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ATA da 477ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data:20/07/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

Considerando que somente o Conselheiro Moises pode comparecer, efetuado somente 4 

o protocolo de recebimento de documentos, por não haver quórum para qualquer tipo 5 

de deliberação.  6 

1- Prestação de Contas (Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 7 

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 2º 8 

Quadrimestre /2020: 9 

2-Documentos para análise:  10 

a- Relação de Remessa, datada de 09/07/2020 – disponibilizando os Relatórios de 11 

Movimentação Razão Banco Caixa do Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência Abril 12 

de 2020; Analisado pela COFIN. Deliberado em solicitar esclarecimentos a SESAU/FMS sobre 13 

os lançamentos em destaques como “Equivocados e Indevidos, bem como solicitar o 14 

nome/cargo/função do responsável pelos referidos lançamentos. Feito cópia das folhas com os 15 

referidos destaques para arquivo COFIN/COMUS e encaminhado para devolução ao FMS; 16 

b- Ofício 107/2020 SESAU-GS – em resposta ao ofício 100/2020 – COMUS – referente obras 17 

nas unidades de saúde. Analisado pela COFIN. Deliberado pela reiteração do ofício 100/2020 18 

– COMUS, devido às falhas de impressão do relatório enviado; 19 

c- Ofício 109/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 082/2020 – COMUS – referente 20 

borrifação de saneantes em seres humanos. Analisado pela COFIN. Deliberado pelo 21 

encaminhamento ao Ministério Público, considerando a ausência de protocolo, expondo o 22 

usuário a riscos; 23 

d- Ofício 110/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 129/2020 – COMUS – referente ao 24 

convite oficial da SESAU para que o COMUS participe do Comitê de Crise formado para atuar 25 

no enfrentamento da COVID-19. Analisado pela COFIN. Deliberado pela COFIN, encaminhar 26 

cópia do expediente do TCE à SESAU, esclarecendo que não havia, no período compreendido 27 

entre o início da Pandemia e a manifestação da SESAU, membro do COMUS designado para 28 

acompanhamento dentro do Comitê de Crise COVID-19; 29 

e- Ofício 111/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 128/2020 – COMUS – referente 30 

solicitação de notas fiscais processos COVID-19. Ficará para a próxima reunião da COFIN; 31 

f- Ofício 112/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 083/2020 – COMUS – dispositivo 32 

drone. Ficará para a próxima reunião da COFIN; 33 

g- Ofício 358/2020 – PRE-FSPSS -  em resposta ao ofício 121/2020 – COMUS que reiterou o 34 

ofício 104/2020 – COMUS – referentes ressalvas Prestação de Contas. Ficará para a próxima 35 

reunião da COFIN; 36 

h- Ofício 105/2020 – HCSS – em reposta ao ofício 131/2019 – COMUS sobre recomendação 37 

quanto as despesas de tarifas bancárias e orientação da jornada médica. Analisado pela 38 

COFIN. Deliberado pela reiteração solicitando a escala médica referente ao 2º 39 

Quadrimestre/2020.  40 

i- Ofício 84/2020 – HCSS – em resposta ao ofício 108/2020 – COMUS – envio de tabela com 41 

valor total da despesas com recursos humanos. Analisado pela COFIN. Deliberado pela 42 

solicitação de nova tabela contendo a descrição de funções e cargos;  43 

j- Ofício 354/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 102/2020 – COMUS – sobre imóveis 44 

locados. Analisado pela COFIN. Constatado resposta parcial, pois faltou algumas fotos e 45 

ajustes.  Ficará para a próxima reunião para acompanhamento, até o prazo máximo 46 

(30dias) antes da Prestação de Contas subsequente - aproximadamente em agosto de 47 

2020. 48 

l- Ofício 313/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 097/2020 – COMUS – envio de currículos 49 

completos , acompanhados dos respectivos atos de nomeação dos ocupantes dos cargos em 50 

comissão. Analisado pela COFIN. Deliberado pelo envio de ofício solicitando esclarecer o 51 

cargo e função dos empregados relacionados e local onde exercem as atividades. 52 
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m- Relatório Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE – Acompanhamento 53 

Especial COVID – 19 – Período examinado junho /2020 – Processo 13650.989.20: Apreciado 54 

pela COFIN. 55 

n- Prestação de Contas do Hospital de Clinicas de São Sebastião – HCSS – competência 56 

junho de 2020. Ficará para a próxima reunião. 57 

o- Despesa com Publicidade relacionadas ao enfrentamento da Pandemia - COVID-19: 58 

Deliberado enviar ofício para Secretaria da Saúde solicitando informações detalhadas das 59 

respectivas despesas.  60 

p- Acessibilidade nas Unidades de Saúde: Este item de pauta contou com a presença do Sr. 61 

Mônico Santos Silva, presidente do Instituto de Pessoa com Deficiência do Estado de São 62 

Paulo – IDESFESP, que abordou os problemas de Acessibilidade da fundação de Saúde 63 

Pública de São Sebastião, nos prédios próprios e locados. Deliberado pela COFIN para que o 64 

Sr. Mônico notifique o COMUS oficialmente para providências quanto a apuração da realização 65 

das obras de reforma. 66 

3- Devolução de Documentos ao Fundo Municipal de Saúde:  67 

a- Extratos Bancários – conta Corrente do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – 68 

Competência Maio e junho/2020. 69 

b- Razão Banco Caixa – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – competência Abril 70 

de 2020.               71 

c- FOPAG – competência maio/2020;  72 

Esta reunião contou com a participação como ouvinte do Senhor Mônico – presidente da 73 

IDEFESP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 74 

assinada pelos presentes. São Sebastião, 20 de julho de 2020. Ata elaborada por Ana Maria 75 

Assis Leite dos Santos. 76 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 77 

Moises Figueiredo da silva  

Claudia Prudente de Siqueira  Canhadas   

Henrique Cardoso dos Santos   

Willians Alves Santana  
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