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ATA da 488ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 20/10/2020, 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) – 3º 5 

Quadrimestre /2020: 6 

2- Documentos Recebidos: 7 

- Prestação de Contas Hospital de Clínicas – Setembro/2020; 8 

- Prestação de Contas COVID-19 – Hospital de Clínicas – Setembro/2020. 9 

3- Documentos Analisados - 3º Quadrimestre/2020:  10 

- Ofício 042/2020 – ao HCSS – NIPONET – transferido para 3º quadrimestre/2020. 11 

Nesta data,  12 

- Ofício 072/2020 - TABLETS ACS’S – referente à compra e distribuição dos Tablet’s. 13 

Resposta por meio do ofício: Of. 086/2020 – SESAU/GS. Pautado na ata 471ª COFIN, 14 

constatado resposta parcial. Nesta data, deliberou-se por reiterar ofício à Fundação de 15 

Saúde. 16 

- Ofício 099/2020 – A FSPSS – Processo 181/2019 – Refeição de pacientes do CAPS I 17 

e CAPS – AD. Nesta data, deliberou-se A CONTENTO. 18 

- Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais -  respondido por meio do ofício 19 

111/2020 – HCSS-ADM. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta não a 20 

contento. Nesta data, deliberou-se pela emissão de ofício ao Hospital de Clínicas por 21 

amostragem.  22 

- Ofício 128/2020 – COMUS – Solicitação de notas fiscais COVID-19 – respondido por 23 

meio do ofício 111/2020-SESAU. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta não a 24 

contento. Nesta data, deliberou-se pela emissão de ofício ao Hospital de Clínicas por 25 

amostragem.  26 

- Ofício 134/2020 – COMUS – Reiteração de solicitação referente envio de portarias de 27 

nomeação, assunção/substituição do cargo de secretário de saúde – respondido por meio do 28 

ofício 115/2020-SESAU-GS. Nesta data, respondido não a contento. Este item ficou como 29 

ressalva. Nesta data, Conselheira Jacqueline ficou de mediar esta resposta. Aguardar.  30 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 31 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 32 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 33 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 34 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 35 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 36 

constatada resposta, porém não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o 37 

próximo quadrimestre/2020. Nesta data, Conselheiro Henrique deu início análise, aguardar a 38 

conclusão.  39 

- Ofício168/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 169/2020 e 176/2020 – SESAU-40 

GS - sobre resposta incompleta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre novo envio da SESAU 41 

a Secretaria de obras cobrando resposta ao COMUS. Pautado na 485ª COFIN. Pautado na 42 

ata 486ª, respondido parcialmente (faltaram dados da empresa, nome engenheiro 43 

responsável e notas fiscais). Este item constou como ressalva do 2º Quadrimestre/2020. 44 

Nesta data, deliberou-se por reiterar o ofício a SESAU, objetivando uma resposta completa.  45 

- Ofício 172/2020 – Relação de Médicos ao HCSS- resposta incompleta (não veio 46 

atos de nomeação) – engloba o ofício 078/2020 – COMUS e ofício 108/2020 – 47 

COMUS. Nesta data, deliberou- se pelo acompanhamento pelo Ministério Público. 48 

Passará para a lista especial de acompanhamento de encaminhamentos para Esferas 49 

Superiores.  50 

- Ofício 173/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 146/2020 – HCSS-ADM – envio 51 
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de Relação das Diretorias da Provedoria referentes aos anos 2000 a 2020. Pautado na 485ª 52 

COFIN, porém não houve tempo hábil, ficará para a próxima reunião 486ª. Nesta data, 53 

respondido parcialmente (HCSS ficou devendo complementação). Este item ficou como 54 

ressalva do 2 quadrimestre/2020. Nesta data, deliberou-se por aguardar até a 1ª Reunião da 55 

COFIN do mês de novembro/2020.  56 

- Ofício 179/2020 – COMUS e Ofício 155/2020 – COMUS – Ausência de Pagamento à 57 

empresa ECOBUS - transporte funcionários durante pandemia – Respondido por meio 58 

dos Ofícios 128/2020 – SESAU-GS e Memo 090/2020 - SESAU-GS. A SESAU informou que 59 

solicitaram à SEFAZ esclarecimentos sobre a suspensão do pagamento, porém sem a 60 

apresentação do respectivo protocolo. Decidido aguardar resposta. Decidido oficiar a 61 

Secretaria da Fazenda, solicitando esclarecimentos sobre as alegações do advogado da 62 

empresa. Aguardar resposta ao ofício 179/2020 – COMUS. Pautado na ata 485ª, porém não 63 

houve tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 64 

constatado que não houve resposta. Este item ficou como ressalva. Nesta data, deliberado 65 

pelo encaminhamento ao Ministério Público. Este item ficará na pasta de acompanhamento 66 

para esferas superiores da COFIN.   67 

- Ofício 181/2020 – COMUS – Solicitação de cópias de notas fiscais e processos licitatórios – 68 

respondido por meio do ofício 137/2020 – HCSS-ADM. Nesta data, respondido não a 69 

contento, este tem terá desdobramentos. Nesta data, deliberou-se pelo acompanhamento 70 

pelo Ministério Público. Passará para a lista especial de acompanhamento de 71 

encaminhamentos para Esferas Superiores.  72 

- Ofício 201/2020 – COMUS respondido por meio do ofício 139/2020 – ADM-HCSS - sobre 73 

solicitação de relatório completo de gestão de estoque e consumo de insumos e 74 

medicamentos no combate à COVID-19. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil 75 

ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Nesta data, respondido parcialmente (solicitado 76 

dilação de prazo). Nesta data, deliberado pro guardar até a 1ª Reunião da COFIN do mês de 77 

novembro/2020.  78 

- Ofício 216/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 192/2020 - SESAU-GS –79 

sobre encaminhamento do memo 027/2020 – SEGOV – sobre os três volumes encadernados 80 

pela comunicação – sítio eletrônico, Ofício 178/2020 – COMUS – sobre sítio eletrônico site 81 

PMSS, Ofício 150/2020 – COMUS – sobre Plano da Secretaria de Comunicação sobre CVID-82 

19. Nesta data, deliberou-se por associar estes três ofícios que passarão para a lista de 83 

ofícios de acompanhamento das Esferas Superiores (MP e TCE). Neste caso foi o TCE quem 84 

abriu processo de verificação e comunicou o COMUS.   85 

- Ofício 223/2020 – COMUS à FSPSS – Empresa PAIVA E ASSIS MADEIRA LTDA 86 

resposta por meio do ofício 524/2020 - FSPSS contendo planilha assinada por todos os 87 

responsáveis, cópias denotas fiscais e relatório do funcionário Willians Alves Santana da 88 

Fundação de Saúde. Nesta data, A CONTENTO.  89 

4- Encaminhamentos: 90 

- Elaborar encaminhamento ao Ministério Público sobre o Ponto Biométrico dos 91 

médicos do Hospital - Procedimento Preparatório nº 1.34.033.000095/2014-54, 92 

comunicado a este Conselho Municipal de Saúde-COMUS, por meio do ofício PRM – 93 

CGT – SP nº. 756/2014 – Extrajudicial.  94 

5- Ausência justificada: Moises Figueiredo da Silva. 95 

6- Devolução de Documentos para o Fundo Municipal de Saúde: 96 

- FOPAG – setembro de 2020; 97 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 98 

pelos presentes. São Sebastião, 22 de outubro  2020. Ata elaborada por Claudia Prudente. 99 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 100 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas   
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Henrique Cardoso dos Santos  

Jacqueline Marinho Santos   
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