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ATA da 485ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data:17/09/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

1- Prestação de Contas (Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 4 

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 2º 5 

Quadrimestre /2020: 6 

Os membros presentes efetuaram algumas considerações sobre as análises abaixo 7 

referenciadas: Conselheiro Willians solicitou um tempo maior para manifestação no dia da 8 

reunião extraordinária destinada a Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre, 9 

bem como Apresentação da Alteração do Status referente a Prestação de Contas do 1º 10 

Quadrimestre/2020, aprovada com ressalvas na última Prestação de Contas. Argumentou que 11 

não concorda com o Parecer emitido pela COFIN, considera-o como uma pena muito pesada, 12 

pois crê que os encaminhamentos efetuados pelo COMUS para instâncias superiores 13 

(Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado) serão apurados e até que se tenha 14 

retorno desses, as contas não deveriam ter o status alterado para “Reprovadas”, pois caso 15 

seja julgado improcedente o encaminhamento, as contas já foram reprovadas. Sra. Claudia 16 

explicou que o status foi alterado, não somente pelas pendências não atendias a contento, ele 17 

também foi pautado nos questionamentos do COMUS que não tiveram resposta. Conselheiro 18 

Willians explicou que fez referência as que tiveram resposta, porém foram encaminhadas 19 

para órgãos superiores, pois as sem resposta não têm nem o que argumentar. Com relação a 20 

Prestação de Contas da Secretaria de Saúde e acompanhamento da COVID-19, Dr. Paulo 21 

Guimarães precisou se afastar e o acompanhamento, praticamente, perdeu-se. Sra. Claudia 22 

considerou que essa argumentação não justifica o fato das não respostas. Sr. Willians 23 

concordou que houve desorganização, porém não concorda com o status adotado pela 24 

COFIN. Sra. Claudia explicou que o Regimento Interno do COMUS em seu artigo 21, inciso 25 

III, § 1º “As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo 26 

de 30(trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente e § 2º “Não havendo 27 

manifestação no prazo definido, o status deverá ser alterado para rejeitada”. Informou que 28 

existem questionamentos efetuados desde o início do quadrimestre que não foram 29 

respondidos. Diante do exposto solicita um tempo adequado para sua manifestação em 30 

plenária considerando que no seu entendimento a alteração do Status para contas rejeitadas 31 

acarreta prejuízos muito graves para o município, sendo que não foram encontradas 32 

situações graves ou quaisquer outras comprovações. Salientou que na dúvida, opta pela 33 

aprovação e não reprovação. Considerou que alguns questionamentos do COMUS eram 34 

possivelmente sanáveis senão fosse a referida desorganização por parte da SESAU. Sra. 35 

Ana Maria, administrativo do COMUS, esclareceu ao Sr. Willians que como membro da 36 

COFIN tem todo direito para se manifestar e que os três minutos referenciados no Regimento 37 

Interno do COMUS faz menção as intervenções de outros participantes às reuniões do 38 

COMUS quando autorizados pela plenária ou previamente inscritos. Sra. Claudia  informou 39 

que a maioria dos questionamentos são recorrentes e estão baseados nas questões com a 40 

COVID-19 e que todos estão envolvidos com essa questão, disse que não se trata de algo 41 

novo. Sr. Willians questionou a redação do Regimento do COMUS com relação a alteração 42 

do Status, sugeriu uma adequação no artigo que aborda essa questão. Sra. Claudia lembrou 43 

que essa foi uma questão definida em plenária. Sr. Willians considerou que este artigo 44 

precisa ser revisto, pois quando se tem encaminhamentos para outras esferas 45 

governamentais deveriam aguardar retorno antes de reprovar as contas. Em seguida disse 46 

que a Sra. Jacqueline Marinho lembrou do fluxo de documentos referentes prestação de 47 

contas que tinha acompanhamento centralizado no  Fundo Municipal. Disse que essa é mais 48 

uma das estratégias para sanar e evitar ruídos na chegada de retornos aos questionamentos 49 

do COMUS. Sra. Claudia disse que essas questões apresentadas estão no cunho 50 

administrativo da SESAU e esta deverá se organizar, pois o COMUS cumpre o Regimento, 51 

que por sinal foi aprovado pela plenária e representa os três segmentos, inclusive o Governo. 52 
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Sr. Willians salientou que votará para que haja revisão do referido Regimento. Considerou 53 

que apesar de existir a divisão no momento de analisar as contas, a Secretaria da Saúde tem 54 

uma responsabilidade gigantesca, pois em sua conta está inclusa a prestação de contas da 55 

Fundação e Hospital.  Salientou que não dá conta de correr atrás das pendências referentes 56 

ao Hospital, até porque não tem o mesmo acesso que tem na Fundação. Em seguida, sugeriu 57 

que a COFIN tenha pessoas representando o do Hospital e Secretaria de Saúde. Sra. Claudia 58 

disse que a Comissão está aberta para participação desses representantes a hora que 59 

manifestarem interesse voluntário, pois o COMUS não pode obrigá-los. Por último, justificou a 60 

presença da Sra. Jacqueline, representante do Fundo Municipal de Saúde, a esta reunião, 61 

pois em decorrência do seu desligamento durante o período de eleição, ela será indicada 62 

para substituí-lo, com aprovação em plenária. Sra. Claudia achou uma ótima indicação e 63 

quando ela não puder participar, o Sr. Juliano Barreto poderá substitui-la sem direito a voto. 64 

Sra. Jacqueline disse que sua preocupação maior em participar da COFIN é quanto à 65 

situação de conflito de interesses por ser representante do Fundo Municipal de Saúde. Sra. 66 

Claudia disse que sua representatividade é Governo, com possibilidades de atuar em 67 

qualquer comissão. Sr. Henrique explicou que não existe nenhum impedimento neste caso, 68 

pois sua participação é solidária e dependerá da sua postura profissional. Sra. Jacqueline 69 

informou que antigamente todos os encaminhamentos relacionados à Prestação de Contas 70 

eram enviados para o Fundo Municipal que distribuía para as entidades dentro do tempo 71 

hábil. Já nesta gestão o fluxo de protocolo foi alterado para o gabinete da Secretária com 72 

centralização e acompanhamento do Dr. Paulo Guimarães, mas não teve êxito. Porém no 73 

último instante os questionamentos caem na sua mesa. Diante do ocorrido nesse ultimo 74 

quadrimestre/2020, a Sra. Ana Soares me chamou e conversou para que eu assumisse a 75 

COFIN quando da saída do Willians, porém colocou a seguinte exigência, o retorno do antigo 76 

fluxo, entrada e controle das respostas pelo Fundo Municipal. Sra. Claudia lembrou que 77 

adotaram o fluxo de enviar ofício para Fundação e Hospital com cópia para Secretaria de 78 

Saúde acompanhar, pois houve reclamação do Hospital e Fundação que não tinham recebido 79 

o nosso questionamento, foi quando iniciamos o fluxo de enviar cópias para SESAU de toda 80 

documentação tramitada. Sr. Moisés considerou que o Conselho não tem culpa se a SESAU 81 

não consegue se organizar administrativamente. Sr. Willians disse que não existem 82 

questionamentos sem resposta, para tudo existe uma justificativa. Salientou que quando 83 

observa que não haverá como resolver alguma pendência, comparece à COFIN e expõe suas 84 

dificuldades e solicita prazo necessário para tentar saná-las, isto é argumenta, não ignora o 85 

questionamento. Sra. Claudia disse que existem ofícios desde o início do ano que estão sem 86 

resposta, nenhuma satisfação ou justificativa de dificuldade para responder. Explicou que 87 

quando emitem aprovação com ressalvas, acreditam que de um quadrimestre para o outro 88 

haverá saneamento, porém estas migram de um quadrimestre para o outro e não se resolve 89 

nunca. Sr. Willians voltou a salientar que não concorda com reprovação das contas que 90 

foram encaminhadas para esferas superiores, pois a partir do momento do encaminhamento 91 

o órgão escolhido tomará todas as providências para apuração dos fatos, não voltará mais a 92 

ser discutido na Comissão. Sr. Moisés explicou que o tema só voltará a ser discutido no 93 

COMUS se tiver reincidência e que as análises da COFIN são quadrimestrais. Sr. Henrique 94 

considerou que é fato que estamos passando por um momento diferenciado por conta da 95 

pandemia, é fato que o Poder Público Federal adotou medidas para desenvolver e financiar 96 

este combate de enfrentamento por meio de recursos da União e que estes foram repassados 97 

tanto para o Estado como para os municípios, gerando responsabilidades para os 98 

responsáveis pela sua implementação. Concluindo, disse que estes recursos foram 99 

repassados baseados em algumas premissas, sendo uma delas a implantação das Unidades 100 

de Terapia Intensiva. Informou que um dos requisitos exigidos foi a adequação sanitária que 101 

obviamente as instalações dependem de uma análise de condicionantes realizados pelo 102 

Corpo de Bombeiros (AVCB), bem como a manifestação da Vigilância Sanitária, que até o 103 

presente momento não nos foi encaminhado. Sra. Viviane perguntou se a Comissão de 104 
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Finanças solicitou cópia. Sr. Henrique respondeu que de acordo com a legislação esta 105 

manifestação consta do Plano de Ação que ainda não chegou para o COMUS. Continuando, 106 

informou que o recurso chegou para o município para implementação, porém durante a 107 

análise de sua prestação de contas foi possível observar que alguns dos parâmetros exigidos 108 

pela União não foram cumpridos. Considerou que a Lei Complementar 141/2012 no que 109 

tange à participação do COMUS sobre às aprovações, segue a seguinte conduta: a lei foi 110 

cumprida, aprova-se, a lei não foi cumprida, reprova-se, disse que esta é a dinâmica. Já com 111 

relação à Aprovação com Ressalvas, o COMUS adota o mesmo caráter que o Tribunal de 112 

Contas do Estado e União, abrindo prazo para retorno do saneamento das ressalvas. Com 113 

relação às pendências do 1º Quadrimestre/2020, ocorre que algumas pendências não foram 114 

solucionadas e a lei não prevê a situação de saneamento parcial. Desta forma, a COFIN 115 

aprecia e emite parecer com encaminhamento para votação em plenária, objetivando a 116 

retificação ou ratificação do relatório da Comissão de Finanças. Porém quando a COFIN 117 

altera o status para contas reprovadas está se referindo as pendências que não foram 118 

solucionadas. Com relação ao discurso do conselheiro Willians sobre “penalização muito 119 

alta”, explicou que o COMUS não penaliza, ele indica uma reprovação e quem tem essa 120 

prerrogativa é o Componente de Auditoria do Ministério da Saúde. E para que isso ocorra 121 

existe um caminho muito longo a ser percorrido. Disse que esse é alguns dos caminhos para 122 

se atrair responsabilidades. Informou que na semana anterior, o Ministério Público Estadual 123 

divulgou uma nota destacando quais são as pendências referentes ao Município de São 124 

Sebastião, bem como a ação civil que foi instaurada acerca do caso, sendo uma delas a 125 

ausência de representante do COMUS no Comitê de Enfrentamento COVID-19. Sr. Willians 126 

disse que essa pendência já foi sanada. Sr. Henrique citou essa pendência como exemplo, a 127 

pendência já foi solucionada, mas o fato ocorreu. Segundo, a ausência de receitas federais 128 

recebidas para utilização no enfrentamento à COVID-19 e divergências nas receitas 129 

informadas no link de transparência da COVID-19 e site de divulgação da Prefeitura. 130 

Salientou que essas ocorrências geram expectativa/perspectiva de responsabilização por 131 

parte do Ministério Público. A ausência de proporcionalidade/razoabilidade nos atos e 132 

despesas praticados com fundamento no estado de calamidade pública indicando falhas de 133 

planejamento e ineficiência da gestão pública. Além de realização de despesas em desacordo 134 

com o Plano de Contingência do executivo municipal e não atendimento a requisição da 135 

fiscalização relativamente a comprovação de despesas, quer dizer tiveram despesas que não 136 

foram comprovadas. Ausência de proporcionalidade e pertinência nas ações e gastos 137 

públicos realizados evidenciando uma gestão temerosa que contraria os princípios da 138 

eficiência e economicidade, podendo levar a um elevado e desnecessário déficit 139 

orçamentário. Salientou que neste tema o MPF trouxe uma questão que envolve o equilíbrio 140 

financeiro e que também não é de competência do Conselho avaliar. Realização de despesas 141 

e contratações utilizando-se de informações e dados desatualizados revelando 142 

desproporcionalidades de gastos, neste caso citou a lei 8666, princípios que regem os atos 143 

licitatórios. Verificação de despesas com relevantes disparidades nos preços de aquisição de 144 

insumos tais como super faturamentos, não sendo também da alçada do Conselho, ainda que 145 

tenhamos levantado a questão dos termômetros, fato já explicado pelo conselheiro Willians. 146 

Compras do mesmo produto realizada no mesmo dia com fornecedor mais caro, elevação 147 

significativa do preço de insumo dentro do mês, variação excessiva de valor/preço quando 148 

verificada a fonte de recurso, preço do mesmo produto é mais caro com recurso do tesouro 149 

do que com o recurso federal. Neste caso eles encontraram disparidade de valores a serem 150 

apurados. Não atendimento da requisição da fiscalização relativamente alguns documentos, 151 

envio de documentos protelados. Ausência de elaboração de plano de enfrentamento dos 152 

efeitos da COVID-19 sobre a população pela Secretaria de Assistência Social, pois não houve 153 

a participação do Conselho Municipal de Assistência Social no Planejamento e 154 

Acompanhamento das medidas sociais de enfrentamento à COVID-19 adotadas pela 155 

secretaria. Disse que ficou muito claro para a COFIN e Secretaria Executiva do COMUS que 156 
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o Plano de Comunicação disponibilizado pelo Departamento de Comunicação se tratava de 157 

imagens “printadas” do site da prefeitura, sendo enviados com caráter de relatório/plano. 158 

Disse que foi possível observar gastos com um documento que não contém metas, objetivos, 159 

realização, controle, comprovação, e sim divulgação de fotos, não é um plano de 160 

contingenciamento. Salientou que essa talvez seja uma das questões de maior relevância no 161 

momento. Realização de contratações para execução de hospitais de campanha sem a 162 

elaboração de estudos, dando margem para desacertos verificados considerando 163 

especialmente que tais equipamentos estão fechados por falta de demanda, fato que indica 164 

ineficiência de gestão e planejamento público. Implementação de hospital de campanha em 165 

localidade inadequada ensejando a necessidade de transferência da instalação para terreno 166 

particular o que motivou custo extra aos cofres públicos em razão da requisição administrativa 167 

realizada evidenciando descoordenação de atuação do município com ausência de 168 

adequação e planejamento e ofensas aos princípios da eficiência e economicidade nos dois 169 

hospitais de campanha montados que estão fechados pela ausência de demanda. 170 

Conselheiro Moisés citou o estrago realizado nas dependências do Tebar Praia Clube para 171 

instalação de um dos hospitais de campanha, disse que o assoalho de madeira ficou muito 172 

destruído. Sr. Willians disse que a prefeitura fará o ressarcimento e reformas necessárias. 173 

Sra. Claudia citou que um dos maiores perigos ligados às intempéries nos locais de praias 174 

são o vento e chuva, em seguida questionou o porquê da escolha da localização do novo 175 

hospital de campanha. Dando continuidade, Sr. Henrique apresentou os últimos dados 176 

contidos no relatório do Ministério Público Estadual, Divergência entre os dados informados 177 

pela Prefeitura verificados pela fiscalização do MPF. Informou que foi aberto em 25/08/2020 178 

foi instaurado um inquérito civil pela Corregedoria de Justiça de São Sebastião que investiga 179 

acometimento de improbidade administrativa. Concluindo, perguntou aos membros presentes: 180 

como se consegue chancelar uma conta como aprovada diante de tudo o que foi explanado. 181 

Sr. Willians disse que chegou ao ponto que ele queria, em seguida citou o primeiro item 182 

relacionado à ausência de membro do COMUS no Comitê de Crise, teve o erro, porém o 183 

mesmo foi sanado, reforçando seu entendimento que a reprovação não é a melhor forma de 184 

se conduzir o que se está averiguando, seja pelo COMUS ou em esferas superiores. 185 

Salientou que neste caso o desdobramento foi o inquérito civil instaurado e a pendência foi 186 

sanada. Sr. Henrique explicou que a COFIN faz uma manifestação acerca de um 187 

posicionamento que no futuro poderá embasar um bloqueio de repasse ou pode 188 

perfeitamente não ser considerado porque ficou provado em laudo do inquérito que não 189 

houve prejuízo, porém a percepção do Conselho dentro de um contexto social é soberana. Sr. 190 

Willians disse que a sua dúvida fica no questionamento de onde embasar a postura de 191 

reprovação de contas. Sr. Henrique voltou a frisar que o COMUS se baseia no cunho social e 192 

não politico. Sr. Willians salientou que não pode reprovar uma conta que está em fase de 193 

investigação. Sr. Moisés disse que o Conselho é uma esfera que representa a sociedade civil 194 

e com relação ao item de pendência referenciado, a gestão em nenhum momento convidou o 195 

COMUS para participar do Comitê de Crise e o Conselho só tomou ciência da situação 196 

quando da emissão do Relatório do TCE, sendo justificado pela SESAU que o COMUS já 197 

tinha membros no referido Comitê, membros estes do segmento Governo que não tiveram 198 

indicação oficializada em plenária. Sr. Willians citou a informação veiculada na última 199 

capacitação realizada pelo Estado, com relação ao quesito aprovações/reprovações, que 200 

caso haja 1% das contas corretas, não se reprova. Sr. Moisés salientou que neste caso a 201 

gestão errou, não justificou o seu erro e nem respondeu ao ofício enviado pela presidente do 202 

COMUS solicitando explicações. Em seguida, discorreu sobreas questões dos Relatórios da 203 

COVID-19, ações abertas de clínicas processando a prefeitura, disse que o tempo todo surge 204 

coisas erradas. Sr. Willians disse que o prefeito deve ter várias respostas sobre os 205 

argumentos citados e que todo governo, não somente o atual deixou de pagar algumas 206 

contas. Sr. Moisés disse que a função do COMUS também é cobrar adequações. Sra. 207 

Claudia citou que antes de fazer parte da COFIN a Saúde teve suas contas reprovadas por 208 



 
 

Ata da 485ª reunião da COFIN  
17/09/2020                                                                            5 

falta de respostas, em seguida disse considerar inadmissível a falta de retorno. Sr. Willians 209 

perguntou se a plenária votará o parecer da COFIN com relação às Pendências do 1º 210 

Quadrimestre/2020. Sra. Claudia informou que as pendências não serão submetidas a 211 

votação em decorrência da mudança do status ser automática conforme Regimento Interno 212 

do COMUS, somente as contas referentes ao 2º Quadrimestre/2020 serão submetidas a 213 

apreciação da plenária para votar subsidiada ou não no parecer da COFIN. Sr. Henrique 214 

explicou que se as pendências do quadrimestre anterior não forem sanadas, serão 215 

transferidas para o quadrimestre atual. Em seguida sugeriu que se trabalhe nesse 216 

quadrimestre nas ressalvas apresentadas. Sr. Willians informou que esteve hoje no período 217 

da manhã reunido com a Sra. Jacqueline e Secretária Ana acertando algumas estratégias 218 

para melhorar o fluxo de trabalho com o COMUS. Salientou que não promete aquilo que não 219 

conseguirá cumprir. Com relação a indicação da Sra. Jacqueline para integrar a COFIN, 220 

considerou-a a pessoa mais adequada em decorrência do conhecimento, por ser funcionária 221 

de carreira e domínio técnico. Sra. Claudia lembrou que anteriormente, em uma visita 222 

efetuada nas dependências da Fundação, constatou um retorno pronto para ser enviado ao 223 

COMUS, porém sem a preocupação quanto ao prazo de retorno. Salientou descontentamento 224 

com a postura da Fundação, pois crê que não foi uma situação isolada. Sr. Willians explicou 225 

que o presidente da Fundação direciona os questionamentos para todas as áreas afins dentro 226 

da Fundação. Sra. Claudia salientou que quando perguntou a funcionária sobre o porquê a 227 

resposta não tinha sido enviada ao COMUS, ela não soube responder (aproximadamente 3 228 

meses o COMUS esperava pela resposta). Sr. Moisés disse que quando o Tribunal de 229 

Contas aponta que existe desorganização de gestão, refere-se a esse tipo de situação. 230 

Informou que a procuradora do Ministério Público de Contas solta o verbo na Prefeitura de 231 

São Sebastião com relação às contas de 2017, sendo a principal queixa a dificuldade de 232 

acesso e falta de respostas. Sra. Claudia disse que teve um parecer do Tribunal de Contas 233 

que parecia replica do parecer da COFIN, de tão parecidos que eram os apontamentos. 234 

Salientou que os documentos que não forem analisados pela COFIN não constarão como 235 

ressalvas. Disse que alguns retornos são enviados para o COMUS parcialmente e de forma 236 

incompleta e muitas vezes solicitamos documentos específicos e recebemos documentos 237 

totalmente diferentes do pedido original, além do prazo que quase sempre é excedido nos 238 

trâmites de reiterações. Salientou a importância da fiscalização das contas e manutenção da 239 

Saúde Pública, pois independente do plano de saúde que o individuo tenha, numa situação 240 

de emergência é o Hospital,  SAMU e até mesmo as unidades de saúde do município que irão  241 

acolhê-lo. A seguir, passou-se a análise dos casos. Sr. Willians salientou que todos os 242 

trâmites dentro da Fundação estão cobertos de licitude. Sra. Claudia argumentou que sendo 243 

a Fundação uma entidade nova tem toda oportunidade de iniciar da forma correta, sem 244 

incorrer em erros. Com relação à questão dos AVCB’s é a primeira vez que alguém dá início a 245 

sua efetiva implantação. Sra. Jacqueline perguntou qual a frequência de reuniões da COFIN. 246 

Sra. Claudia informou que estão trabalhando nas segundas e quintas feiras, aglutinam dois 247 

dias de reunião em uma só ata. Informou para Sra. Jacqueline que muita pendência existe e 248 

muitas delas passaram para o 2º Quadrimestre/2020 em decorrência da morosidade dos 249 

retornos. Disse que deixam para responder muito próximo do fechamento da Prestação de 250 

contas e por conta disso toda prestação de contas fica tumultuada. Disse que não haverá 251 

reiteração do que está em aberto por falta de resposta. Por último, informou que no dia 252 

22/09/2020, quinta feira, todos os membros da COFIN deverão comparecer para reunião da 253 

COFIN com disponibilidade de tempo para análise dos documentos, pois o momento é de 254 

fechamento do parecer. Agradeceu a presença da Jacqueline e deu continuidade a análise 255 

dos documentos 256 

2- Doumentos Recebidos: 257 

a- Ofício 160/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 135/2019 – SESAU informa que 258 

cobrou o Hospital e Fundação por  meio dos ofícios 24 e 25/2020-SESAU.- referentes notas 259 

fiscais serviços de saúde. Nesta data, Respondido “A Contento”.  260 
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b- Ofício 161/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 135/2019 – SESAU informa que 261 

cobrou o Hospital e Fundação por  meio dos ofícios 22 e 23/2020-SESAU.- referentes roteiro 262 

de prestação de contas. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 263 

486ª COFIN. 264 

c- Ofício 164/2020 – SESAU -  em resposta ao ofício 167/2020 – COMUS – solicitação de 265 

Relação de afastamentos de funcionários da SESAU em afastamentos, licenças durante o 266 

período de pandemia COVID-19. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima 267 

reunião 486ª COFIN. 268 

e- Ofício 169/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 168/2020 – COMUS – sobre resposta 269 

incompleta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre novo envio da SESAU a Secretaria de obras 270 

cobrando resposta ao COMUS. Nesta data, Respondido parcial. Aguardar complementação 271 

até a próxima reunião.  272 

d- Ofício 170/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 200/2020 – COMUS – sobre Ponto 273 

Biométrico no Complexo Hospitalar. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima 274 

reunião 486ª COFIN. 275 

f- Ofício 171/2020 – SESAU – em reposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre quando terá 276 

início a campanha de castração de animais. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a 277 

próxima reunião 486ª COFIN. 278 

g- Ofício 173/2020 – SESAU-GS -  em reposta ao ofício 162/2020 – COMUS – sobre 279 

solicitação de Laudos de vistorias da Vigilância Sanitária e Laudos Bombeiros – AVCB’s das 280 

UTI’s COVID-19. Este tema foi encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 281 

198/2020 – COMUS. Nesta data, Constatado que só enviaram o laudo Vigilância Sanitária, 282 

sobre os AVCB’S não responderam. Respondido ”NÂO A CONTENTO”. 283 

h- Ofício 174/2020 – SESAU-GS e Ofício 168/2020 - SESAU -  em reposta ao ofício 284 

069/2020 – COMUS -  sobre cabine desinfecção COVID-19. Nesta data, constatado que o 285 

ofício 174/2020 – SESAU foi protocolado no COMUS no dia 16/09/2020, porém este tema 286 

teve encaminhamento ao Ministério Público por mio do ofício 146/2020 – COMUS. 287 

i- Ofício 175/2020 – SESAU-GS -  em resposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre 288 

campanha castração de animais. Nesta data, constatado resposta parcial. Respondido 289 

“NÃO A CONTENTO”.    290 

j- Ofício 176/2020 – SESAU-GS -  em resposta ao ofício 168/2020 – COMUS – sobre 291 

reformas das unidades de saúde. Ficou faltando somente das unidades de Juquehy II e 292 

Boraceia. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 293 

k- Ofício 139/2020 – ADM-HCSS-  em resposta ao ofício 201/2020 – COMUS – sobre 294 

solicitação de relatório completo de gestão de estoque e consumo de insumos e 295 

medicamentos no combate à COVID-19. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a 296 

próxima reunião 486ª COFIN. 297 

l- Ofício 144/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 98/2020 – COMUS – sobre envio de 298 

relação dos ocupantes dos cargos de chefia, com a data de admissão e função e seus 299 

currículos atualizados. Nesta data, Respondido “A CONTENTO”. 300 

m- Ofício 145/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 172/2020 – COMUS – envio de 301 

Relação completa dos funcionários CLT, mês de julho/2020 e sua respectiva função, Relação 302 

completa de médicos, com sua respectiva especialidade e CRM, Relação dos servidores 303 

públicos cedidos à intervenção. Nesta data, constatado que não envaram atos de cessão dos 304 

servidores cedidos. Respondido parcial, “NÃO A CONTENTO”. 305 

n- Ofício 146/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício173/2020 – COMUS – envio de 306 

Relação das Diretorias da Provedoria referentes aos anos 2000 a 2020. Nesta data, não 307 

houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 308 

o- Ofício 147/2020 – HCSS – ADM – em resposta ao ofício 174/2020 – COMUS – sobre 309 

envio de contratos anteriores e atual da empresa ECORAD. Nesta data, não houve tempo 310 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 311 

p- Ofício 473/2020 – FSPSS – em reposta ao ofício 137/2019 – COMUS – sobre envio de 312 
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documentos referentes aos itens 5 e 10 – relação de contratos e de processos licitatórios 313 

findados. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 314 

q- Ofício 478/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício a 189/2020 – COMUS – sobre envio de 315 

relatório detalhado de uso de materiais de construção. Nesta data, não houve tempo hábil 316 

ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 317 

r- FOPAG – Competência – Agosto/2020. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a 318 

próxima reunião 486ª COFIN. 319 

s- Extratos Bancários Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência Agosto/2020. 320 

Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 321 

t- Plano de Contingência COVID-19 – Versão junho/2020. Nesta data, .constatado que 322 

faltou o relatório de execução. Respondido “NÃO A CONTENTO”.  323 

u- Guias de Empenhos Liquidados – competências maio, junho, julho e agosto de 2020 - 324 

chegou dia 11/09/2020. Esta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 325 

COFIN. 326 

v-Guia de Remessa, datada de 31/08/2020 – envio de Relação Razão Banco Caixa – Banco 327 

do Brasil e Caixa Econômica – competência julho de 2020. Nesta data, não houve tempo 328 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 329 

x- Guia de Remessa, datada de 10/09/2020- envio do Plano de Contingência Municipal 330 

COVID-19. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 331 

z- Prestação de Contas do Hospital – competência Agosto/2020. Nesta data, não houve 332 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN.  333 

aa- Processos Licitatórios: nº 60.371/2020 (1 volume); nº 62.771/2019 (03 volumes); nº 334 

62.860/2019 (01volume) e nº 60.660/2020 (01 volume). Nesta data, não houve tempo hábil 335 

ficará para a próxima reunião 486ª COFIN.  336 

3- Documentos para Análise referente ao 2º Quadrimestre/2020:  337 

a- Ofício 137/2019 – COMUS – Roteiro de Aplicação Financeira – respondido por meio do 338 

ofício 473/2020 – FSPSS (itens 5 e 10). Nesta data, resposta considerada “A Contento”.  339 

b- Ofício 102/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 436/2020 – FSPSS –340 

Acessibilidade unidades de saúde. Pautado na 483ª, porém não houve tempo hábil para 341 

análise. Nesta data, Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 342 

COFIN.  343 

c- Ofício 108/2020 – COMUS – Despesas com Recursos Humanos – respondido por meio 344 

do Ofício 084/2020 – HCSS-ADM – Decidido solicitar relação com descrição de cargos e 345 

funções. Enviado ofício 172/2020 – COMUS. Aguardar resposta. Nesta data, constatado que 346 

não houve resposta ao ofício de reiteração nº 172/2020 – COMUS. Aguardar até a próxima 347 

reunião 486ª COFIN.   348 

d- Of. 141/2020 – COMUS – Respondido por meio do Ofício 407/2020 – FPSS – sobre 349 

solicitação de informações sobre o cumprimento de metas contempladas no Plano Municipal 350 

de Saúde. Conselheiro Willians trará resposta na reunião da COFIN. Conselheiro Willians não 351 

pode comparecer, ficará para a próxima reunião. Pautado na ata 482ª, porém sem tempo 352 

hábil para análise. Decidido ficar para a próxima reunião. Pautado na 483ª, não discutido. 353 

Nesta data, aguardando resposta do Conselheiro Willians. 354 

e- Ofício 151/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 123/2020 – HCSS-ADM –355 

sobre solicitação de escala médica. Pautado na 483ª, porém não houve tempo hábil para 356 

análise. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN.  357 

f- Ofício 155/2020 – COMUS -  sobre ausência pagamento transporte ECOBUS – servidores 358 

durante período de pandemia COVID-19, respondido por meio do ofício 154/2020 – SESAU-359 

GS. Pautado na 483ª, sem temo hábil para análise. Nesta data, Respondido “NÃO A 360 

CONTENTO”, pois Secretaria de Saúde não informou se recebeu resposta da Secretaria da 361 

Fazenda.   362 

g- Ofício 160/2020 – COMUS – atendido por meio do ofício 121/2020 – Câmara Municipal. 363 

COFIN analisar as cópias das leis fornecidas. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para 364 
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a próxima reunião 486ª COFIN. 365 

h- Ofício 161/2020 – COMUS e Ofício 090/2020 - COMUS – Radiocomunicadores. - 366 

Respondido por meio do Ofício 112/2020 – HCSS-ADM, 77/2020 – HCSS, 76/2020 – HCSS. 367 

Nesta data, ata 483ª, Deliberado: Encaminhar ao Ministério Público. Nesta data, 368 

Respondido com desdobramentos, este tema foi encaminhado ao Ministério Público por 369 

meio do ofício 161/2020 – COMUS. 370 

i- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 371 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 372 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 373 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 374 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Nesta data, não houve tempo hábil ficará 375 

para a próxima reunião 486ª COFIN. 376 

j- Ofício 166/2020 – COMUS e Ofício 136/2020 – COMUS – Relação de Afastamentos no 377 

Período de Pandemia. Respondidos por meio do Ofício 018/2020 – DGP¹. Aguardar 378 

resposta do ofício 166/2020 – COMUS que solicitou informações sobre afastamentos 379 

incluindo home office.  Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 380 

COFIN. 381 

k- Ofício 171/2020 – COMUS - Inconsistências no Controle de presença dos médicos, 382 

respondido por meio do Ofício 135/2020 – HCSS-ADM.   Pautado na 483ª, porém não houve 383 

tempo hábil para análise. Nesta data, aguardar a COFIN estudar de forma mais aprofundada 384 

na reunião 486ª COFIN. 385 

l- Ofício 172/2020 – COMUS – Relação Completa dos funcionários CLT, Relação 386 

Completa dos médicos com CRM e especialidade e Relação de Servidores cedidos à 387 

Intervenção. Aguardar resposta ao ofício 172/2020 – COMUS. Nesta data, constatado que o 388 

ofício 172/2020 – COMUS não teve resposta. RESSALVA.  389 

m- Ofício 177/2020 – COMUS, Ofício 176/2020 – COMUS, Ofício 149/2020 – COMUS – 390 

Lançamentos “Indevidos” e “Equivocados” na Relação Banco Caixa – Competência 391 

Abril/2020 – Respondidos por meio dos Ofícios 134/2020 – SESAU-GS. Decidido 392 

encaminhar ofício à Secretaria de Saúde – SESAU solicitando que oriente os funcionários 393 

responsáveis pelos lançamentos e ciência ao Tribunal de contas do Estado, considerando 394 

que envolvem lançamentos de recursos financeiros. Nesta data, Respondido, porém este 395 

tema teve desdobramentos. Foi encaminhado ao TCE por meio do ofício 177/2020-COMUS.    396 

n- Ofício 179/2020 – COMUS e Ofício 155/2020 – COMUS – Ausência de Pagamento à 397 

empresa ECOBUS- transporte funcionários durante pandemia – Respondido por meio 398 

dos Ofícios 128/2020 – SESAU-GS e Memo 090/2020-SESAU-GS. A SESAU informou que 399 

solicitaram à SEFAZ esclarecimentos sobre a suspensão do pagamento, porém sem a 400 

apresentação do respectivo protocolo. Decidido aguardar resposta. Decidido oficiar a 401 

Secretaria da Fazenda, solicitando esclarecimentos sobre às alegações do advogado da 402 

empresa. Aguardar resposta ao ofício 179/2020 – COMUS. Nesta data, não houve tempo 403 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 404 

o- Ofício 180/2020 – COMUS Reiteração do Ofício 137/2020 – COMUS – Repasses 405 

Financeiros COVID-19 – Respondidos por meio dos Ofícios 110/2020 – HCSS-ADM,  Ofício 406 

015/2020 – DESES-SESAU-DRF. Pautado na 482ª, decidido aguardar resposta do ofício 407 

180/2020-COMUS com resposta no dia 24/08/2020 por meio do ofício 0041/2020- 408 

Controladoria-HCSS. Nesta data, Respondido, porém, este tema teve desdobramentos, 409 

aguardar resposta do Ministério Público por meio do ofício 198/2020-COMUS.  410 

p- Ofício 181/2020 – COMUS - solicitação de notas fiscais e cópia do processo licitatório com 411 

a empresa A C da S Leite Distribuidora, respondido por meio do ofício 137/2020 – HCSS-412 

ADM.   Pautado na 483ª, sem temo hábil para análise. Nesta data, Respondido, porém 413 

constatado que está em apuração pelo Tribunal de Contas do Estado -TCE.  414 

q- Ofício 182/2020 – COMUS respondido por meio do Ofício 424/2020 – FSPSS – (cópia 415 

processo 039/2020). Pautado na 483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Nesta 416 
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data, Respondido, porém constatado que está em apuração pelo Tribunal de Contas do 417 

Estado -TCE. 418 

r- Ofício 183/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 424/2020 – FSPSS (cópia dos 419 

processo 059 e 079/2020).  e Ofício 137/2020 – COMUS – Roteiro Prestação de Contas – 420 

Respondido por meio do Ofício 373/2020 – FPSS. Pautado na 483ª, porém não houve tempo 421 

hábil para análise. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 422 

COFIN. 423 

s- Ofício 190/2020 – COMUS - cópia dos seguintes processos administrativo 179/2019 e 424 

cópia do processo contábil nº 179/2020 sobre empresa JORGE FRANCISO MOSMANN 425 

COUTO – ME, respondido por meio do ofício 465/2020 – FPSS. Pautada na 484ª, Sem tempo 426 

hábil para análise. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 427 

COFIN. 428 

t- Ofício 196/2020 – COMUS – sobre indicação de Carlos Alberto para o Conselho Fiscal da 429 

Fundação de Saúde- sendo o COMUS questionado por meio do ofício 446/2020 – FSPSS – 430 

sobre a legitimidade da indicação para ocupar o cargo. Nesta data, não houve tempo hábil 431 

ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 432 

u-Ofício 197/2020 – COMUS - Multas Trabalhistas – FSPSS: Considerando o não 433 

encaminhamento do resultado do Processo Sindicante nº 026/2020, informado no Ofício nº 434 

051/2020 – PRE FSPSS, delibera-se pelo encaminhamento de expediente solicitando a 435 

remessa, em caráter de urgência, de cópia do resultado do processo para apreciação da 436 

COFIN. Em 25/08/2020 chegou o ofício 447/2020 – FSPSS em resposta ao ofício 197/2020 – 437 

COMUS. Nesta data, deliberado acompanhar juntamente com o Roteiro de Prestação de 438 

Contas.   439 

v- Ofício 198/2020 – COMUS - Leitos UTI – Unidade de Terapia Intensiva – Adulto – Tipo 440 

II – COVID-19: Em 20 de julho de 2020, o Ministério da Saúde publicou, por meio do Gabinete 441 

do Ministro, a Portaria nº 1.787, em que habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI 442 

Adulto Tipo II - COVID-19 de estabelecimentos de saúde e estabelece recurso do Bloco de 443 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 444 

disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. Contudo, tal informação presente na 445 

base de dados do Ministério da Saúde aparentemente não condiz com a realidade, vez que, 446 

na apresentação da Prestação de Contas, do primeiro quadrimestre de 2020, o Poder Público 447 

informou a este COMUS, durante explanação da referida prestação de contas, haver 14 448 

(quatorze) leitos de UTI, sendo que, na prática, somente 9 (nove) estão em funcionamento. 449 

Dessa forma, os dados que foram repassados ao Ministério da Saúde, apontam para uma 450 

possível forma de gerar falsa percepção quanto a quantidade de leitos, o que por si só já 451 

justificaria a presente comunicação. Porém, de acordo com a Resolução nº 7, de 24 de 452 

fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades 453 

de Terapia Intensiva e dá outras providências, cabe destacar não haver atendimento total ou 454 

parcial desses, vez que não há aval do Corpo de Bombeiros para o funcionamento das 455 

estruturas onde estão localizadas as unidades de UTI, bem como é desconhecida qualquer 456 

manifestação da Vigilância Sanitária para a operacionalização de tais unidades, além de 457 

outros requisitos, como ausência parcial de Recursos Humanos e atendimento ao artigo 8º da 458 

citada Resolução. Deliberação: Decidido encaminhar ao Ministério Público para ciência 459 

Nesta data, Respondido porém o tema teve desdobramentos, foi encaminhado ao ministério 460 

Público por meio do ofício 198/2020 – COMUS.  461 

x- Ofício 199/2020 – COMUS - Óbitos no Hospital no ano de 2018: Considerando o 462 

recebimento de denúncia escrita encaminhada pelo Sr. Anthero Ventura Alves Neto, em 03 de 463 

abril de 2018, a qual teve como providências a elaboração do Ofício COMUS nº 066/2018, de 464 

20 de abril de 2018, no qual são solicitados esclarecimentos ao então Secretário Municipal de 465 

Saúde, Sr. Carlos Roberto Pinto, com prazo de (10) dez dias, considerando que aquela pasta 466 

encaminhou Ofício nº 353/2018/SESAU-GS, informando haver uma Comissão Especial 467 

destinada a apurar os eventos denunciados pelo Sr. Anthero, e, considerando haver a 468 
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expedição do Ofício COMUS nº 170/2018, de 03 de outubro de 2018, Ofício COMUS nº 469 

001/2019, de 03 de janeiro de 2019, e Ofício COMUS nº 038/2019, de 07 de março de 2019, 470 

nos quais são cobradas as atualizações dos processos de auditorias nº 4.935/2018, nº 471 

4.936/2018, e nº 4.937/2018 no  portal digital AUDSUS, apresentadas na Prestação de 472 

Contas  - SESAU, do 1º Quadrimestre de 2020, delibera-se pelo encaminhamento de 473 

expediente noticiando o fato ao Ministério Público diante da necessidade de apuração de 474 

possíveis condutas delituosa. Nesta data, Respondido, porém com desdobramentos, foi 475 

encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 199/2020 - COMUS.  476 

z- Ofício 200/2020 – COMUS reiterou o ofício 044/2020 - Ponto Biométrico: Pautado na 477 

ata 483ª, decidido reiterar o solicitado no Ofício COMUS nº 044-2020, de 28 de fevereiro de 478 

2020, em caráter de urgência, conforme questionamentos a seguir: 1- Solicitar que seja 479 

informado porque não foi implantado ponto biométrico para os servidores públicos municipais 480 

que prestam serviço no Complexo Hospitalar (UPA, PS, PA Boiçucanga, SAMU e Hospital de 481 

Clínicas); 2- Solicitar que seja informado se a Secretaria Municipal de Saúde está atendendo 482 

as recomendações do Ministério Público Federal quanto à implantação do Ponto Biométrico. 483 

Em 11/09/2020 chegou o ofício 171/2020-SESAU-GS em reposta ao ofício 200/2020-COMUs. 484 

Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 485 

aa- Ofício 201/2020 – COMUS, Ofício 128/2020 – COMUS, Ofício 126/2020 – COMUS e 486 

Ofício 111/2020 – HCSS - sobre envio de notas fiscais referentes aos processos com a 487 

COVID-19, contendo 4 volumes – período de março a junho/2020. Decidido continuar em 488 

análise (amostragem), ficará para a próxima reunião da COFIN. Não houve tempo hábil para 489 

analisar, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na ata 482ª analisada parcialmente a 490 

prestação de conta das notas fiscais. Decidido que ficar para conclusão para a próxima 491 

reunião. Pautado na ata 483ª, decidido emitir ofício ao hospital solicitando Relatório Completo 492 

da gestão de estoque e consumo dos insumos adquiridos no combate a pandemia do COVID-493 

19 e Relatório completo da gestão de estoque e consumo dos medicamentos adquiridos no 494 

combate a pandemia do COVID-19. Estes deverão conter data da aquisição, quantidade 495 

adquirida, saídas por data e unidade responsável pelo consumo, bem como a informação 496 

nominal dos responsáveis pela gestão do estoque das unidades geridas pela Intervenção, nos 497 

meses de março, abril, maio e junho de 2020. Tais relatórios se fazem necessários em virtude 498 

dos elevados volumes adquiridos sem destinação ou consumo informados. Em 08/09/2020 499 

chegou o ofício 0041/2020-HCSS-ADM solicitando dilação de prazo. Nesta data, respondido 500 

“NÃO A CONTENTO”.  501 

ab- Ofício 216/2020 – (reitera ofício 150/2020–COMUS) - sobre envio de Cópia de Plano de 502 

Comunicação para enfrentamento da Crise/Pandemia e Cópia do Plano de Comunicação 503 

Institucional Municipal, no que tange as ações da SESAU – respondido por meio do Ofício 504 

148/2020 – SESAU-GS. Pautado na ata 482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido 505 

ficar para a próxima reunião. Pautado na 483ª, sem tempo hábil para análise. Decidido ficar 506 

para a próxima reunião. Nesta data, os membros constataram o que se apresenta a seguir: 507 

Considerando   a recepção nesta Comissão de três volumes impressos e encadernados, 508 

disponibilizados a este Conselho por meio do ofício 148/2020-SESAU-GS, apontando  ser ou 509 

se tratar de “Relatório COVID-19”, referente aos meses de maio, junho, e julho/2020, coo 510 

conselheiros, manifestamos surpresa ao recebê-los, pois após lotear os encartados, 511 

constatamos que se tratava de simples impressos que reproduzem imagens do sítio de 512 

divulgação ao Combate ao COVID-19. Diante do exposto, apontamos que os referidos 513 

volumes não guardam identidade de documento da espécie “Relatório’, uma vez que não 514 

demonstram a análise técnica de dados quantitativos, e qualitativos devidos pela 515 

administração pública”. Dessa forma, tal encartado, não serve para relatar as ações 516 

planejadas, mas não somente possuem o objetivo de dar publicidade às ações de combate à 517 

COVID-19, sem ponderar, em momento algum juízo de valor sobre o cumprimento de 518 

normas, ações direcionadas ou atividades de saúde, omitindo-se, inclusive, quanto as 519 

responsáveis pelas etapas e resultados. Decidido encaminhar para devolução, pois os 520 
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documentos enviados ao COMUS se tratam de prints extraídos do sítio de divulgação da 521 

Página da Prefeitura. Nesta data, Respondido ”NÃO A CONTENTO”.   522 

ac- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas – HCSS – Competência julho de 2020: 523 

Pautado na 483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Nesta data, não houve tempo 524 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 525 

ad- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastiao - FSPSS - 526 

competência julho de 2020. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 527 

486ª COFIN. 528 

ae- Relatório de Ouvidoria – competência julho de 2020. Analisar juntamente com os outros 529 

relatórios anteriores. Pautado na ata 482ª e analisado parcialmente. Pautado na 483ª, não 530 

houve tempo hábil para análise. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima 531 

reunião 486ª COFIN. 532 

af- Extratos Bancários – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – Competência 533 

julho de 2020. Para ciência e Assinaturas dos membros da COFIN. Pautado na ata 482ª, os 534 

membros tomaram ciência, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar para a 535 

próxima reunião. Pautado na 483ª, não houve tempo hábil para análise. Nesta data, não 536 

houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 537 

ag- Cópia da Programação Anual de Saúde – 2018 – Versão antiga e Cópia da 538 

Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada (aguardando agendamento do COMUS 539 

para apreciação). Decidido em reunião da Secretaria Executiva do COMUS que a COFIN 540 

analisaria as duas versões para subsidiar o COMUS. Pautado na ata 482ª e analisado 541 

parcialmente. Aguardar. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 542 

486ª COFIN. 543 

ah- Parecer do Conselheiro Moisés à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2020 – 544 

Ofício 208/2020 - COMUS para análise da COFIN. Nesta data, constatado o envio do 545 

parecer do referido conselheiro para o Ministério Público por meio do ofício 208/2020 – 546 

COMUS. 547 

ai- AVCB – OFÍCIO 459/2020 – FSPSS – informando que o processo de regularização dos 548 

AVCBS está em fase de andamento bastante adiantado, com o compromisso de 549 

regularização por parte da Fundação. Descreveram todo o processo e solicitaram um prazo 550 

de 180 dias para regularizar os prazos estipulados pelo Corpo de Bombeiro e emissão dos 551 

AVCBs. Nesta data, não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. 552 

4- Assuntos Gerais:  553 

a- Sra. Jacqueline Marinho esteve presente e informou que a Secretária Ana Soares adotará 554 

o seguinte fluxo, já utilizado anteriormente, entre COFIN e Fundo Municipal de Saúde, isto é, 555 

os documentos do COMUS referentes à Prestação de Contas da Saúde - SESAU, Hospital de 556 

Clínicas - HCSS e Fundação de Saúde – FSPSS serão protocolados diretamente no Fundo 557 

Municipal de Saúde, objetivando o acompanhamento dos encaminhamentos do COMUS.  558 

Os membros estiveram reunidos para análise dos documentos acima referenciados 559 

nos dias 10/09/2020, 14/09/2020 e 17/09/2020. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 560 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 17 de 561 

setembro de 2020. Ata elaborada por Claudia Prudente. 562 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 563 

Moises Figueiredo da silva  

Claudia Prudente de Siqueira  Canhadas   

Henrique Cardoso dos Santos  

Willians Alves Santana  

 564 


