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ATA da 473ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data:25/06/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

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

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 2º 6 

Quadrimestre /2020: 7 

2-Documentos Recebidos:  8 

a- Ofício 095/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 065/2020 – COMUS – 9 

esclarecimentos sobre teste rápido; 10 

b- Ofício 016/2020 – DESES/DRF/SESAU – em resposta ao ofício 116/2020 – COMUSS – 11 

despesas com a COVID-19; 12 

c- Ofício 92/2020-ADM-HCSS – em resposta ao ofício 115/2020 – COMUS – solicitação sobre 13 

quantos afiliados ao Sindicato SINTRASAÚDE.  14 

d- Relação de Remessas – datada de 23/06/2020 – disponibilizando Prestação de Contas da 15 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, referente 05/2020; 16 

e- Cópia do Relatório do TCE – COVID-19: chegou por e-mail enviado pelo Conselheiro 17 

Moisés (documento público). 18 

3- Discussão: 19 

a- Referente funcionários do HCSS que tiveram reação alérgica às máscaras N95, será 20 

discutido na próxima reunião para que possa reunir mais detalhes; 21 

b- Sobre o voto em apartado – ficou acertado que posteriormente serão discutidas as condutas 22 

a serem adotadas; 23 

c- Ficou acordado para toda quinta-feira às 14h a reunião da COFIN;  24 

d- Ficou acordado a exigibilidade - salvo força maior - da presença dos membros COFIN nas 25 

Prestações de Contas quadrimestrais; 26 

e- Foi ressaltado a importância da Ata, o que não consta na ata não existe e não foi discutido; 27 

f- Foi discutida a frequência dos membros nas reuniões semanais, tanto com relação ao quórum 28 

mínimo – que são 3 membros, quanto ao número de faltas – após três faltas consecutivas o 29 

membro pode ser substituído; 30 

g- Ofício 065/2020 Comus – respondido por meio do Ofício 095/2020 – Sesau/GS – será 31 

analisado na próxima reunião; 32 

h- Ofício 115/2020 Comus – respondido por meio do Ofício 92/2020 – ADM/HCSS – resposta 33 

à contento; 34 

i- Ofício 116/2020 Comus – respondido por meio do Ofício 016/2020 – DESES/DRF/SESAU – 35 

oficiar a Polícia Civil. 36 

4- Encaminhamentos à SESAU/FSPSS/HCSS: 37 

a- Oficiar as entidades sobre a falta de respostas aos Ofícios com questionamentos sobre a 38 

COVID-19, em regime de urgência; 39 

b- Oficiar as entidades requisitando as notas fiscais de todos os processos de compra referente 40 

à COVID-19  - respostas separadas, no formato de prestação de contas; 41 

c- Oficiar entidades novamente sobre o prazo de resposta das ressalvas, para que não fique 42 

tudo para última hora. 43 

d- À SESAU – questionar sobre a participação de membro do Comus no Comitê de Crise: 44 

Quem representa? Quem indicou? Qual ato formalizou essa indicação? 45 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 46 

pelos presentes. São Sebastião, 25 de junho de 2020. Ata elaborada por Tereza Carmela 47 

Galdino da Costa. 48 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 49 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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Henrique Cardoso Santos  

Willians Alves Santana  

Moises Figueiredo da Silva   
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