço, 
mas em blocos maiores, 
com tempo delimitado. 
Durante a apresentação 
as discrepâncias que 
surgirem nos quadros já 
serão esclarecidas pelo 
apresentador, 
dispensando vários 
questionamentos 
posteriores. Esses dados 
discrepantes também 
podem vir com legendas 
explicativas, assim 
quando os conselheiros 
forem ler já esclarecerão 
suas dúvidas, e ao 
término da apresentação 
de cada bloco, qualquer 
questionamento 
remanescente pode ser 
respondido; 

2. Numeração dos Slides – 
os slides tem que vir 
numerados, e não podem 
ser alterados após o envio 
aos conselheiros; a 
ausência de numeração 
tem causado muita 
confusão e atrasos na 
hora dos 
questionamentos; 

3. Excesso de informação 
– as informações são 
passadas em 3 ou quatro 
formatos diferentes, 
muitos gráficos, tornando 
a apresentação repetitiva 
e demorada, sem no 
entanto explicar muito; 

4. A disponibilização em 
tempo hábil da 
apresentação, tanto para 
COFIN antes da emissão 
do parecer, quanto para 
os demais conselheiros 5 
dias úteis antes da 
Prestação de Contas. 

 



 
 

Ata da 461ª reunião da COFIN 14/02/2020       5 

 
 

142/2019 16/10/19 A Fundação de Saúde  
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 446ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 10 de outubro de 2019, 
solicitamos providenciar o que 
segue: 
 

1. Cópia do contrato 
objeto do processo 
210/2018, bem como 
das notas fiscais 
emitidas para 
pagamento nos 
meses de agosto a 
outubro de 2019, 
comprovantes de 
pagamento e relatório 
de serviços 
executados no 
período; 

2. C
ópia dos 
comprovantes dos 
pagamentos 
efetuados nos 
processos 002/2016, 
003/2016, 006/2016, 
008/2016, 012/2016, 
013/2016, 014/2016 e 
015/2016, bem como 
seja informado se 
houve apuração de 
responsabilidade 
funcional e 
ressarcimentos dos 
valores 
desembolsados; 

3. I
nformar se os imóveis 
onde funciona a sede 
e demais unidades de 
saúde de 
responsabilidade da 
Fundação atendem a 
Lei de Acessibilidade. 
Nos imóveis que 
atendem, informar 
quem custeou, e nos 
imóveis que não 
atendem, quem 
custeará as 
adequações 
necessárias. Informar 
ainda também os 
custos, por imóvel, e 
encaminhar cópia dos 
contratos de locação. 

 
 

Resposta por meio do ofício 
971/2019 – PRE-FSPSS – 
Enviaram cópias referentes 
ao solicitado no item 1 do 
referido ofício, enviaram 
cópias referentes ao item 3 e 
com relação ao item 2 
disseram que estão 
providenciando. 
 
Resposta por meio do ofício 
26/2020 – FSPSS, 
protocolado no COMUS, 
complemento ao ofício 
971/2019-FSPSS-PRE.  
 

Pendência de 
acompanhamento 
contínuo. 

 

151/2019 25/10/19 

AO HCSS 
Solicitação de cópia ou remessa 

do processo de contratação do Sr. 

José de Castro Lima para 

verificação.  

Resposta por meio do ofício 
331/2019-HCSS-ADM – 
protocolado no COMUS no 
dia 29/11/19. 
 
Responderam que o 
solicitado envolve sigilo de 
dados pessoais, como por 
exemplo laudo psicológico. 
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Disseram que o processo 
poderá ser consultado em dia 
agendado junto ao RH, e 
somente aqueles 
documentos que não sejam 
pessoais oi sigilosos.  
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
 
 
 
 
 

154/2019 01/11/19 

AO HCSS 
Em Atendimento a solicitação da 

COFIN ata 449ª, realizada no dia 

31/10/19, reiteramos os seguintes 

ofícios: 131/2019, 139/19 e 151/19 

– COMUS.  

Resposta por meio do ofício 
331/2019-HCSS-ADM – 
dizendo que o ofício 
131/2019 encontra-se em 
análise pelo jurídico , com 
relação ao ofício 139/2019-
COMUS, entendem que o 
mesmo trata-se de um roteiro 
para as próximas prestações 
de contas e com relação ao 
ofício 151/2019-COMUS, por 
se tratar de documentação 
sigilosa, o COMUS poderá 
solicitar consulta no Hospital, 
desde que previamente 
agendado e autorizado.  
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

 

155/2019 01/11/19 

A SESAU 
 Em atendimento a solicitação da 

COFIN, 449ª, realizada no dia 

31/10/19, reiteramos os seguintes 

ofícios do COMUS: 129/19, 

135/19, 138/19, 140/19, 143/19, 

152/19. 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

161/2019 18/11/19 AO HCSS 
Em atendimento a solicitação da 
Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 451ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 14 de novembro de 
2019, tendo em vista a necessidade 

de abertura de processo licitatório 

para contratação de empresas que 

prestam serviços médicos habituais, 

conforme a Lei 8.666/93, 

solicitamos providências a fim de 
regularizar a situação, bem como 

sejam investigados e 

responsabilizados os responsáveis 
pela dispensa de licitação para que 

possam ser tomadas as medidas 
cíveis, administrativas e penais, 

previstas em lei, bem como as 

financeiras para ressarcimento dos 
danos apurados.  

 

 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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163/2019 18/11/19 

À SESAU 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 451ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 14 de novembro de 2019, a 
fim de esclarecer a situação 
descrita no Memo 279/2019 – 
SESAU-DESES/Ofício 
191/2019 – SESAU/GS, que 
responde o Ofício 152/2019 
Comus, solicitamos: 
1. Quais secretarias estão 
utilizando do serviço? 
2. Relação dos eventos 
onde foram utilizados os 
serviços, com data, local e 
período; 
3. Descrição das situações 
de emergência onde foram 
utilizados os serviços, com data, 
local e período. 

 

 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

164/2019 18/11/2019 SESAU-ADM 
4. Em atendimento a 
solicitação da Comissão de 
Finanças, consignada na ata da 
451ª reunião da COFIN, 
realizada no dia 14 de 
novembro de 2019, em relação 
às verbas com destinação 
específica, solicitamos que nos 
seja informado o seguinte: 
5. De onde e para quem 
vem o repasse? 
6. Qual o valor? 
7. Para ser gasto em quê? 

 

Resposta por meio do ofício 
055/2019 – DRF-SESAU, 
protocolado na COFIN dia 
05/12/2019. 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

 

166/2019 22/11/19 

Ao HCSS 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 452ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 21 de novembro de 2019, 
em relação ao AVCB, 
solicitamos que nos sejam 
informadas quais as exigências 
estão sendo atendidas e qual o 
prazo para adequação definitiva 
das exigências do Corpo de 
Bombeiros.   

 

Resposta por meio do ofício 
329/2019 – HCSS-ADM 
disponibilizaram os seguintes 
documentos:  
- Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros; 
- Protocolo de análise 18378-
1/2017; 
- Relatório de parecer de 
análise; 
- Formulário de segurança 
contra incêndio de projeto 
técnico, 
- Projeto Técnico Serviço de 
Segurança contra incêndio.  

Pendência para 
quadrimestre 
subsequente. 

 

167/2019 22/11/19 À FSPSS 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 

  
 
Resposta por meio do ofício 
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na ata da 452ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 2 de novembro de 

2019, solicitamos o seguinte: 
 

1- Informar a cada 30 dias o 
andamento do Processo 
Licitatório 138/2019, referente 
o ponto biométrico; 

2- Referente ao contrato com a 
Mega Global, fornecer cópia 
dos relatórios individuais de 
vistorias, em conformidade 
com o disposto na cláusula 
2.1.6 do contrato firmado com 
a referida empresa. 

 

1019/2019- FSPSS-PRE em 
resposta ao ofício 167/2019 – 
COMUS.  
 
Item 1 – Responderam que o 
processo 138/2019 – Ponto 
Biométrico se encontra no 
jurídico da PMSS para 
parecer qto ao edital e a 
etapa seguinte será marcar 
sessão de pregão presencial. 
 
Item 2- quanto  as cópias 
solicitadas, responderam que 
estão disponíveis na sede da 
fundação, pois trata-se de 
volume muito grande de 
cópias.  
 

Pendência de 
acompanhamento 

contínuo. 
 

 

 

169/2019 

 

 

05/12/19 À FSPSS 
Em atendimento a solicitação da 
Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 453ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 5 de dezembro de 
2019, solicitamos o seguinte: 

 

Solicitamos que seja informado 
qual o endereço de funcionamento 

da Empresa Mega Global 

fornecedora de Materiais e 
Equipamentos Eirelli – EPP, a qual 

mantém contrato com esta 

instituição.  
 

Resposta por meio do ofício 
1021/2019-FSPSS-PRE em 
resposta ao ofício 169/2019- 
COMUS fornecendo o 
endereço solicitado da 
empresa Mega Global. 
 
Pendentes para 
quadrimestre subsequente 
(Endereços divergentes). 

 

175/2019 27/12/19 

À FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 454ª reunião da COFIN, 
realizada no dia 19 de dezembro de 

2019, solicitamos providenciar o 

que segue: 
 

 

1- Solicitamos que seja informado 
mensalmente o andamento do 

processo de licitação realizado para 
contratação e instalação do Serviço 

de Ponto Biométrico. 

 

2- Solicitamos cópias dos 

Relatórios exigidos na cláusula 

2.1.16 do Contrato celebrado com a 
empresa Mega Global (Contrato 

Administrativo – 2019 – FSPSS - 

01), bem como seja comprovada a 
regularidade fiscal e trabalhista da 

referida empresa.  

 

 
 
Resposta POR MEIO DO 
OFÍCIO 010/2020-FSPSS-
PRE – datado de 07/01/2020. 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

176/2019 27/12/19 AO HOSPITAL 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 

Resposta POR MEIO DO 
OFÍCIO 354/2019 – HCSS-
ADM – protocolado neste 
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na ata da 454ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 19 de dezembro de 

2019, solicitamos providenciar o 
que segue: 

 

 
1- Solicitamos o atendimento à 

Quota de Aprendizagem, nos 

termos da legislação em vigor, 
tendo em vista que há serviços do 

Hospital realizados fora de suas 

dependências, em imóveis 
alugados, bem como o aumento da 

idade para o contrato de 

aprendizagem.  
 

2- Solicitar cópia integral do 

Processo de Licitação, ou 
equivalente, aberto para 

Contratação da Atual empresa 

(O.S.) que irá gerenciar o Hospital 
de Clínicas de São Sebastião, bem 

como seja comprovado 

documentalmente a inexistência de 
pendências judiciais que possam 

impedir ou inviabilizar a 

contratação da empresa vencedora 
do certame.  

 

 

COMUS no dia 27/12/19. 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

003/2020 07/01/2020 AO HCSS – 

INTERVENÇÃO 
Em atendimento a deliberação na 

455ª Reunião da Comissão de 
Finanças, realizada no dia 07 de 

janeiro de 2020, referente ao ofício 

176/2019-COMUS, solicitamos o 

que segue: 

 

  

1- Com relação à 
solicitação do COMUS 
no referido ofício – item 
1 - Quota de 
Aprendizagem no 
Hospital de Clínicas - 
HCSS, nos termos da 
legislação em vigor, 
acusamos o 
recebimento do ofício 
354/2019 – Intervenção 
- HCSS, trazendo como 
documento anexo uma 
declaração em nome da 
Irmandade Santa Casa 
Coração de Jesus, 
justificando o porquê da 
não contratação de 
menores nas 
dependências do 
Hospital, embasados no 
item 63, do anexo I, 
Portaria nº 20 de 2001,  
porém sugerimos que 
este caso seja melhor 
estudado, considerando 
que a  Lei 097/2000 -  
também conhecida 
como a Lei da 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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Aprendizagem, firma 
que os jovens devem 
ter entre 14 e 24 anos 
de idade, sendo possível 
contemplar o jovens 
acima dos 18 anos. 

 
 

004/2020 07/01/2020 A SESAU 
Em atendimento a deliberação na 

455ª Reunião da Comissão de 

Finanças, realizada no dia 07 de 
janeiro de 2020, referente ao ofício 

176/2019-COMUS, solicitamos o 
que segue: 

  

Com relação à solicitação do 
COMUS no referido ofício – item 2 

– Contratação de O.S. para 

gerenciar o Hospital de Clínicas – 
HCSS, informamos que acusamos o 

recebimento do ofício 354/2019 – 

Intervenção, esclarecendo que o 
processo licitatório para 

contratação de empresa O.S. 

ocorreu por meio da Secretaria de 
Saúde, sendo assim solicitamos 

cópia integral do  Processo de 

Licitação, ou equivalente, aberto 
para Contratação da Atual empresa 

(O.S.) que irá gerenciar o Hospital 

de Clínicas de São Sebastião, bem 
como seja comprovado 

documentalmente a inexistência de 

pendências judiciais que possam 
impedir ou inviabilizar a 

contratação da empresa vencedora 

do certame.  
 

Vimos relembrar que em reunião 

ordinária deste Conselho, Ata 246ª, 
realizada no dia 12/03/2019, teve 

aprovação ad referendum da 

Plenária com relação a esta ceara, 
com item de pauta específico, 

considerando ainda o voto de 

confiança na figura do Sr. Wilmar, 
que na época era o Secretário de 

Saúde (“Sr. Wilmar ressalta que a 

participação do Comus nesse 
processo é essencial, que como 

servidor público da saúde esteve 

com o Comus desde sempre e fala 
do seu papel no Controle Social em 

parceria com a Gestão de Saúde. 

Justifica a ausência de anexo 
porque hoje o processo está sendo 

instruído e vai para parecer, e ele 

gostaria que já fosse com a 
Resolução do Comus aprovando o 

novo modelo de gestão)”, e Sra. 

Ana Soares  que na época era 
Secretária de Saúde Adjunta (“Sra 

Ana Soares responde que a data 
limite é hoje, e que de agora em 

diante será montada uma comissão 

de acompanhamento na qual o 
Comus tem assento)”.  

 

Diante do exposto informamos que 
até o presente momento não fomos 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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convidados/indicados para 

participar do Processo de 

Contratação da referida (O.S) ou 
quaisquer outros processos 

relacionados.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

009/2020 24/01/2020 AO HCSS 
Em atendimento a solicitação da 
Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 456ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 17 de janeiro de 
2020, solicitamos informações 

quanto aos itens abaixo: 

 

1- Solicitar que seja 
discriminado o que foi 
pago referente ao valor 
de R$ 50.000,00 
conforme descrito na 
folha 13 da Prestação 
de Contas – 
competência novembro 
de 2019, com envio de 
cópia da documentação 
relativa ao pagamento.  

2- Solicitar cópias da 
licitação e contrato da 
Empresa SUDESTEWVC 
Telecom Ltda – optilink 
ultra conexão. 

3- Solicitar informações 
acerca do cumprimento 
da Recomendação do 
Ministério Público 
Federal – M.P.F. 
referente ao controle 
de Ponto Biométrico.  

4- Solicitar relação dos 
bens e serviços 
adquiridos/realizados 
nos meses de 
setembro/outubro/nov
embro e 
dezembro/2019. 
 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 

 

011/2020 24/01/2020 A FUNDAÇÃO 
 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 456ª reunião da COFIN, 
realizada no dia 17 de janeiro de 

2020, solicitamos informações 

quanto aos itens abaixo: 
 

1- Fundação de Saúde: 
Reiteramos o ofício 137/2019 – 
COMUS, pois as informações 
deveriam ter sido enviadas 
mensalmente.  
2- Fundação de Saúde: 
Solicitamos que nos seja informado 
o nome do responsável pela 
locação dos imóveis para 

Não houve retorno. 
 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. 
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funcionamento da s Unidades de 
Saúde da Família (USF’s) e Unidade 
Básica de Saúde (UBS), bem como 
sua sede, que não atendem a Lei 
de Acessibilidade. Recomendamos 
que, caso haja previsão contratual, 
o locador deverá se responsabilizar 
pelas adequações necessárias a lei 
mencionada e que os pagamentos 
sejam suspensos até a referida 
adequação.  

 
 

012/2020 24/01/2020 A FUNDAÇÃO 
Em atendimento a solicitação da 
Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 457ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 24 de janeiro de 

2020, solicitamos informações 

quanto aos itens abaixo: 

 
1- Fundação de Saúde: Solicitamos 

cópia dos Relatórios de Vistoria, 

assinados pelo Técnico 
Responsável pela Unidade, 

conforme cláusula 2.1.16, do 

contrato celebrado com a Empresa 
Mega Global, fornecedora de 

materiais e equipamentos Eirelli-

EPP, efetuados na unidade de 
Saúde do Centro e Vila Amélia, no 

período de setembro a dezembro de 
2019.  

2- Fundação de Saúde: Solicitamos 

cópia dos comprovantes de 
pagamento de salários, período de 

01 ano, dos profissionais 

enfermeiros, sendo uma 

amostragem de dois funcionários, 

sendo um da Costa sul e um da 

Costa Norte, bem como 
comprovantes de pagamento de 13º 

salário e férias dos mesmos, 

referentes ao período de um  ano 
demonstrado nos comprovantes de 

pagamento de salários.  

3- Fundação de Saúde: Solicitamos 
vistas ao processo de licitação 

destinado para compra de coletes 

para os Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS, bem como o 

processo de pagamento.  

4- Fundação de Saúde: Solicitamos 
providências a  fim de que seja 

apurado quem são os agentes 

responsáveis as autuações pagas 
nos processos 002/2016, 003/2019, 

006/2016, 008/2016, 013/2016, 

014/2016 e  015/2016. Caso já 

tenha sido tomado alguma 

providência, solicitar informações.  

 
 

Resposta por meio do ofício 
51/2020 – FSPSS-PRE, 
protocolado no COMUS dia 
05/02/2020 , respondido itens 
1, 2 , 3 e 4 , porém a COFIN 
no dia 07/02/2020 na 459ª 
Reunião da COFIN solicitou 
que fosse enviado novos 
ofícios referentes aos 4 itens, 
sendo os ofícios do COMUS 
de número 028 ao 031/2020 
– COMUS. Aguardar retorno.  
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

014/2020 

28/01/2020 FSPSS 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 
na ata da 458ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 28 de janeiro de 

2020, solicitamos informações 
quanto aos itens abaixo: 

 

1- S

Resposta por meio do Ofício 
52/2020-FSPSS-PRE -, 
protocolado neste COMUS 
dia 05/02/2020 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
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olicitamos 
comprovações sobre o 
cumprimento da 
Cláusula 2ª do Contrato 
de Gestão nº 01/2019, 
celebrado com o 
Município de São 
Sebastião, o qual 
sucedeu. A fim de 
agilizar os trabalhos, 
solicitamos cada item 
seja respondido de 
forma única e 
independente, 
acompanhando 
documentação 
comprobatória.  

 

retornos e 
esclarecimentos). 

015/2020 28/01/2020 

FSPSS 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 
na ata da 458ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 28 de janeiro de 

2020, solicitamos informações 
quanto aos itens abaixo: 

 

 

1- S
olicitamos que seja 
enviado os dados sobre 
quais as metas do Plano 
Municipal de Saúde 
foram atendidas e quais 
não foram atingidas, 
durante o ano de 2019, 
acompanhada de suas 
respectivas justificativas 
quando não atingidas.  

 

Resposta por meio do ofício 
44/2020 – FSPSS-PRE -
,protocolado no COMUS 
31/01/2020. 
 

Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

016/2020 28/01/2020 SESAU 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 
na ata da 458ª reunião da COFIN, 

realizada no dia 28 de janeiro de 
2020, solicitamos informações 

quanto aos itens abaixo: 

 

 

1- S
olicitamos 
comprovações sobre o 
cumprimento das 
Cláusulas  3ª e 4ª do 
Contrato de Gestão nº 
01/2019, celebrado 
com o Município de São 
Sebastião, o qual 
sucedeu. A fim de 
agilizar os trabalhos, 
solicitamos cada item 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 
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seja respondido de 
forma única e 
independente, 
acompanhando 
documentação 
comprobatória.  

 

017/2020 28/01/2020                                SESAU 
Em atendimento a solicitação da 

Comissão de Finanças, consignada 

na ata da 458ª reunião da COFIN, 
realizada no dia 28 de janeiro de 

2020, solicitamos informações 

quanto aos itens abaixo: 
 

 

1- Solicitamos que seja 
enviado os dados sobre 
quais as metas do Plano 
Municipal de Saúde 
foram atendidas e quais 
não foram atingidas, 
durante o ano de 2019, 
acompanhada de suas 
respectivas justificativas 
quando não atingidas. 

 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 

 

018/2020 28/01/2020 A FSPSS 

Em atendimento ao ofício 
037/2020  –  FSPSS/PRE, 
informamos  que  temos 
vaga para  
apresentação sobre a 
“Territorialização das Equipes 
USF São Francisco e USF 
Morro do 
Abrigo” somente no mês de 
março, especificamente no dia 
10/03/2020, às 15horas, 
considerando que o mês de 
fevereiro será curto em 
decorrência do carnaval e 
também porque haverá reunião 
extraordinária para 
apresentação da Prestação de 
Contas do 3º 
Quadrimestre/2019. Caso haja 
alguma exigência legal para 
apresentação e votação por 
este Conselho de Saúde para o 
mês de fevereiro/2020, avise-
nos até a próxima terça feira 
(04/02/2020) data da Reunião 
Executiva do COMUS.  

 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 

 

026/2020 26/01/2020 À FSPSS 

Em atendimento à 85ª Reunião 

da Secretaria Executiva, 

realizada no dia 04 de fevereiro 

de 2020, solicitamos apresentar 

à Comissão de Finanças, o 

Protocolo Operacional 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 
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Multiprofissional, antes da 

apresentação em plenária do 

COMUS, agendada para o mês 

de março/2020.  

 

027/2020 07/02/2020 À FSPSS 
 
Em atendimento à 459ª 
Reunião da Comissão de 
Finanças, realizada no dia 07 
de fevereiro de 2020, 
reiteramos o ofício 014/2020-
COMUS (cópia anexa), uma vez 
que as obrigações contratadas 
possuem custos e estes custos 
são suportados com dinheiro do 
Fundo Municipal de Saúde, 
estando em análise a 
movimentação financeira dos 
meses de setembro a dezembro 
de 2019, que será objeto de 
audiência de Prestação de 
Contas que ocorrerá ainda este 
mês. 
 
 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 

 

034/2020 12/02/2020 À FSPSS 
Prezado Senhor 
 
Em atendimento à 459ª 
Reunião da Comissão de 
Finanças, realizada no dia 07 
de fevereiro de 2020, em 
resposta ao ofício 051/2020 – 
FSPSS (ofício COMUS 
012/2020), solicitamos o que se 
pede a seguir:  
 
Ofício 051/2020 – FSPSS – 
item “1”  
 
a- Sobre solicitação cópia dos 
Relatórios de Vistoria, 
assinados pelo Técnico 
Responsável pela Unidade, 
conforme cláusula 2.1.16, do 
contrato celebrado com a 
Empresa Mega Global, 
fornecedora de materiais e 
equipamentos Eirelli-EPP, 
efetuados na unidade de Saúde 
do Centro e Vila Amélia, no 
período de setembro a 
dezembro de 2019, solicitamos 
que seja informado qual o nome 
e qualificação do técnico da 
empresa Mega Global que 
assina os relatórios mensais de 
ocorrência fornecidos. 
 
b- Sobre solicitação de cópia 
dos comprovantes de 
pagamento salarial do 
profissional enfermeiro da Costa 
Sul e Costa Norte, bem como 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 

 



 
 

Ata da 461ª reunião da COFIN 14/02/2020       16 

13º e férias (período de 01 ano), 
solicitamos o fornecimento do 
número de inscrição no Órgão 
de Classe do técnico da 
empresa Mega Global que 
assina os documentos 
mencionados no item anterior, 
conforme cláusula 2.1.17 do 
contrato. 
 
c- Sobre processo licitatório nº 
152/2018, para aquisição de 
uniformes para funcionários, 
solicitamos que seja informado 
e comprovado 
documentalmente qual o vínculo 
que o técnico que fez as 
vistorias possui com a empresa 
contratada (Mega Global), em 
razão da proibição contida na 
cláusula 2.1.6 do contrato. 
 
d- Sobre providências quanto à 
apuração de quem são os 
agentes responsáveis pelas 
autuações pagas nos processos 
002/2016, 003/2019, 006/2016, 
008/2016, 013/2016, 014/2016 
e 015/2016, solicitamos que 
seja informado qual o nome 
completo e qualificação dos 
funcionários responsáveis pelas 
Unidades de Saúde em questão 
(USF Centro e Centro de Saúde 
II), nos meses de setembro a 
dezembro de 2019, bem como 
seja informado o nome 
completo e qualificação do 
funcionário que assinou os 
relatórios mensais enviados, 
bem como o cargo que exerce. 

 

036/2020 14/02/2020 À SESAU 
Em atendimento a solicitação 
da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 460ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 13 de fevereiro de 2020, 
solicitamos informações quanto 
aos itens abaixo: 
 
 
a) Referente ao Processo 

60.060/2019 que versa 
sobre contratação de 
empresa especializada na 
realização de troca de 
postes padrões, serviços de 
ramais de alimentação e 
quadro geral de energia 
para unidades de saúde, 
solicitamos informar quais 
são as unidades abrangidas 
pelo contrato, quais são 
próprias e quais são 
alugadas, e caso hajam 
unidades alugadas 
solicitamos a cópia dos 
contratos. 

 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 

 

037/2020 14/02/2020 À SESAU 
Em atendimento a solicitação 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 24 

pelos presentes. 25 

São Sebastião, 14 de fevereiro de 2020. Ata elaborada por Cláudia Prudente de Siqueira 26 

Canhadas. 27 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 28 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso Santos  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Fernanda Carolina S. L. P. Cunha  
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da Comissão de Finanças, 
consignada na ata da 460ª 
reunião da COFIN, realizada no 
dia 13 de fevereiro de 2020, 
solicitamos informações quanto 
aos itens abaixo: 
 
 
b) Referente ao Processo 
60.642/2019 que versa sobre 
contratação de empresa 
especializada para execução de 
reforma e adequação do Centro 
de Saúde Josiane Pereira de 
Jesus, solicitamos a relação das 
obras que já foram feitas, o 
quanto já foi pago, e o que 
ainda falta fazer. 

 

Não houve retorno. 
Pendência para o 
quadrimestre 
subsequente. (sem 
tempo hábil para 
retornos e 
esclarecimentos). 


