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ATA da 490ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 17/11/2020, 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 

- Ofício 081/2020 – DEPLAN – SESAU – em resposta ao ofício 129/2019 – COMUS - 8 

referente ao processo de Auditoria Municipal nº 12.115/2017 sobre o Prestador de Serviço 9 

ECORAD.   10 

- Ofício 030/2020 – DESES/DRF/SESAU – em resposta ao ofício 229/2020 – COMUS – 11 

solicitação de esclarecimentos sobre médico infectologista na unidade de saúde – CEMIN; 12 

- Ofício 031/2020-DESES/DRF/SESAU – em resposta ao ofício 230/2020 – COMUS – 13 

solicitação de esclarecimentos quanto a natureza do empenho, sua base legal, vigência 14 

(duração) do serviço/atividade  vínculo com a administração pública dos empenhos descritos 15 

no referido ofício; 16 

- Ofício 214/2020 – SESAU/GS – em resposta ao ofício 069/2020 – COMUS – referente 17 

implantação de cabines de desinfecção. (este tema já foi encaminhado para o Ministério 18 

Público por meio do ofício 146/2020 – COMUS); 19 

- Ofício 215/2020 – SESAU-GS – em resposta aos ofícios 155/2020e 179/2020 – COMUS - 20 

sobre suspensão do transporte ECOBUS para funcionários durante o período da COVID-19; 21 

- Ofício 216/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 135/2019 – COMUS – sobre 22 

solicitação de providências com relação às notas fiscais que deverão vir com descriminação 23 

dos serviços executados e produtos entregues;  24 

- Ofício 220/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 084/2020 – COMUS – sobre 25 

solicitação de processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal contratado para 26 

o hospital de campanha de Boiçucanga.  27 

- Ofício 221/2020 – SESAU-GS - em resposta ao ofício 085/2020 – COMUS – sobre 28 

solicitação de processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal contratado para 29 

o hospital de campanha do TEBR Praia Clube.   30 

- Ofício 540/2020 – PRE-FSPSS – em resposta ao ofício 220/2020 – COMUS – solicitação de 31 

esclarecimentos sobre o valor pago na conta SABESP, conforme folha ”60”, considerando o 32 

valor aparente elevado. 33 

- Empenho Liquidados – Competência Outubro/2020.  34 

3- Documentos Analisados - 3º Quadrimestre/2020:  35 

- Ofício 129/2019- COMUS – respondido por meio do ofício 081/2020 – DEPLAN-SESAU no 36 

dia 10/11/2020 com as seguintes informações: que a SESAU constatou falhas e vícios 37 

formais e que tal constatação enseja a necessidade de reanálise dos autos pelo novo 38 

Componente Municipal de Auditoria – CMA/AUDISUS. Nesta data, deliberado por oficiar a 39 

Secretaria de Saúde, solicitando a portaria de nomeação, bem como emitir convite ao 40 

representante da ECORAD para esclarecimentos. Emitido o ofício 257/2020 – COMUS a 41 

SESAU e Ofício 259/2020 – Convite ao responsável pela empresa ECORAD para 42 

esclarecimentos. Aguardar 43 

- Ofício 135/2019 – COMUS – respondido por meio do ofício 216/2020-COMUS - sobre 44 

solicitação de providências com relação às notas fiscais que deverão vir com descriminação 45 

dos serviços executados e produtos entregues. Nesta data, resposta considerada “Não a 46 

Contento” em decorrência de não atender o requisitado contrariando o que determina o 47 

artigo 42 da Lei Complementar nº 141/12. Aguardar 48 

- Ofício 042/2020 – ao HCSS – NIPONET – transferido para 3º quadrimestre/2020. Pautado 49 

na ata 488ª, constatado que não houve resposta. Nesta data, Sra. Jacqueline emitirá novo 50 

ofício ao Hospital de Clínicas reiterando o referido ofício. Aguardar. Pautado na 489ª, Nesta 51 

data, constatado que ainda não houve resposta. Nesta data, constatado não que não houve 52 
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resposta. Aguardar 53 

- Ofício 069/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 214/2020 – SESAU-GS - 54 

referente implantação de cabines de desinfecção. (este tema já foi encaminhado para o 55 

Ministério Público por meio do ofício 146/2020 – COMUS). Nesta data, constatado que a 56 

resposta atual ainda está “Não a Contento”.  Aguardar na Pasta específica de 57 

Encaminhamentos ao MP.  58 

- Ofício 072/2020 - TABLETS ACS’S – referente à compra e distribuição dos Tablet’s. 59 

Resposta por meio do ofício: Of. 086/2020 – SESAU/GS. Pautado na ata 471ª COFIN, 60 

constatado resposta parcial. Pautado na ata 488ª, deliberou-se por reiterar ofício à Fundação 61 

de Saúde. Pautado na 489ª, Sra. Jacqueline emitiu novo ofício à Fundação de Saúde 62 

reiterando o referido ofício. Aguardar.  Nesta data, ainda sem resposta. Aguardar 63 

- Ofício 084/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 220/2020 – SESAU-GS –  sobre 64 

solicitação de processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal contratado para 65 

o hospital de campanha de Boiçucanga. Nesta data, a Comissão deliberou pelo 66 

acompanhamento do caso vez há informações de que encontra-se em desenvolvimento pelo 67 

Ministério Público Estadual procedimento apuratório, bem como há ausência parcial de dados 68 

requeridos pela Comissão (Notas Fiscais e Comprovante de Pagamento). Comunicação ao 69 

MP conforme Ofício COMUS 233/2020. 70 

- Ofício 085/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 221/2020 – SESAU-GS -  71 

sobre solicitação de processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal 72 

contratado para o hospital de campanha do TEBAR Praia Clube.  Nesta data, a Comissão 73 

deliberou pelo acompanhamento do caso vez há informações de que encontra-se em 74 

desenvolvimento pelo Ministério Público Estadual procedimento apuratório, bem como há 75 

ausência parcial de dados requeridos pela Comissão (Notas Fiscais e Comprovante de 76 

Pagamento). Comunicação ao MP conforme Ofício COMUS 233/2020.  77 

 - Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais - respondido por meio do ofício 78 

111/2020 – HCSS-ADM. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta não a 79 

contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela análise por meio de amostragem. Aguardar. 80 

Nesta data, não analisado, para a próxima reunião da COFIN 491ª. 81 

- Ofício 128/2020 – COMUS – Solicitação de notas fiscais COVID-19 – respondido por 82 

meio do ofício 111/2020-SESAU. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta não a 83 

contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela análise por meio de amostragem. Aguardar. 84 

Nesta data, deliberou-se pelo envio de ofício objetivando informações sobre o Prestador de 85 

Serviço com relação a efetividade e legalização, de bens adquiridos da Cirúrgica Caraguá 86 

Eireli – ME e Anália Machado Custódio ME (selecionados por amostragem). Elaborado Ofício 87 

COMUS 263/2020. 88 

- Ofício 162/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 164/2020 – ADM-HCSS – sobre 89 

AVCB da UTI do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS com anexos do ofício 90 

031/2020/2019 – HCSS ao 4º Sub Grupamento Comando do Corpo de Bombeiros do Litoral 91 

Norte e Licença Sanitária – Vigilância Sanitária, assinado pelo funcionário Giulianno Augusto 92 

Dias Oliveira. Pautado na 488ª, deliberado ficar em análise por amostragem. Aguardar. 93 

Nesta data, constatado que a resposta ainda está “Não a Contento”, pois não há 94 

encaminhamento das cópias dos referidos AVCBs a este COMUS. Acompanhamento junto ao 95 

MP por meio do Ofício COMUS 234/2020. 96 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 97 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 98 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 99 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 100 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 101 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 102 

constatada resposta, porém não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o 103 

próximo quadrimestre/2020. Pautado na 488ª COFIN, deliberado analisar por amostragem. 104 
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Nesta data, deliberado continuar em análise por amostragem. Aguardar. Nesta data, em 105 

análise por amostragem. Aguardar 106 

- Ofício168/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 169/2020 e 176/2020 – SESAU-107 

GS - sobre resposta incompleta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre novo envio da SESAU 108 

a Secretaria de obras cobrando resposta ao COMUS. Pautado na 485ª COFIN. Pautado na 109 

ata 486ª, respondido parcialmente (faltaram dados da empresa, nome engenheiro 110 

responsável e notas fiscais). Este item constou como ressalva do 2º Quadrimestre/2020. 111 

Pautado na 488ª, deliberou-se por reiterar o ofício a SESAU, objetivando uma resposta 112 

completa. Elaborado Ofício COMUS 262/2020 requerendo as informações solicitadas no 113 

Ofício COMUS 100/2020 e 168/2020. 114 

- Ofício 179/2020 – COMUS – Transporte ECOBUS - respondido por meio do ofício 115 

128/2020 – SESAU-GS – engloba também o ofício 155/2020 – COMUS – respondido por 116 

meio do ofício 154/2020 – SESAU-GS e memo 090/2020 – SESAU-GS. Pautado na 488ª 117 

COFIN, deliberado encaminhar ao Ministério Público. Pautado na 489ª, Nesta data, 118 

deliberou-se pelo acompanhamento do feito vez que há em trâmite demanda judicial entre as 119 

partes na Justiça Estadual - Processos nº 0002918-98.2019.8.26.0587 e 1002593-120 

72.2020.8.26.0587. Nesta data, chegou ofício 215/2020 – SESAU-GS (disponibilizando o 121 

memo 141/2020 – SESAU-GS e cópia do processo 717178/2020 respectivo. Nesta data, não 122 

havendo tempo hábil, ficará para a próxima reunião 491ª COFIN. Aguardar 123 

- Ofício 220/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 540/2020-PRE-FSPSS - 124 

solicitação de esclarecimentos sobre o valor pago na conta SABESP, conforme folha ”60”, 125 

considerando o valor aparente elevado. Nesta data, não houve temo hábil para análise do 126 

retorno. Aguardar  127 

- Ofício 229/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 030/2020-DESES-DRF-SESAU 128 

- solicitação de esclarecimentos sobre médico infectologista na unidade de saúde – CEMIN. 129 

Nesta data, resposta acatada, porém a Comissão deliberou em solicitar complementação 130 

sobre o tema por meio do ofício 258/2020 – COMUS. Aguardar 131 

- Ofício 230/2020 – COMUS respondido por meio do ofício 031/2020 – DESES/DRF/SESAU 132 

– sobre esclarecimentos a Fundação sobre objeto da despesa, especificamente quanto a 133 

natureza do empenho, sua base legal, vigência do serviço/atividade e vinculo com a 134 

administração pública dos empenhos citados no referido ofício. Nesta data, não houve temo 135 

hábil para análise, ficará para a próxima reunião.  136 

- Ofício 251/2020 – REITERAÇÃO DO OFÍCIO 173/2020 – COMUS (respondido por meio do 137 

ofício 146/2020 – HCSS-ADM – envio de Relação das Diretorias da Provedoria referentes aos 138 

anos 2000 a 2020). Pautado na 485ª COFIN, porém não houve tempo hábil, ficará para a 139 

próxima reunião 486ª. Nesta data, respondido parcialmente (HCSS ficou devendo 140 

complementação). Este item ficou como ressalva do 2º quadrimestre/2020. Pautado na ata 141 

488ª, deliberou-se por aguardar até a 1ª Reunião da COFIN do mês de novembro/2020. 142 

Nesta data, deliberado pela emissão do ofício 251/2020 – COMUS ao Hospital de Clínicas. 143 

Aguardar. Nesta data, ainda sem resposta ao ofício 251/2020.  Aguardar  144 

- Ofício 255/2020 – COMUS enviado ao DEPLAN-SESAU – solicitando as justificativas das 145 

metas realizadas parcialmente ou não realizadas apresentadas no Relatório Anual de Gestão 146 

2019, apresentado pelo Sr. Bruno em plenária com a informação de que estas seriam 147 

encaminhadas a posteriori. Aguardar  148 

- Ofício 264/2020 – COMUS – a SESAU - sobre Planejamento da Territorialização em 149 

desenvolvimento na Região do Canto do Mar, enseada I e Enseada II. Nesta data, deliberado 150 

pela emissão do ofício em tela. Aguardar 151 

- Ofício 265/2020 – COMUS – a SESAU – sobre Processo de Construção da Unidade de 152 

Saúde CAPS AD e – Costa Norte e UBS Canto do Mar. Nesta data, deliberado pela emissão 153 

do ofício em tela. Aguardar 154 

- Ofício 266/2020 – COMUS – SESAU – sobre solicitação de informações acerca do 155 

empenho em nome da servidora Giuliana Zen Petisco Del Porto, no valor de R$ 2.090,00, 156 
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empenhos datados de 19/05/2020, 017/07/2020 e 16/07/2020. Nesta data, deliberado 157 

Aguardar  158 

- Ofício 267/2020 – COMUS – a SESAU – Empenhos Liquidados outubro de 2020 – Despesa 159 

de Energia com valores elevados no dias 26/10/2020 (R$ 41.310,41) e 29/10/2020 160 

(R$48.280,94). Nesta data, deliberado pela emissão de Ofício a SESAU para 161 

esclarecimentos acerca dos valores citados. Aguardar 162 

- Relação de Remessa, datada de 26/10/2020 – Extratos Bancários – competência 163 

setembro/2020. Pautado na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Nesta data, 164 

deliberado pela devolução ao Fundo Municipal de Saúde depois da ciência e assinatura dos 165 

membros da COFIN. Nenhuma observação a ser efetuada. Devolução 166 

- Relação de Remessa, datada de 28/10/2020 – Relação Razão Banco Caixa – 167 

setembro/2020. Pautado na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Nesta data, 168 

não houve temo hábil para análise, ficará para a próxima reunião.  169 

 - Prestação de Contas Fundação de Saúde – competência setembro de 2020. Pautado 170 

na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Nesta data, não houve temo hábil para 171 

análise, ficará para a próxima reunião.  172 

- Relação de Remessa, datada de 17/11/2020 – Empenhos Liquidados – Competência 173 

Outubro/2020. Nesta data, não houve tempo hábil para análise, ficará para a próxima 174 

reunião.  175 

4- Desligamento de Conselheiro da COFIN: Moisés Figueiredo da Silva. Ficará para 176 

a próxima plenária ordinária de dezembro a eleição do membro em substituição.  177 

5- Informes Gerais: Sra. Jacqueline Marinho informou aos membros sobre a 178 

portaria de exoneração de todos os funcionários em cargos em comissão. Em 179 

seguida, discutiu-se a questão da legalidade em continuar como membro da COFIN, 180 

sendo indicada pelo Governo. Nesta data, deliberado pela emissão do ofício 181 

260/2020 – COMUS – solicitando informações acerca do tema. Aguardar.    182 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 183 

pelos presentes. São Sebastião, 17 de novembro/2020. Ata elaborada por Claudia Prudente. 184 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 185 

Henrique Cardoso dos Santos  

Jacqueline Marinho Santos   

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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