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ATA da 470ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data:26/05/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Parecer da Prestação de Contas (Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas 5 

de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 1º 6 

Quadrimestre /2020: 7 

1.1-SECRETARIA DE SAÚDE: Os membros presentes deliberam pela APROVAÇÃO COM 8 

RESSALVAS das Contas da Secretaria de Saúde - 1º Qd-2020, considerando a ausência 9 

de respostas em ofícios expedidos (conforme planilha anexa), que serviram de 10 

convencimento desta COFIN numa completa análise das contas. 11 

1.2- FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA – FSPSS - Os membros presentes deliberam pela 12 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas da Fundação de Saúde - 1º Qd-2020, 13 

considerando a ausência de respostas em ofícios expedidos (conforme planilha anexa), que 14 

serviram de convencimento desta COFIN numa completa análise das contas. 15 

1.3- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO – HCSS: Os membros presentes 16 

deliberam pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas do Hospital de Clínicas - 1º 17 

Qd-2020, considerando as ausências de respostas em ofícios expedidos (conforme planilha 18 

anexa), que serviram de convencimento desta COFIN numa completa análise das contas. 19 

1.4- PARECER EM APARTADO DO CONSELHEIRO MOISÉS FIGUEIREDO DA SILVA: 20 

Observados os apontamentos apresentados pelos meus colegas conselheiros que me 21 

antecederam, apresento meu voto pela REJEIÇÃO DAS CONTAS referentes ao primeiro 22 

quadrimestre de 2020. A rejeição das contas se faz necessária em função das inúmeras e 23 

recorrentes irregularidades encontradas nas prestações de contas apresentadas, bem como 24 

os vícios insanáveis que apresentam evidente má fé dos administradores no uso e aplicação 25 

dos recursos públicos, em especial e especificamente em pauta, relacionados à saúde. 26 

Outras aplicações não relacionadas diretamente a saúde ou relacionadas a outras 27 

secretarias/fundações, não são pauta deste parecer, contudo também merecem 28 

investigação. Aponto as principais irregularidades encontradas, separadas por órgão, 29 

conforme:  30 

1- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO/INTERVENÇÃO: O Hospital de Clínicas 31 

de São Sebastião/Intervenção, em estado de intervenção municipal desde o ano de 2007,  é 32 

uma das maiores mazelas do governo municipal, alvo da Operação Torniquete I (2017) e 33 

Toriquete II (2018), possui inúmeros problemas de ordem administrativo/financeiro: 34 

Ausência de processos licitatórios para a aquisição de produtos e serviços -35 

 contrariando o disposto na Lei nº 8666/93. A administração da intervenção constantemente 36 

tenta justificar que não estão submetidos à Lei de Licitações, e a todo o tempo contratam 37 

serviços e produtos de qualquer forma. Contratação de médicos como Pessoa Jurídica sem 38 

licitação e/ou processo seletivo - Os médicos são contratados como pessoas jurídicas sem 39 

licitação, com valores que chegam a mais de meio milhão de reais anuais, ferindo assim o 40 

regramento jurídico vigente. Vale ressaltar que tais contratações ferem a Lei de Licitações, 41 

bem como servem de "forma prática de burlar" a Constituição Federal. O artigo 37, inciso XI, 42 

da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estipula 43 

o teto remuneratório dos agentes públicos, bem como os respectivos subtetos, dentre os 44 

quais, o subteto remuneratório municipal, que consiste no subsídio do Prefeito. 45 

Ausência de processos seletivos transparentes para contratação de pessoal e o 46 

inchaço da estrutura -  É evidente o direcionamento de vagas de emprego na intervenção do 47 

Hospital de Clínicas de São Sebastião, pela ausência total de processos seletivos 48 

transparentes e públicos, bem como já apontado anteriormente, o hospital é gerido pelo primo 49 

do prefeito, Sr. Daniel César Augusto, que não possui qualquer ato de cessão ou nomeação 50 

oficial para tal função, assinando inclusive documentos em nome do Hospital/Intervenção 51 

para este Conselho. Fica claro que as contratações são direcionadas para apoio político a 52 



 
 

Ata da 470ª reunião da COFIN 26/05/2020                                                                      2 

atual administração, bem como para atender interesses outros que não o bem estar da 53 

população.  54 

A ausência de transparência dos gastos e folha de pagamento dos funcionários - Não 55 

existe um portal transparência, de livre acesso, das receitas e despesas do Hospital de 56 

Clínicas de São Sebastião. 57 

Resistência de fornecimento de informações ao COMUS - Sempre que questionados, a 58 

administração do Hospital de Clínicas/Intervenção encaminha respostas evasivas, 59 

acompanhadas de pareceres com verdadeiros "contorcionismos jurídicos" tentando confundir 60 

ou levar a erro os conselheiros de saúde e assim omitir informações importantes para o 61 

acompanhamento e fiscalização das contas.  62 

Ausência de controle de ponto dos médicos - Outra recorrente irregularidade é a ausência 63 

do controle do trabalho efetivo dos médicos, apontada inclusive no parecer das Contas 64 

Anuais emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  65 

Nepotismo cruzado - Foram encontrados evidências documentais, conforme anexos, 66 

da prática de nepotismo cruzado na contratação de: 67 

QUEZIA BARBOSA DE JESUS, FILHA do vereador PASTOR ELIAS RODRIGUES DE 68 

JESUS; 69 

MARIA DELMA DA SILVA CAMPOS, ESPOSA do vereador EDVALDO PEREIRA CAMPOS, 70 

Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião. 71 

e WAGNER ANICETO DE SOUZA, IRMÃO de GELSON ANICETO DE SOUZA, Secretário de 72 

Serviços Públicos. 73 

2- FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO: 74 

A  Fundação de Saúde Pública de São Sebastião possui recorrentes irregularidades que já 75 

foram apontadas em relatórios anteriores. 76 

Unidades sem AVCB - Todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família não possuem 77 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, colocando assim em risco a vida dos funcionários e 78 

pacientes;  79 

Unidades sem acessibilidade / Contrato de locações ilegais - Todas as unidades, 80 

incluindo o prédio administrativo, não atendem o disposto na Lei n° 10.098, de Dezembro de 81 

2000, mais conhecida como Lei da Acessibilidade, que estabelece em seu artigo 1°, as 82 

normas gerais e os critérios básicos para promover a acessibilidade de todas as pessoas 83 

portadoras de deficiência ou que apresentam mobilidade reduzida, indiferente de qual seja 84 

esta deficiência (visual, locomotora, auditiva e etc.), através da eliminação dos obstáculos e 85 

barreiras existentes nas vias públicas, na reforma e construção de edificações, no mobiliário 86 

urbano e ainda nos meios de comunicação e transporte.  87 

Cessão de funcionários para órgãos externos - Em meio a um Estado de Calamidade a 88 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião contratou 19 funcionários temporários, por 89 

meio de processo seletivo simplificado, porém possui 3 funcionários cedidos a 90 

órgãos externos, e dentre os requisitos básicos para uma “boa administração”, previstos no 91 

texto da Constituição Federal, temos no seu art. 37, em seu caput, expressamente os 92 

princípios constitucionais relacionados com a Administração Pública. Em relação aos 93 

princípios constitucionais, Meirelles (2000, p.81) afirma que: “Os princípios básicos da 94 

administração pública estão consubstancialmente em doze regras de observância 95 

permanente e obrigatória para o bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade 96 

ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 97 

contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público. Os cinco 98 

primeiros estão expressamente previstos no art. 37, caput, da CF de 1988; e os demais, 99 

embora não mencionados, decorrem do nosso regime político, tanto que, ao daqueles, foram 100 

textualmente enumerados pelo art. 2º da Lei federal 9.784, de 29/01/1999.” 101 

Logo, a primeira medida do administrador, atendendo os princípios citados, seria o de revogar 102 

as respectivas cessões para que assim, os princípios da eficiência, impessoalidade e em 103 

especial o da economicidade fossem atendidos. 104 
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Nepotismo cruzado - Foram encontrados evidências documentais, conforme anexos, da 105 

prática de nepotismo cruzado na contratação de: 106 

SÂMARA JÚNIA PEREIRA DE JESUS, ESPOSA do vereador PASTOR ELIAS RODRIGUES 107 

DE JESUS; 108 

3- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:  109 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, em seu 9º Secretário de Saúde apenas 110 

nesta gestão, demonstra que não consegue cumprir o seu papel de planejamento, execução, 111 

acompanhamento e fiscalização dos serviços de saúde do município. Tal constatação se dá 112 

ao fato das inúmeras irregularidades encontradas nos órgãos de saúde municipal, sob sua 113 

supervisão direta.  114 

Ausência de fiscalização dos recursos repassados à  Fundação de Saúde Pública de São 115 

Sebastião e  Hospital de Clínicas de São Sebastião/Intervenção - A Secretaria de Saúde tem 116 

conhecimento de todas as irregularidades apresentadas acima, inclusive todas elas já foram 117 

apontadas em relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 118 

solenemente ignoradas pela pasta e seus Secretários.  119 

Gastos com Saúde inferiores ao Previsto na Constituição Federal -  O Tribunal de Contas do 120 

Estado de São Paulo apontou e notificou a Prefeitura de São Sebastião, em 22 de maio de 121 

2020, de ausência de aplicação mínima de recursos em saúde, previsto no art. 77, inc. III e 122 

§4º, do ADCT da CF, conforme: "Processo TC 3362/989/20 Período 01/2020, Relator Dr. 123 

Renato Martins Costa, Responsável FELIPE AUGUSTO, Cargo PREFEITO, CPF 124 

257.435.448-67. 125 

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE 126 

4.1 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada. 127 

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação 128 

desfavorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF." 129 

Ausência de transparência nos gastos com o enfrentamento da pandemia do COVID-19 130 

- Apontado inclusive pelo Ministério Público Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, bem 131 

como a Prefeitura Municipal, não dão publicidade aos gastos com saúde, o que se agrava 132 

ainda mais quando o tema são os gastos com o enfrentamento da pandemia. A 133 

Transparência Pública, bem como o próprio Portal Transparência da prefeitura municipal, 134 

possui funcionamento sofrível, e nos leva a crer que sua ineficiência é intencional, para que 135 

assim os cidadãos e órgãos fiscalizadores não possuam "vida fácil" para encontrar os dados e 136 

informações necessárias. 137 

Resistência em encaminhar informações - A Secretaria Municipal de Saúde encaminha 138 

com muita resistência as informações solicitadas, contudo, as encaminha sempre incompletas 139 

e com pouca transparência. Tenta assim, de todo o modo, dificultar o trabalho dos órgãos 140 

fiscalizadores, incluindo deste Conselho Municipal de Saúde, e em especial a Comissão de 141 

Finanças.  142 

VOTO 143 

Sendo assim, elencados os motivos que me levaram a fundamentar meu 144 

voto, VOTO pela REJEIÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 145 

2020.  146 

DAS RECOMENDAÇÕES 147 

Recomendo que MEDIDAS URGENTES devam ser tomadas para que se INTERROMPAM 148 

AS IRREGULARIDADES. 149 

Tais medidas devem ser o: 150 

 AFASTAMENTO IMEDIATO DO PREFEITO  de suas funções; 151 

 AFASTAMENTO IMEDIATO do PRESIDENTE da  FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 152 

SÃO SEBASTIÃO; 153 

 AFASTAMENTO IMEDIATO da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 154 

 AFASTAMENTO IMEDIATO do INTERVENTOR do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO 155 

SEBASTIÃO e TODA A SUA ADMINISTRAÇÃO.  156 
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 DOS ENCAMINHAMENTOS 157 

Solicito que o Conselho Municipal de Saúde encaminhe aos seguintes órgãos, para a 158 

abertura de investigações caso julguem necessário,  deste parecer, dando ciência de seu 159 

inteiro teor, bem como a ATA da REUNIÃO DE APROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS, 160 

com VOTOS NOMINAIS e seus respectivos anexos: 161 

 Ao Ministério Público Federal - Por se tratar de recursos de origem federal; 162 

 À Polícia Federal - Por se tratar de recursos de origem federal;   163 

 Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 164 

 Ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo; 165 

 Ao Ministério da Saúde;  166 

 Ao Ministério Público do Estado de São Paulo; 167 

 À Câmara Municipal de São Sebastião para ciência, notificando todos os parlamentares 168 

individualmente.  169 

2-Documentos Recebidos:  170 

2.1- Ofício 072/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício do COMUS nº 078/2020 – sobre 171 

Solicitação de Lista de funcionários Atualizada; Para Análise da COFIN. 172 

2.2- Ofício 014/2020 – SESAU-DRF – em resposta ao ofício 164/2019 – COMUS – sobre 173 

recursos da SESAU gerenciados pelo FMS; Para Análise da COFIN. 174 

2.3- Of. 270/2020-FSPSS-DAdm – em resposta ao ofício 099/2020 – COMUS sobre 175 

solicitação de cópia do processo 181/19; Para Análise da COFIN. 176 

2.4- Of. 272/2020 – FSPSS-DAF – em resposta ao ofício 101/2020 – COMUS sobre tomador 177 

de serviços a Prefeitura de Engenheiro Beltrão-PR; Para análise da COFIN. 178 

2.5- Of. 273/2020 – FSPSS-DAdm1- em resposta ao ofício 061/2020- solicitação de envio de 179 

cópia do planejamento para o fornecimento de EPI’S dos ACS’S; Para análise da COFIN. 180 

3-Levantamento e Análise de respostas aos ofícios do COMUS: 181 

3.1- SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU: 182 

a- Ofício 155/2019 – COMUS – itens 1, 2 e 3 sem resposta. Ressalva; 183 

b- Ofício 164/2019 – COMUS – sobre repasse de verbas carimbadas – resposta por meio do 184 

Ofício 014/2020. À contento. 185 

c- Ofício 017/2020 – COMUS – sobre metas do Plano Municipal – aguardando apresentação 186 

do RAG. Transferido para o próximo quadrimestre; 187 

d- Ofício 052/2020 – COMUS – sobre Pré Natal de Risco – sem resposta. Ressalva; 188 

e- Ofício 054/2020 – COMUS – sobre pregões em andamento – À contento; 189 

f- Ofício 060/2020 – COMUS – relatório atualizado ouvidoria – resposta por meio do Ofício 190 

02/2020 SESAU/GS. À contento; 191 

g- Ofício 064/2020 – COMUS – sobre gastos do COVID no Portal de Transparência – sem 192 

resposta. Ressalva; 193 

h- Ofício 065/2020 – COMUS – sobre os testes rápidos – sem resposta. Ressalva; 194 

i- Ofício 069/2020 – COMUS – sobre implantação de cabines de desinfecção – sem resposta. 195 

Ressalvas; 196 

j- Ofício 074/2020 – COMUS - sobre gastos específicos com COVID-19 – resposta por meio 197 

do Ofício 074/2020 – não está à contento. Ressalva; 198 

k- Ofício 082/2020 – COMUS – sobre nota técnica cabines de desinfecção – sem resposta. 199 

Ressalva; 200 

l- Ofício 083/2020 – COMUS – solicita esclarecimentos sobre o Drone – sem resposta. 201 

Ressalva; 202 

m- Ofício 084/2020 – COMUS – sobre Hospital de Campanha de Boiçucanga – sem 203 

resposta. Ressalva; 204 

n- Ofício 085/2020 – COMUS – sobre Hospital de Campanha do Tebar – não houve resposta. 205 

Ressalva; 206 

o- Ofício 086/2020 – COMUS – sobre portarias comissão – sem tempo hábil. Transferido 207 

para o próximo quadrimestre; 208 
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p- Ofício 087/2020 – COMUS – sobre hospedagem do SITE do COVID-19 – sem resposta. 209 

Ressalva; 210 

q- Ofício 095/2020 – COMUS – sobre repasses financeiros à FSPSS – sem tempo hábil para 211 

a resposta. Transferido para o próximo quadrimestre; 212 

r- Ofício 096/2020 – COMUS - solicita currículos dos cargos administrativos – sem tempo 213 

hábil para resposta. Transferido para o próximo quadrimestre; 214 

s- Ofício 100/2020 – COMUS – sobre obras nas unidades de saúde – sem resposta. 215 

Ressalva; 216 

3.2-FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FSPSS: 217 

a- Ofício 142/2019 – COMUS – Cópias processos acessibilidade – resposta por meio do 218 

Ofício 971/2019 – PRE-FSPSS – transferido para o próximo quadrimestre; 219 

b- Ofício 175/2019 e 044/2020 – COMUS – sobre ponto biométrico e Mega Global – resposta 220 

por meio dos Ofícios 010 e 224/2020. Transferido para o próximo quadrimestre; 221 

c- Ofício 015/2020 – COMUS – sobre metas atingidas do Plano Municipal – resposta por 222 

meio dos Ofícios 044 e 224/2020 – aguardando o RAG. Transferido para o próximo 223 

quadrimestre; 224 

d- Ofício 061/2020 – COMUS – sobre EPI’s – resposta por meio do Ofício 273/2020.  225 

Transferido para o próximo quadrimestre; 226 

e- Ofício 062/2020 – COMUS – sobre baixa servibilidade de EPI’s – resposta por meio do 227 

Ofício 220/2020. À contento; 228 

f- Ofício 063/2020 – COMUS – sobre responsável pela licitação das obras nas unidades de 229 

saúde – resposta por meio do Ofício 221/2020. Ressalva; 230 

g- Ofício 072/2020 – COMUS – sobre os tablets – FSPSS informou que é responsabilidade 231 

da Sesau – demanda repassada para SESAU. Transferido para o próximo quadrimestre; 232 

h- Ofício 081/2020 – COMUS – solicita relação de funcionários cedidos para outros órgãos - 233 

resposta por meio do Ofício 261/2020 – solicitar termo de cessão; 234 

i- Ofício 097/2020 – COMUS – solicita currículos cargos comissão – sem tempo hábil. 235 

Transferido para o próximo quadrimestre; 236 

j- Ofício 099/2020 – COMUS – solicitando cópia de inteiro teor do processo 181/19 – 237 

resposta por meio do Ofício 270/2020 - transferido para o próximo quadrimestre; 238 

k- Ofício 101/2020 – COMUS – sobre notas da prefeitura de Eng. Beltrão – resposta por meio 239 

do Ofício 272/2020. Transferido para o próximo quadrimestre; 240 

l- Ofício 102/2020 – COMUS – sobre notificação locatários imóveis – sem tempo hábil. 241 

Transferido para o próximo quadrimestre; 242 

3.3- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO - HCSS: 243 

a- Ofício 154/2019  - COMUS – resposta por meio dos ofícios 331/2019 – não está à 244 

contento. Ressalva; 245 

b- Ofício 056/2020 – COMUS - sobre pregões em andamento – À contento; 246 

c- Ofício 075/2020 – COMUS – sobre gastos específicos com COVID-19 – resposta por meio 247 

do Ofício 17/2020 Controladoria – faltou quantidade. Ressalva; 248 

d- Ofício 078/2020 – COMUS – solicita relação atualizada de funcionários – resposta por 249 

meio do Ofício 72/2020 – complementar a pergunta – solicitar valores; 250 

e- Ofício 090/2020 – COMUS – sobre radiocomunicadores – sem resposta. Ressalvas; 251 

f- Ofício 098/2020 – COMUS – solicita currículos dos cargos administrativos – sem tempo 252 

hábil para resposta. Transferido para o próximo quadrimestre; 253 

4- Conclusão da COFIN: Encerradas as discussões, passou-se à votação. O Conselheiro 254 

Moisés já manifestou acima seu voto, em apartado, pela rejeição. O Conselheiro Willians 255 

votou pela Aprovação das Contas justificando o seguinte; a- referente aos AVCB’s das 256 

unidades de saúde, objeto de processo licitatório para contratação de empresa especializada 257 

no assunto (processo em andamento); b- unidades de saúde sem acessibilidade, está em 258 

andamento projeto que visa a acessibilidade das unidades de saúde por meio da Secretaria 259 

do Idoso e da Pessoa com Deficiência, onde inclusive consta uma emenda parlamentar da 260 
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Senadora Mara Gabrili no valor de RS 150.000,00 (projeto em andamento); c- Cessão de 261 

funcionários para órgãos externos, três servidores, sendo um advogado cedido à Prefeitura 262 

de Ilhabela para exercer o cargo de Secretário da Saúde, anterior à Pandemia, a advogada 263 

Fernanda está exercendo suas funções junto ao gabinete do prefeito, a auxiliar de 264 

enfermagem Priscila Magalhães está exercendo suas funções na Secretaria de Educação; d 265 

– Nepotismo Cruzado, em relação à funcionária Sâmara, esposa do Vereador Elias, discordo 266 

do entendimento uma vez que nepotismo cruzado é aquele em que o agente público nomeia 267 

pessoa ligada à outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa 268 

ligada por vínculo de parentesco ao primeiro agente, como troca de favores, também 269 

entendido como designação recíprocas; e os Conselheiros Henrique e Cláudia votaram pela 270 

Aprovação das Contas do 1º Quadrimestre/2020 com Ressalvas em decorrência de 271 

respostas parciais e falta de retorno aos documentos enviados pelo COMUS no período, o 272 

que impediu a conclusão dos trabalhos, devendo ficar como ressalvas os ofícios não 273 

respondidos. Conclusão: Pela maioria de votos, a COFIN recomenda a Aprovação com 274 

Ressalvas, ficando como ressalvas as respostas faltantes na Relação de Ofícios Expedidos e 275 

Recebidos que segue anexa, cujas ressalvas deverão ser atendidas dentro do prazo legal, 276 

conforme Regimento Interno do COMUS: “Artigo 21, § 1º As ressalvas das prestações de 277 

contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da 278 

apresentação do quadrimestre subsequente. § 2º Não havendo manifestação no prazo 279 

definido, o status das contas deverá ser alterado para rejeitada. § 3º Após análise das 280 

justificativas apresentadas pelo gestor referente às ressalvas, o status da conta poderá 281 

ser modificado para aprovada”. 282 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 283 

pelos presentes. São Sebastião, 26 de maio de 2020. Ata elaborada por Tereza Carmela 284 

Galdino da Costa. 285 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 286 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso Santos  

Moisés Figueiredo da Silva  

Willians Alves Santana  
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Nº DE 
OFÍCIO 

DESTINO 
Data do 
envio 

ASSUNTO Retorno OBSERVAÇÕES 

154/2019 HCSS 01/11/2019 

 reiteração dos 
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. Pendências 3º 

QD/2019 (SEM 
RESPOSTAS DO 131 E 

139) 

131- Análise Jurídico.  
139 - Roteiro Prest. 

Contas                       151 
- Proc. Joy   

RESSALVAS 

155/2019 SESAU 01/11/2019 

reiteração dos 
ofícios do 

COMUS: 129/19, 
135/19, 138/19, 
140/19, 143/19, 

152/19. 

SEM RESPOSTA 

129- Ecorad, 135 - 
Discriminação NF, 138 - 
Roteiro Prest. Contas, 

140 - ok e 143 - ok                                     
RESSALVA 

052/2020 SESAU 11/03/2020 
PRÉ NATAL DE 

RISCO - ATA 463ª 
SEM RESPOSTA RESSALVA 

063/2020 FSPSS 17/04/2020 

RESP. LIC. 
OBRAS 

UNIDADES 
SAÚDE 

ofício 221/2020 - PRE 
FSPSS - Encaminhado 

Ofício Obras em 22/05/20 
RESSALVA 

064/2020 SESAU 22/04/2020 

SOLIC. 
ATUALIZAÇÃO 

DO PORTAL 
TRANSP 

.CORONA 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

065/2020 SESAU 22/04/2020 TESTE RÁPIDO SEM RESPOSTA RESSALVA 

069/2020 SESAU 30/04/2020 
CABINE 

DESINFECÇÃO 
SEM RESPOSTA RESSALVA 

074/2020 SESAU 07/05/2020 

SOLICITA 
PROVIDÊNCIAS 

SOBRE OS 
GASTOS 

ESPECÍFICOS DO 
MUNICÍPIO 

SOBRE COVID-19  

Em 11/05/2020 chegou 
ofício 074/2020 - SESAU. 
NÃO ESTÁ A CONTENTO 

RESSALVA 
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075/2020 HCSS 07/05/2020 

SOLICITA 
PROVIDÊNCIAS 

SOBRE OS 
GASTOS 

ESPECÍFICOS DO 
MUNICÍPIO 

SOBRE COVID-19  

Em 18/05/2020 chegou o 
ofício 17/2020-

Controladoria-HCSS. NÃO 
ESTÁ À CONTENTO - 

FALTOU QUANTIDADE 

RESSALVA 

082/2020 SESAU 12/05/2020 

ESCLARECIMENT
OS SOBRE 

CABINES DE 
DESINTETIZANTE

S HUMANO 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

083/2020 SESAU 12/05/2020 
ESCLARECIMENT

OS SOBRE 
DRONE COVID-19 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

084/2020 SESAU 18/05/2020 

SOLICITA 
PROCESSOS 
COMPRA DE 
PRODUTOS, 
SERVIÇOS E 

PESSOAL 
CONTRATADO - 

HOSPITAL 
CAMPANHA BOI - 

COVID-19 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

085/2020 SESAU 18/05/2020 

SOLICITA 
PROCESSOS 
COMPRA DE 
PRODUTOS, 
SERVIÇOS E 

PESSOAL 
CONTRATADO - 

HOSPITAL 
CAMPANHA 

TEBAR - COVID-
19 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

087/2020 SESAU 18/05/2020 

SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

SOBRE SITE 
PREFEITURA E 

COVID-19. 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

090/2020 HCSS 18/05/2020 

SOLICITA 
INFORMAÇÕES 

SOBRE OS 
RADIOCOMUNIC
ADORES PARA 
SEGURANÇA 

SEM RESPOSTA RESSALVA 

100/2020 SESAU 22/05/2020 

SOLICITA 
ENCAMINHAMEN

TO DA SESAU 
PARA 

SECRETARIA DE 
OBRAS SOBRE 

REFORMAS 
UNIDADES 

SEM RESPOSTA RESSALVA 
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