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ATA da 466ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 1 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 07/05/2020, 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- Pendências do 3º Quadrimestre/2019 referente a Prestação de Contas da 6 

Secretaria de Saúde - SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS e 7 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS:  8 

2- Secretaria de Saúde – SESAU: 9 

a- Ofício 140/2019 – COMUS – referente servidores que estão cedidos ao HCSS, 10 

apresentando a portaria. Resposta por meio do ofício 063/2020 – SESAU-GS. 11 

Considerando a manifestação pendente do Conselheiro Henrique, o tema será 12 

deliberado na próxima reunião COFIN; Tema ainda não a contento. 13 

3- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS: 14 

a- Ofício 012/2020 – COMUS – referente Relatórios Mega Global, comprovantes de 15 

salário enfermeiros, processo licitação dos coletes, responsável pelos pagamentos de 16 

multas trabalhistas. Resposta por meio dos ofícios 051/2020 – FSPSS-PRE e 224/2020 17 

– FSPSS-PRE. Conforme informado nesta reunião, o Conselheiros Willians irá 18 

encaminhar expediente complementando informações acerca das providências 19 

adotadas pela FSPSS. Tema ainda não a contento. 20 

b- Ofício 014/2020 – COMUS – Solicitação de comprovações sobre o cumprimento da 21 

Cláusula 2ª do Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado com o Município de São 22 

Sebastião, o qual sucedeu. A fim de agilizar os trabalhos, solicitamos cada item seja 23 

respondido de forma única e independente, acompanhando documentação 24 

comprobatória. Resposta por meio do ofício 224/2020 – FSPSS-PRE. Considerando 25 

não haver resposta que atenda ao questionamento contido no expediente encaminhado 26 

pelo COMUS, e considerando que tais informações estarão registradas no RAG de 27 

2019, será encaminhado novo expediente requerendo as informações conforme consta 28 

no RAG a ser encaminhado. Tema ainda não a contento. 29 

c- Ofício 016/2020 – COMUS – Solicitação de comprovações sobre o cumprimento das 30 

Cláusulas 3ª e 4ª do Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado com o Município de São 31 

Sebastião, o qual sucedeu. A fim de agilizar os trabalhos, solicitamos cada item seja 32 

respondido de forma única e independente, acompanhando documentação 33 

comprobatória. Resposta por meio do ofício 224/2020 – FSPSS-PRE; Considerando 34 

não haver resposta que atenda ao questionamento contido no expediente encaminhado 35 

pelo COMUS, e considerando que tais informações estarão registradas no RAG de 36 

2019, será encaminhado novo expediente requerendo as informações conforme consta 37 

no RAG a ser encaminhado. Tema ainda não a contento. 38 

d- Ofício 027/2020 – COMUS – Reiteração do ofício 014/2020-COMUS, uma vez que 39 

as obrigações contratadas possuem custos e estes custos são suportados com dinheiro 40 

do Fundo Municipal de Saúde, estando em análise a movimentação financeira dos 41 

meses de setembro a dezembro de 2019, que será objeto de audiência de Prestação 42 

de Contas que ocorrerá ainda este mês. Resposta por meio do ofício 224/2020 – 43 

FSPSS-PRE. Considerando não haver resposta que atenda ao questionamento contido 44 

no expediente encaminhado pelo COMUS, e considerando que tais informações 45 

estarão registradas no RAG de 2019, será encaminhado novo expediente requerendo 46 

as informações conforme consta no RAG a ser encaminhado. Tema ainda não a 47 

contento. 48 



 
 

Ata da 466ª reunião da COFIN 07/05/2020       2 

4- Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS:  49 

a- Ofício 161/2019 – COMUS – Cobrança sobre a abertura de processo licitatório para 50 

contratação de empresas que prestam serviços médicos habituais, conforme a Lei 51 

8.666/93. Resposta por meio do ofício 053/2020 – HCSS. Considerando a manifestação 52 

pendente do Conselheiro Henrique, o tema será deliberado na próxima reunião COFIN; 53 

Tema ainda não a contento. 54 

b- Ofício 003/2020 – COMUS – Reiteração do ofício 176/19 referente menor aprendiz. 55 

Resposta por meio do ofício 052/2020 – HCSS. Tema a contento. 56 

5- Devolução de Documentos: 57 

5.1- Processo nº 210 – Licitatório - FSPSS; 58 

5.2- Processo nº 210 C – Contábil – FSPSS.  59 

6- Encaminhamentos: 60 

6.1- À Fundação de Saúde – FSPSS - Solicitar esclarecimentos referentes ao tablets 61 

disponibilizados, perguntar se os tablets foram disponibilizados somente para os ACS’S 62 

e quantos estão na função. Quem não recebeu e o porquê? 63 

6.2- À Fundação de Saúde – FSPSS – Solicitar providências no sentido de que os 64 

gastos específicos dessa entidade para o combate ao novo Coronavirus sejam 65 

enviados para o COMUS para acompanhamento como previsto no parágrafo único do 66 

artigo 1º da Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, c/c incisos II, do paragrafo único 67 

do artigo 1º da Lei nº 12527/ de 18 de novembro de 2011. 68 

6.3- À Secretaria de Saúde – SESAU – Solicitar providências no sentido de que os 69 

gastos específicos do município para o combate ao novo Coronavirus sejam enviados 70 

para o COMUS para acompanhamento, como previsto previsto no parágrafo único do 71 

artigo 1º da Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, c/c incisos II, do paragrafo único 72 

do artigo 1º da Lei nº 12527/ de 18 de novembro de 2011. 73 

6.4- Ao Hospital de Clínicas – HCSS – solicitar providências no sentido de que os 74 

gastos específicos do município para o combate ao novo Coronavirus sejam enviados 75 

para o COMUS para acompanhamento, como previsto previsto no parágrafo único do 76 

artigo 1º da Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, c/c incisos II, do paragrafo único 77 

do artigo 1º da Lei nº 12527/ de 18 de novembro de 2011. 78 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 79 

assinada pelos presentes. São Sebastião, 07 de maio de 2020. Ata elaborada por 80 

Henrique Cardoso. 81 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 82 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso Santos  

Willians Alves Santana  
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