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ATA da 464ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 1 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 13/03/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

ata. 5 

1- Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020 – SESAU, Hospital 6 

de Clínicas e Fundação de Saúde: Não houve manifestação acerca deste item 7 

durante a reunião do COFIN. 8 

2- Documentos Recebidos: Não houve.  9 

3- Documentos e Encaminhados para Devolução: Analisados e destinados a 10 

devolução Processos 152/2018, com 02 (dois) volumes; Processo 60.060/2019 com 01 11 

(um) volume; e Processo 60.642, com 01 (um) volume. 12 

4- Pendências do 3º quadrimestre/2019: Não houve manifestação acerca deste item 13 

durante a reunião do COFIN. 14 

5- Encaminhamentos:  15 

5.1- À Fundação de Saúde (com cópia para SESAU para conhecimento e 16 

Acompanhamento): Elaborar expediente cobrando esclarecimentos acerca do não 17 

fornecimento regular dos EPIs “Protetor solar” e “Repelente”, calçados “Botas e tênis” 18 

e vestuário “Calças” do uniforme das ACSs; 19 

5.2- À Fundação de Saúde (com cópia para SESAU para conhecimento e 20 

Acompanhamento): Elaborar expediente cobrando esclarecimentos quantos as falhas 21 

e defeitos na confecção de coletes. A servibilidade encontra-se prejudicada diante das 22 

falhas de confecção e a funcionalidade não é atendida pois não atende ao quesito 23 

“durabilidade”; 24 

5.3- À Fundação de Saúde (com cópia para SESAU para conhecimento e 25 

Acompanhamento): Agendar por meio de Ofício convite, o comparecimento em 26 

reunião da COFIN, de representante do responsável pelas licitações da Fundação 27 

Municipal de Saúde para esclarecimentos acerca das reformas das Unidades de 28 

Saúde, citadas na última plenária. 29 

5.4- À Secretaria de Saúde – SESAU: Solicitar providências no sentido de que os 30 

gastos municipais específicos para o combate ao novo Coronavirus sejam utilizados 31 

junto ao Portal de Transparência Pública, como previsto em legislação citada.  32 

5.5- À Secretaria de Saúde – SESAU: Solicitar esclarecimentos, a serem 33 

encaminhados por meio do expediente a este Conselho Municipal de Saúde – COMUS, 34 

acerca dos “Testes Rápidos para a COVID-19, quanto: a- origem dos “kits” com 35 

identificação do fornecedor e cópia do respectivo documento fiscal e b- cópia do 36 

protocolo de realização dos testes disponibilizados na Rede de Saúde Pública e junto 37 

aos servidores da área de Saúde Pública. 38 

5.6- À Secretaria de Saúde – SESAU: Considerando o contido no parágrafo 2º do 39 

artigo 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, c/c os incisos I, II e III, do caput 40 

do artigo 36 e seu § 1º, da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, solicitar 41 

o encaminhamento da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020. 42 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 43 

assinada pelos presentes. São Sebastião, 13 de março de 2020. Ata elaborada por 44 

Henrique Cardoso. 45 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 46 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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Henrique Cardoso Santos  

Fernando Francisco  
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