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ATA da 486ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 22/09/2020, 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 

2- Documentos Recebidos: 7 

a- Ofício 180/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 163/2020 – COMUS – sobre 8 

AVCB’S e Vistoria Vigilância Sanitária – UTI’s COVID-19. Para análise COFIN. 9 

b- Relação de Remessa – Envio de Prestação de Contas da Fundação (Período de 10 

01/09/2020 à 21/09/2020). 11 

3- Documentos para Análise referente ao 2º Quadrimestre/2020:  12 

a- Ofício 137/2019 – COMUS – respondido por meio do ofício 473/2020 – FSPSS – sobre 13 

envio de documentos referentes aos itens 5 e 10 – relação de contratos e de processos 14 

licitatórios findados. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima 15 

reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido, “A CONTENTO” 16 

b- Ofício 061/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 273/2020-FSPSS – sobre 17 

fornecimento de EPI’S aos funcionários durante período de pandemia COVID-19. Nesta data, 18 

respondido, porém este tema terá desdobramentos. “RESSALVA” 19 

c- Ofício 102/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 436/2020 – FSPSS –20 

Acessibilidade unidades de saúde. Pautado na 483ª, porém não houve tempo hábil para 21 

análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 22 

486ª COFIN. Nesta data, respondido, porém este tema terá desdobramentos 23 

(encaminhamento para o Ministério Público). 24 

d- Ofício 108/2020 – COMUS – Despesas com Recursos Humanos – respondido por meio 25 

do Ofício 084/2020 – HCSS-ADM – Decidido solicitar relação com descrição de cargos e 26 

funções. Enviado ofício 172/2020 – COMUS. Aguardar resposta. Nesta data, constatado que 27 

não houve resposta ao ofício de reiteração nº 172/2020 – COMUS. Aguardar até a próxima 28 

reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido parcialmente (faltou ato de cessão) 29 

“RESSALVA”. 30 

e- Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais -  respondido por meio do 31 

ofício 111/2020 – HCSS-ADM. Nesta data, respondido não a contento, porém este tema teve 32 

desdobramentos. “RESSALVA” 33 

f- Ofício 128/2020 – COMUS – Solicitação de notas fiscais COVID-19 – respondido por 34 

meio do ofício 111/2020-SESAU. Nesta data, respondido não a contento, este tema terá 35 

desdobramentos. “RESSALVA” 36 

g- Ofício 134/2020 – COMUS – Reiteração de solicitação referente envio de portarias de 37 

nomeação, assunção/substituição do cargo de secretário de saúde – respondido por meio do 38 

ofício 115/2020-SESAU-GS. Nesta data, respondido não a contento. “RESSALVA” 39 

h- Ofício 135/2020 – COMUS que reiterou o ofício 096/2020 – COMUS, tendo como 40 

resposta ao ofício 096/2020 – COMUS o ofício 093/2020 – SESAU, porém a reiteração por 41 

meio do ofício 135/2020 – COMUS ficou sem resposta. “RESSALVA” 42 

i- Of. 141/2020 – COMUS – Respondido por meio do Ofício 407/2020 – FPSS – sobre 43 

solicitação de informações sobre o cumprimento de metas contempladas no Plano Municipal 44 

de Saúde. Conselheiro Willians trará resposta na reunião da COFIN. Conselheiro Willians não 45 

pode comparecer, ficará para a próxima reunião. Pautado na ata 482ª, porém sem tempo 46 

hábil para análise. Decidido ficar para a próxima reunião. Pautado na 483ª, não discutido. 47 

Nesta data, aguardando resposta do Conselheiro Willians. Pautado na 485ª, aguardando 48 

conselheiro Willians. Nesta data, deliberaram que este tema passará para roteiro de 49 

prestação de contas.  50 

j- Ofício 151/2020-COMUS – Solicitação de envio de escala médica – respondido por meio 51 

do ofício 123/2020 – HCSS-ADM (não a contento). Nesta data, respondido, porém este tema 52 
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terá desdobramentos. “RESSALVA” 53 

k- Ofício 160/2020 – COMUS – atendido por meio do ofício 121/2020 – Câmara Municipal. 54 

COFIN analisar as cópias das leis fornecidas. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo 55 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido “A CONTENTO”.  56 

l- Ofício 163/2020 – COMUS - respondido por meio do ofício 180/2020 – SESAU-GS – sobre 57 

AVCB’S e Vistoria Vigilância Sanitária – UTI’s COVID-19. Nesta data, respondido, porém este 58 

tema já foi encaminhado ao Ministério Público, bem como já existe uma investigação aberta 59 

para este fim. “RESSALVA” 60 

m- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 61 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 62 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 63 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 64 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 65 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido, porém não 66 

houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o próximo quadrimestre/2020.  67 

n- Ofício 178/2020 – COMUS – a Secretaria de Planejamento - solicitação de 68 

esclarecimentos sobre divulgação no site – COVID-19 (sem resposta). Nesta data, não houve 69 

retorno. “RESSALVA” 70 

o- Ofício 166/2020 – COMUS e Ofício 136/2020 – COMUS – Relação de Afastamentos no 71 

Período de Pandemia. Respondidos por meio do Ofício 018/2020 – DGP¹. Aguardar 72 

resposta do ofício 166/2020 – COMUS que solicitou informações sobre afastamentos 73 

incluindo home office.  Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a 74 

próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido “A CONTENTO”. 75 

p- Ofício 167/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 164/2020 – SESAU - 76 

solicitação de Relação de afastamentos de funcionários da SESAU em afastamentos, 77 

licenças durante o período de pandemia COVID-19. Pautado na ata 485ª, porém não houve 78 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido “A 79 

CONTENTO”. 80 

q- Ofício168/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 169/2020 e 176/2020 – 81 

SESAU-GS - sobre resposta incompleta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre novo envio da 82 

SESAU a Secretaria de obras cobrando resposta ao COMUS. Pautado na 485ª COFIN. Nesta 83 

data, respondido parcialmente (faltaram dados da empresa, nome engenheiro responsável e 84 

notas fiscais). “RESSALVA” 85 

r- Ofício 171/2020 – COMUS, Ofício 151/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 86 

123/2020 – HCSS-ADM e Ofício 135/2020 – HCSS-ADM – sobre solicitação de escala 87 

médica e registro de ponto. Deliberado encaminhar para o Ministério Público (apresenta 88 

inconsistências com relação ao registro de ponto e carga horária médica realizada). Nesta 89 

data, respondido, porém este tema terá desdobramentos-(encaminhamento para o Ministério 90 

Público). “RESSALVA” 91 

s- Ofício 173/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 146/2020 – HCSS-ADM – 92 

envio de Relação das Diretorias da Provedoria referentes aos anos 2000 a 2020. Pautado na 93 

485ª COFIN, porém não houve tempo hábil, ficará para a próxima reunião 486ª. Nesta data, 94 

respondido parcialmente (HCSS ficou devendo complementação). “RESSALVA”  95 

t- Ofício 174/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 147/2020 – HCSS – ADM –96 

sobre envio de contratos anteriores e atual da empresa ECORAD. Pautado na 485ª COFIN, 97 

porém não houve tempo hábil, ficará para a próxima reunião 486ª. Nesta data, respondido “A 98 

CONTENTO”. 99 

u- Ofício 179/2020 – COMUS e Ofício 155/2020 – COMUS – Ausência de Pagamento à 100 

empresa ECOBUS - transporte funcionários durante pandemia – Respondido por meio 101 

dos Ofícios 128/2020 – SESAU-GS e Memo 090/2020 - SESAU-GS. A SESAU informou que 102 

solicitaram à SEFAZ esclarecimentos sobre a suspensão do pagamento, porém sem a 103 

apresentação do respectivo protocolo. Decidido aguardar resposta. Decidido oficiar a 104 
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Secretaria da Fazenda, solicitando esclarecimentos sobre às alegações do advogado da 105 

empresa. Aguardar resposta ao ofício 179/2020 – COMUS. Pautado na ata 485ª, porém não 106 

houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, NÃO HOUVE 107 

RESPOSTA. “RESSALVA” 108 

v- Ofício 181/2020 – COMUS – Solicitação de cópias de notas fiscais e processos licitatórios 109 

– respondido por meio do ofício 137/2020 – HCSS-ADM. Nesta data, respondido não a 110 

contento, este tem terá desdobramentos. “RESSALVA” 111 

w- Ofício 183/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 424/2020 – FSPSS (cópia 112 

dos processo 059 e 079/2020).  Nesta data, respondido “A CONTENTO”. 113 

x- Ofício 189/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 478/2020 – FSPSS-sobre 114 

envio de relatório detalhado de uso de materiais de construção. Pautado na ata 485ª, porém 115 

não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido 116 

parcialmente, aguardando complementação. “RESSALVA”  117 

y- Ofício 190/2020 – COMUS - cópia dos seguintes processos administrativo 179/2019 e 118 

cópia do processo contábil nº 179/2020 sobre empresa JORGE FRANCISO MOSMANN 119 

COUTO – ME, respondido por meio do ofício 465/2020 – FPSS. Pautada na 484ª, Sem tempo 120 

hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima 121 

reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido “A CONTENTO”. 122 

z- Ofício 200/2020 – COMUS reiterou o ofício 044/2020 - Ponto Biométrico: Pautado na 123 

ata 483ª, decidido reiterar o solicitado no Ofício COMUS nº 044-2020, de 28 de fevereiro de 124 

2020, em caráter de urgência, conforme questionamentos a seguir: 1- Solicitar que seja 125 

informado porque não foi implantado ponto biométrico para os servidores públicos municipais 126 

que prestam serviço no Complexo Hospitalar (UPA, PS, PA Boiçucanga, SAMU e Hospital de 127 

Clínicas); 2- Solicitar que seja informado se a Secretaria Municipal de Saúde está atendendo 128 

as recomendações do Ministério Público Federal quanto à implantação do Ponto Biométrico. 129 

Em 11/09/2020 chegou o ofício 170/2020-HCSS - em reposta ao ofício 200/2020-COMUs. 130 

Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª 131 

COFIN. Nesta data, respondido, porém este tema terá desdobramentos – (Encaminhamento 132 

ao Ministério Público). “RESSALVA” 133 

aa- Ofício 201/2020 – COMUS respondido por meio do ofício 139/2020 – ADM-HCSS - sobre 134 

solicitação de relatório completo de gestão de estoque e consumo de insumos e 135 

medicamentos no combate à COVID-19. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil 136 

ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido parcialmente (solicitado 137 

dilação de prazo). “RESSALVA” 138 

ab- FOPAG – Competência – Agosto/2020. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo 139 

hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, via assinada e devolver ao 140 

Fundo Municipal de Saúde.  141 

ac- Extratos Bancários Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência Julho e 142 

Agosto/2020. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima 143 

reunião 486ª COFIN. Nesta data, via assinada e devolver ao Fundo Municipal de Saúde.  144 

ad- Guias de Empenhos Liquidados – competências maio, junho, julho e agosto de 2020 - 145 

chegou dia 11/09/2020 Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a 146 

próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, este tema terá desdobramentos (serão efetuados 147 

questionamentos por amostragem).  148 

ae-Guia de Remessa, datada de 31/08/2020 – envio de Relação Razão Banco Caixa – 149 

Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência julho de 2020. Pautado na ata 485ª, 150 

porém não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, via 151 

assinada e devolver ao Fundo Municipal de Saúde.  152 

af- Guia de Remessa, datada de 10/09/2020- envio do Plano de Contingência Municipal 153 

COVID-19. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 154 

486ª COFIN. Nesta data, respondido parcialmente. RESSALVA  155 

ag- Processos Licitatórios: nº 60.371/2020 (1 volume); nº 62.771/2019 (03 volumes); nº 156 
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62.860/2019 (01volume) e nº 60.660/2020 (01 volume). Nesta data, respondido “A 157 

CONTENTO”- encaminhar para devolução. 158 

ah- Relatório de Ouvidoria – competência julho de 2020. Analisar juntamente com os outros 159 

relatórios anteriores. Pautado na ata 482ª e analisado parcialmente. Pautado na 483ª, não 160 

houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará 161 

para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido “A CONTENTO”. 162 

ai- Cópia da Programação Anual de Saúde – 2018 – Versão antiga e Cópia da 163 

Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada (aguardando agendamento do COMUS 164 

para apreciação). Decidido em reunião da Secretaria Executiva do COMUS que a COFIN 165 

analisaria as duas versões para subsidiar o COMUS. Pautado na ata 482ª e analisado 166 

parcialmente. Aguardar. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará para a 167 

próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, apresentada a segunda versão da PAS – 2018, 168 

sendo verificado que a referida versão adequa-se à manifestação do TCE quanto à estrutura, 169 

metas, objetivos e responsáveis; assim entende a Comissão estar a PAS apresentada de 170 

acordo com a sua primeira versão, apenas com adequações regulares. Deliberado pela sua 171 

apresentação em plenária no mês de outubro/2020.  172 

4-1- Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde – 173 

SESAU – 2º Quadrimestre/2020, Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS e 174 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS:  175 

4.1-SECRETARIA DE SAÚDE: Os membros presentes Claudia Prudente, Henrique 176 

Cardoso e Moisés Figueiredo deliberam pela Reprovação das Contas da 177 

Secretaria de Saúde - 2º Qd-2020 e o conselheiro Willians Santana manifestou 178 

seu voto pela Aprovação das contas, conforme disposto no parecer de todos os 179 

membros no item “2” deste documento.   180 

4.2- FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA – FSPSS - Os membros presentes Claudia 181 

Prudente e Henrique Cardoso deliberam pela Aprovação com Ressalvas das 182 

Contas, o Conselheiro Moisés Figueiredo manifestou seu voto pela Reprovação 183 

das Contas e o conselheiro Willians Santana manifestou seu voto pela Aprovação 184 

das contas, conforme disposto no parecer de todos os membros no item “2” deste 185 

documento.   186 

4.3- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO – HCSS: Os membros 187 

presentes Claudia Prudente, Henrique Cardoso e Moisés Figueiredo deliberam 188 

pela Reprovação das Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS - 189 

2º Qd-2020 e conselheiro Willians Santana manifestou seu voto pela Aprovação 190 

das contas conforme disposto no parecer de todos os membros no item “2” deste 191 

documento.   192 

5- CONCLUSÃO DA COFIN: Encerradas as discussões, passou-se à votação. 193 

Conselheira Claudia votou pela reprovação das contas pela reincidência das 194 

ressalvas das prestações de contas anteriores, bem como a quantidade de ressalvas 195 

por respostas inconsistentes e ofícios não respondidos. Levando em conta, também 196 

as considerações reincidentes do relatório do mês de Agosto de 2020 em relação ao 197 

de Julho de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conselheiro 198 

Henrique votou pela Reprovação das contas considerando o apresentado pelo 199 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do Relatório do 200 

Acompanhamento Especial - COVID 19, conforme TC-13650.989.20, de Agosto de 201 

2020, vez que entendeu haver repetição das considerações do mesmo 202 

acompanhamento divulgado em Julho de 2020; também faz menção como 203 

fundamento para seu voto a análise das demandas analisadas pela Comissão de 204 

Finanças – COFIN no período de apreciação, especialmente contrariando o disposto 205 
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no § 4º do artigo 30 da Lei Complementar nº 141/12. Conselheiro Moisés votou pela 206 

Reprovação das Contas apresentando VOTO EM APARTADO, anexo a este 207 

parecer. Além disso, foram juntados os relatórios do Tribunal de Contas do Estado de 208 

São Paulo do Primeiro Quadrimestre de 2020, e Relatórios Especiais do COVID 19, 209 

Março a Maio, Junho, Julho e Agosto 2020. Conselheiro Willians Santana votou 210 

pela Aprovação das Contas, com base no princípio da ampla defesa e do 211 

contraditório assegurado na Constituição Federal, considerando para tanto o contido 212 

no Regimento Interno do COMUS em seu Artigo 21, § 1º “As ressalvas das 213 

prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias 214 

antes da apresentação do quadrimestre subsequente. § 2º Não havendo 215 

manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para 216 

rejeitada. § 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referente às 217 

ressalvas, o status da conta poderá ser modificado para aprovada”, alegou que o 218 

prazo é curtíssimo para solução das ressalvas, o que leva a impossibilidade de 219 

apresentação de respostas nos prazos adequados, uma vez que o próprio TCE/SP 220 

estabelece que a Administração tem que esgotar as possibilidades de resposta, 221 

sendo assim, utilizando-se o prazo estabelecido no Regimento Interno do COMUS 222 

estamos infringindo a Constituição Federal; Diante disso votou pela APROVAÇÃO 223 

DAS CONTAS, sugerindo o encaminhamento ao Executivo para alteração do trecho 224 

supracitado no Regimento Interno do COMUS. Esclareceu que “a Administração 225 

apresentou defesa nos autos do Tribunal de Contas - TC 13650.989.20-5 com relação 226 

ao relatório dos meses de março a julho (em anexo, e solicito o encaminhamento a 227 

todos os conselheiros antes da votação), e até a presente data o TCE/SP não se 228 

manifestou em relação à defesa, e já apresentou o relatório do mês de agosto, 229 

portanto seria muito prematura a reprovação de contas com base no relatório do 230 

TCE/SP apenas da auditoria, sem antes ter se esgotado todas as instâncias do 231 

TCE/SP.” Segundo o Conselheiro Willian é importante destacar o que consta no 232 

Regimento Interno do COMUS: “Artigo 21, § 1º As ressalvas das prestações de 233 

contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da 234 

apresentação do quadrimestre subsequente. § 2º Não havendo manifestação no 235 

prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para rejeitada. § 3º Após 236 

análise das justificativas apresentadas pelo gestor referente às ressalvas, o status da 237 

conta poderá ser modificado para aprovada”. 238 

Importante destacar que conforme Regimento Interno do COMUS: “Artigo 21, § 1º 239 

As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 240 

(trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente. § 2º Não havendo 241 

manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para rejeitada. § 3º 242 

Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referente às ressalvas, o status da 243 

conta poderá ser modificado para aprovada”. 244 

Importante destacar que seguirá anexa ao parecer da COFIN a Relação de Ofícios 245 

Expedidos do COMUS com suas respectivas respostas ou ausência delas, sendo 246 

disponibilizada cópia à Secretaria de Saúde, Hospital de Clínicas e Fundação de 247 

Saúde para acompanhamento e saneamento.  248 

Os membros estiveram reunidos para análise dos documentos acima referenciados 249 

nos dias 21/09/2020 e 22/09/2020. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata 250 

que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 22 de setembro de 251 

2020. Ata elaborada por Claudia Prudente. 252 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 253 
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Moises Figueiredo da silva  

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas   

Henrique Cardoso dos Santos  

Willians Alves Santana  
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