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ATA da 478ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data:24/07/2020, 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 Recebidos:  10 

a- Cópia do Ofício 373/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 137/2019 – 11 

Acompanhamentos de contratos realizados e em realização e processos de licitação. Para 12 

análise. 13 

b- Prestação de Contas da Fundação Pública de São Sebastião – FSPSS – competência 14 

Maio e junho/2020. Para análise. 15 

c- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – competência 16 

Maio e junho/2020. Para análise. 17 

d- Cópia do Ofício 110/2020 – HCSS-ADM – em reposta ao ofício 137/2020 – COMUS sobre 18 

repasse com os gastos do COVID-19. Para Análise. 19 

e- Cópia do Ofício 111/2020 – HCSS-ADM – em reposta ao ofício 126/2020 – COMUS – 20 

sobre envio de notas fiscais referentes aos processos com a COFIVD-19, contendo 8 volumes 21 

– período de março a junho/2020. Para Análise.  22 

f- Relação de Remessa, datada de 23/07/2020– Relatório Razão Banco Caixa – 23 

competência maio/2020. Para Análise. 24 

g- Relação de Remessa, datada de 23/07/2020 – Relatório Razão Banco Caixa – 25 

competência junho/2020. Para Análise. 26 

h- E-mail enviado:  pelo Senhor Lucas P. Campos, advogado e representante da 27 

Companhia de Transporte ECOBUS, informando sobre a ausência de pagamento do contrato 28 

de transporte dos profissionais da Saúde. Deliberado pelo envio de ofício à Secretaria de 29 

Saúde – SESAU, em caráter de urgência, solicitando informações sobre as alegações da 30 

referida empresa.  31 

i- Cópia do Ofício 379/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 139/2020 – COMUS – sobre 32 

ausências dos membros do COMUS no Conselho Curador e Conselho Fiscal. Para análise.  33 

3- Documentos para transferidos da Reunião da 477ª da COFIN e outros Assuntos para 34 

Análise: 35 

a- Ofício 111/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 128/2020 – COMUS referente a 36 

solicitação de notas fiscais – processo COVID-19. Para Análise.  37 

b- Ofício 112/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 083/2020 – COMUS – dispositivo 38 

drone. Deliberado: Encaminhar ofício ao Ministério Público Estadual, informando que, de 39 

acordo com as informações recepcionadas neste COMUS e divulgadas pelo Prefeito 40 

Municipal de São Sebastião em mídia televisiva e por meio de postagens em rede social 41 

(Facebook), foram contratados os serviços de “Drones” para o monitoramento de temperatura 42 

de transeuntes, sem contudo haver contrato específico ou mesmo qualquer registro de 43 

instrumento jurídico acerca desse serviço prestado. Diante disso, percebe-se possível 44 

infração à lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ensejando assim a respectiva comunicação 45 

para apuração ao Ministério Público, se assim entender pertinente.    46 

c- Ofício 354/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 102/2020 – COMUS – sobre imóveis 47 

locado. Constatado resposta parcial, pois faltou algumas fotos e ajustes na reunião da COFIN 48 

anterior. Constatado que não chegou nenhuma resposta a respeito deste assunto na reunião 49 

em tela. Deliberado que este assunto ficará sob acompanhamento até o prazo máximo 50 

(30dias) antes da Prestação de Contas subsequente - aproximadamente em agosto de 51 

2020. 52 
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d- Ofício 358/2020 – PRE-FSPSS -  em resposta ao ofício 121/2020 – COMUS que reiterou o 53 

ofício 104/2020 – COMUS – referentes ressalvas Prestação de Contas. Para Análise.  54 

e- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – competência 55 

junho de 2020. Para Análise. 56 

f- Solicitação de Folgas e Abonadas  - Funcionários da Fundação de Saúde Pública de São 57 

Sebastião – SP: Sra. Claudia questionou Sr. Willians, membro da COFIN e também 58 

funcionário da Fundação de Saúde, sobre este tema, sendo esclarecido por ele que nem a 59 

Saúde e nem a SESAU poderiam conceder tais benefícios considerando a emissão do 60 

Decreto Municipal que coíbe essa prática no período da Pandemia, especificamente para a 61 

Secretaria de Saúde e Segurança Pública. Disse que caso o fizessem, poderiam ser 62 

notificados pelo Comitê de Crise – criado para o enfrentamento da COVID-19.  63 

g- Celeridade nos retornos sobre a COVID-19: Sra. Cláudia sugeriu enviar um ofício à 64 

Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital-HCSS e Fundação de Saúde – FSPSS, 65 

recomendando que os retornos pertinentes à COVID-19 sejam respondidos num período 66 

máximo de até 10 dias. Sugestão aprovada pela Comissão.  67 

Ausência Justificada: Henrique Cardoso.  68 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 69 

pelos presentes. São Sebastião, 24 de julho de 2020. Ata elaborada por Ana Maria Assis 70 

Leite dos Santos. 71 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 72 

Moises Figueiredo da silva  

Claudia Prudente de Siqueira  Canhadas   

Willians Alves Santana  
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