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ATA da 493ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 03/12/2020, 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 

NÃO HAVENDO QUÓRUM, NÃO HOUVE DELIBERAÇÃO. 7 

2- Documentos Recebidos: 8 

- Ofício 231/2020 – SESAU- em resposta ao ofício 262/200 – COMUS – Relação com nome, 9 

cargo e formação profissional do responsável pelas obras realizadas na unidades de saúde 10 

de Barequeçaba, Itatinga, Olaria, Varadouro, Morro do Abrigo, Camburi, Juquehy II e 11 

Boraceia. 12 

- Ofício 0938/2020 – Ministério Público de São Paulo – sobre o ofício 246/2020 – acerca 13 

dos questionamentos sobre portaria referente a assunção do cargo de Secretária de Saúde.  14 

- Email enviado pelo Ministério Público – acerca do ofício 256/2020 – COMUS – sobre 15 

Requerimento Vereador Elias.  16 

- Email enviado pelo Ministério Público de São Paulo – sobre Denúncia do Sr. Helton 17 

Romano sobre Agente Público/Cargo Comissionado Agente Público/Contratação Temporária 18 

Agente Público/Direitos/Deveres/Proibições.  19 

- Email enviado pelo servidor concursado Rogério Sampaio – sobre denúncia de Assédio 20 

Moral com relação a sua pessoa. 21 

3- Documentos Analisados - 3º Quadrimestre/2020:  22 

- Ofício 135/2019 – COMUS – respondido por meio do ofício 216/2020-COMUS - sobre 23 

solicitação de providências com relação às notas fiscais que deverão vir com descriminação 24 

dos serviços executados e produtos entregues. Pautado na 490ª COFIN, resposta 25 

considerada “Não a Contento” em decorrência de não atender conforme determina a 26 

legislação vigente. Qual encaminhamento será efetuado diante do retorno “não a contento”?. 27 

Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em 28 

decorrência da Falta de quórum.  29 

- Ofício 137/2019 – COMUS – Roteiro de Prestação de Contas – respondido por meio do 30 

ofício 591/2020 – FSPSS- Dadm – (disponibilizaram duas Relações: 1- Relação de Contratos, 31 

Aditivos e Atas de Registro de Preços firmados em setembro/2020 e 2- Relação de Processos 32 

Findados entre Agosto/2020 e Setembro/2020. Pautado na 491ª, não houve quórum para 33 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 34 

quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  35 

- Ofício 042/2020 – ao HCSS – NIPONET (solicitação de cópia de memorial de serviços 36 

contratados e implantados pela empresa NIPONET e Cópia dos orçamentos feitos a outras 37 

empresas que prestam o mesmo serviço e que demonstrem que o serviço junto à NIPONET é 38 

o mais barato) – transferido para 3º quadrimestre/2020. Pautado na ata 488ª, constatado que 39 

não houve resposta. Nesta data, Sra. Jacqueline emitirá novo ofício ao Hospital de Clínicas 40 

reiterando o referido ofício. Aguardar. Pautado na 489ª, Nesta data, constatado que ainda 41 

não houve resposta. Pautado na 490ª, constatado não que não houve resposta. Pautado na 42 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Nesta data, 43 

analisar o ofício que chegou no dia 25/11/2020 o Ofício 176/2020 – ADM-HCSS – resposta 44 

ao ofício 042/2020 – COMUS com os seguintes anexos: Memorial dos Serviços de Internet 45 

(SVA) e Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), justificativa do Departamento de 46 

Tecnologia e Informação quanto à ausência de orçamentos diversos e o orçamento da 47 

NIPONET na época. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 48 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  49 

- Ofício 072/2020 - TABLETS ACS’S – referente à compra e distribuição dos Tabletes. 50 

Resposta por meio do ofício: Of. 086/2020 – SESAU/GS. Pautado na ata 471ª COFIN, 51 

constatado resposta parcial. Pautado na ata 488ª, deliberou-se por reiterar ofício à Fundação 52 
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de Saúde. Pautado na 489ª, Sra. Jacqueline emitiu novo ofício à Fundação de Saúde 53 

reiterando o referido ofício. Pautado na 490ª, Aguardar. Pautado na 490ª, aguardando 54 

resposta da reiteração da Sra. Jacqueline Marinho. Aguardar. Pautado na 491ª, não houve 55 

quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não 56 

houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  57 

- Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais (8 volumes) - respondido por 58 

meio do ofício 111/2020 – HCSS-ADM. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta 59 

não a contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela análise por meio de amostragem. 60 

Aguardar. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima 61 

reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 62 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  63 

- Ofício 140/2020 – COMUS – referente solicitação de esclarecimentos sobre o Hospital de 64 

Boiçucanga, com as seguintes solicitações: O Processo de licitação; Relatório/Planilha dos 65 

custos e Notas Fiscais; Prazo estimado para início dos atendimentos. Este ofício foi emitido 66 

em 13/07/2020, ainda sem resposta. Nesta data, não houve deliberação em decorrência 67 

da Falta de quórum.  68 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 69 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 70 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 71 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 72 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 73 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 74 

constatada resposta, porém não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o 75 

próximo quadrimestre/2020. Pautado na 488ª COFIN, deliberado analisar por amostragem. 76 

Nesta data, deliberado continuar em análise por amostragem. Aguardar. Nesta data, em 77 

análise por amostragem. Pautado na 490ª, não houve tempo hábil par análise. Pautado na 78 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 79 

492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta 80 

de quórum.  81 

- Ofício 179/2020 – COMUS – Transporte ECOBUS - respondido por meio do ofício 82 

128/2020 – SESAU-GS – engloba também o ofício 155/2020 – COMUS – respondido por 83 

meio do ofício 154/2020 – SESAU-GS e memo 090/2020 – SESAU-GS. Pautado na 488ª 84 

COFIN, deliberado encaminhar ao Ministério Público. Pautado na 489ª, Nesta data, 85 

deliberou-se pelo acompanhamento do feito vez que há em trâmite demanda judicial entre as 86 

partes na Justiça Estadual - Processos nº 0002918-98.2019.8.26.0587 e 1002593-87 

72.2020.8.26.0587. Pautado na 490ª, a qual protocolou o ofício 215/2020 – SESAU-GS 88 

(disponibilizando o memo 141/2020 – SESAU-GS) e cópia do processo 717178/2020 89 

respectivo, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na 491ª, não houve quórum 90 

para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 91 

quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  92 

- Ofício 201/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relatório de Gestão de Estoque e 93 

consumo dos insumos e Relatório Completo de Gestão de Estoque e consumo dos 94 

medicamentos utilizados para pandemia - respondido por meio do ofício 172/2020 – ADM-95 

HCSS, no dia 18/11/2020. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para 96 

a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não 97 

houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  98 

- Ofício 218/2020 – COMUS – a SESAU – sobre solicitação de cópia de portaria de Cessão 99 

de Vera Capovilla, publicada no período entre 01 de janeiro de 2007 e 22 de setembro de 100 

2020, e ainda esclarecer se a funcionária encontra-se relacionada na folha de pagamento da 101 

Prefeitura. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação 102 

em decorrência da Falta de quórum.  103 
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- Ofício 219/2020 – COMUS - a SESAU – sobre solicitação de cópia de portaria de Cessão 104 

de Willians Alves Santana, bem como esclarecer se o referido profissional encontra-se 105 

relacionado na folha de pagamento da prefeitura. Pautado na 492ª, porém não houve 106 

quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  107 

- Ofício 220/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 540/2020-PRE-FSPSS - 108 

solicitação de esclarecimentos sobre o valor pago na conta SABESP, conforme folha ”60”, 109 

considerando o valor aparente elevado. Nesta data, não houve temo hábil para análise, ficará 110 

para a próxima reunião. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a 111 

próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 112 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  113 

- Ofício 230/2020 – COMUS respondido por meio do ofício 031/2020 – DESES/DRF/SESAU 114 

– sobre esclarecimentos a Fundação sobre objeto da despesa, especificamente quanto à 115 

natureza do empenho, sua base legal, vigência do serviço/atividade e vinculo com a 116 

administração pública dos empenhos citados no referido ofício. Pautado na 490ª COFIN, 117 

porém não houve temo hábil para análise, ficará para a próxima reunião. Pautado na 491ª, 118 

não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, 119 

porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de 120 

quórum.  121 

- Ofício 246/2020 – COMUS – enviado ao Ministério Público – Em 27/11/2020 chegou o 122 

ofício 09385/2020 – Ministério Público – sobre ofício 246/2020 – COMUS questionando o 123 

número de portaria, ou outro instrumento jurídico sobre nomeação, assunção/substituição do 124 

cargo de secretária de saúde. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de 125 

quórum.  126 

- Ofício 249/2020 – COMUS – a SESAU – sobre solicitação de Relação Atualizada de 127 

médicos concursados, com respectiva data de início de suas atividades, bem como a 128 

respectiva especialidade, lotação e inscrição (número) CRM. Pautado na 492ª, porém não 129 

houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  130 

- Oficio 250/2020 – COMUS – respondido por meio do Ofício 174/2020 – ADM-HCSS - sobre 131 

Relação Atualizada de médicos contratados, com respectiva data de início de suas atividades, 132 

bem como a respectiva especialidade, lotação e inscrição (número) CRM, protocolado no dia 133 

24/11/2020. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação 134 

em decorrência da Falta de quórum.  135 

- Ofício 251/2020 – REITERAÇÃO DO OFÍCIO 173/2020 – COMUS – (envio de Relação das 136 

Diretorias da Provedoria referentes aos anos 2000 a 2020) – envolve o ofício 146/2020 – 137 

ADM-HCSS. Pautado na 485ª COFIN, porém não houve tempo hábil, ficará para a próxima 138 

reunião 486ª. Nesta data, respondido parcialmente (HCSS ficou devendo complementação). 139 

Este item ficou como ressalva do 2º quadrimestre/2020. Pautado na ata 488ª, deliberou-se 140 

por aguardar até a 1ª Reunião da COFIN do mês de novembro/2020. Pautado na ata da 490ª 141 

COFIN, constatado ausência de resposta. Pautado na 491ª, constatado resposta por meio do 142 

ofício 170/2020 – ADM-HCSS (disponibilizou o ofício 1393/2020 – SER – CREMESP), 143 

protocolado no dia 18/11/2020, porém não houve quórum para deliberação, ficará para a 144 

próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 145 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  146 

- Ofício 255/2020 – COMUS enviado ao DEPLAN-SESAU – solicitando as justificativas das 147 

metas realizadas parcialmente ou não realizadas apresentadas no Relatório Anual de Gestão 148 

2019, apresentado pelo Sr. Bruno em plenária com a informação de que estas seriam 149 

encaminhadas a posteriori. Aguardar. Pautado na 491ª, não houve quórum para 150 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 151 

quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  152 

- Ofício 256/2020 – COMUS enviado ao Ministério Público – Em 17/11/2020 chegou o email 153 

enviado pelo Ministério Público, solicitando o número do CNPJ, sendo informado que o 154 

Conselho não possui CNPJ. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de 155 
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quórum.  156 

- Ofício 257/2020 – COMUS – enviado a SESAU- sobre solicitação de informações AUSIDUS 157 

– Componente de Auditoria Municipal (engloba o ofício 129/2019- COMUS – respondido por 158 

meio do ofício (engloba o ofício 129/2019 – COMUS respondido por meio do ofício 081/2020 159 

– DEPLAN-SESAU no dia 10/11/2020 com as seguintes informações: que a SESAU 160 

constatou falhas e vícios formais e que tal constatação enseja a necessidade de reanálise dos 161 

autos pelo novo Componente Municipal de Auditoria – CMA/AUDISUS. Pautado na 490ª 162 

COFIN, deliberado aguardar as respostas ao ofício acima referenciado. Aguardar. Pautado 163 

na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado 164 

na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, Sra. Claudia agradeceu a presença do Dr. 165 

Edson e informou que o tema é referente ao Processo AUDISUS nº 12115/2017, em seguida 166 

concedeu a palavra ao Dr. Edson Cardin que informou que foi solicitada uma auditoria para 167 

verificar irregularidades nos exames efetuados pela empresa ECORAD. Em seguida efetuou 168 

a leitura das constatações apontadas pelo Relatório de Auditoria Municipal n° 001/2018, na 169 

qual fizeram uma conferência de exames faturados da ECORAD do período de janeiro de 170 

2016 a julho de 2017, objetivando averiguação de desconformidade nos exames realizados 171 

pela ECORAD x faturamento. Em seguida efetuou a leitura dos itens que foram auditados, 172 

sendo estes: 1- Relação entre exames solicitados x critérios do protocolo de solicitação, 173 

2- Quantidade de guias de exames faturadas em divergência com a cobertura 174 

contratual (UBS e USF); 4- Guias agendadas sem autorização ou agendamento prévios 175 

da Central de Regulação; 5- Diferença de valores entre exames autorizados x exames 176 

análogos mais caros realizados sem autorização prévia; 6- Verificação de dupla 177 

cobrança no faturamento; 7- Verificação dos respectivos laudos anexos aos exames 178 

realizados. Em seguida discorreu item a item, Item 1- “Relação entre exame solicitado x 179 

critério – Explicou que o posto de saúde solicita o exame por meio de uma guia que é 180 

enviada para Central de Regulação que posteriormente é enviava para ECORAD, sendo 181 

agendados pela Regulação. Disse que essa dinâmica não deu certo e surgiram as 182 

duplicidades, momento em que a ECORAD assumiu o agendamento e tratava diretamente 183 

com os pacientes. Disse que nessa época quem estava administrando a SESAU era Doutor 184 

Aldo, Dra. Mamy e Dr. Marcos Salvador. Disse que em conversa com Dra. Mamy informou 185 

que não daria certo, pois ao pedir a colonoscopia para o paciente, o mesmo vinha sem o 186 

preparo adequado para realização do exame. Foi quando resolveu montar uma central de 187 

telefonia (call center) para agendamentos dos referidos exames e nessa central utilizavam a 188 

caixa com os exames que vinham da Secretaria (Regulação) e separam por lotes de Regiões 189 

(Costa Sul, Costa Norte e Região Central). Disse davam prioridade para a população da 190 

Costa Sul em decorrência dos horários dos ônibus. Explicou que dessa forma o paciente 191 

vinha com o devido preparo e realizava o exame com segurança. Informou que quando os 192 

pacientes compareciam assinavam a guia (pedido de exame) como prova da realização do 193 

exame e cerca de 80% dos pacientes já saiam com o resultado do exame. Informou que em 194 

2016 com a entrada da equipe da Denise Passareli, nunca foi notificado sobre qualquer 195 

mudança na dinâmica adotada na Central de Regulação/SESAU. Disse ainda que o 196 

responsável pela regulação na época era o Senhor Teco (Wilmar Prado), mesmo setor que 197 

fazia o faturamento. Disse que depois de realizar o exame e de posse da via carimbada, 198 

autorizada pela SESAU, a minha central ficava com a segunda via do laudo entregue ao 199 

paciente, sendo que sua funcionária Roberta designada somente para executar este serviço 200 

(há 11 anos) conferia tudo e encaminhava para SESAU para autorização e 201 

consequentemente a emissão da nota fiscal. Em seguida, disse que quando ocorriam dúvidas 202 

(falta de assinatura, falta de carimbo, outros), as guias eram separadas para correção e disse 203 

que nunca perderam nenhum exame. Ainda, nessa época, informou que no caso da 204 

existência de tumores detectados pelo ultrassom abdominal complementava com exames de 205 

ultrassom transvaginal ou retal e que essa prática fazia parte de um acordo entre ECORAD e 206 

SESAU. Disse que nesses casos fazia a complementação de novos exames na mesma guia 207 
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e enviava para SESAU. Explicou que quando havia necessidade, nos casos de tumores, era 208 

necessário fazer um exame chamado dopller, objetivando saber se o tumor era benigno ou 209 

maligno. Disse que a situação de tumores ocorria de duas a três vezes no mês. Salientou que 210 

essa prática foi feita por muitos anos e atualmente também é feito assim. Lembrou que 211 

naquela época não tinha médicos e quem solicitava exames, dentro de um protocolo, eram as 212 

enfermeiras e diante disto as chances de solicitar exames errados eram grandes e lá mesmo 213 

efetuava a substituição da solicitação do exame equivocado. Informou que o seu contrato 214 

proíbe a dispensação do paciente e em seguida citou resolução específica e que verificará se 215 

ela rege o seu contrato atual. A seguir efetuou leitura de um trecho da referida resolução:  216 

“Na substituição, de pedidos de ultrassonografia ou outros exames, preenchidos 217 

erroneamente ou que se fizerem necessário, utilizando-se de guia  ou preenchimento 218 

nova guia para posterior autorização na Secretaria de Saúde”. Explicou que tudo é 219 

resolvido sem que o paciente tenha que retornar sem realizar o devido exame ou 220 

procedimento. Informou que esta situação ocorria  de duas a três vezes no período. Explicou 221 

que como não estava de posse da guia, preenchia na mesma guia com sua letra a solicitação 222 

do novo exame. Disse que essa situação era rara. Sra. Claudia informou que seguramente 223 

na unidade do Canto do Mar esta situação nunca aconteceu. Dando continuidade, Dr. Edson 224 

informou que quando essa situação acontecia, no primeiro laudo realizado complementava 225 

com o novo exame realizado para poder efetuar a cobrança do exame realizado sem a guia. 226 

Exemplificou que nos casos de tumores de mama identificados no ultrassom (com 227 

classificação Bi-RADs 4) efetuava imediatamente a biópsia em encaminhava para o 228 

laboratório e depois completava na própria guia a solicitação da referida biópsia e 229 

encaminhava para SESAU. Salientou que tudo aconteceu na época do Senhor Teco. Disse 230 

que ficou assustado com o tempo decorrido e referida manifestação da SESAU com protocolo 231 

do dia 05/10/2020, solicitando cópia integral do processo de auditoria correspondente. 232 

Salientou que não tem como cometer erros, pois emite notas fiscal somente diante de guias 233 

conferidas e autorizadas pela própria SESAU. Em seguida disse que não consegue entender 234 

a constatação de duplicidade de guias, se a produção de guias não depende da ECORAD. 235 

Explicou que enviava a caixa com seu faturamento para Regulação e esta conferia e 236 

autorizava e enviava ECORAD emitir a nota. Em seguida, efetuou a leitura das Constatações 237 

do Relatório de Auditoria Municipal nº 001/2018 e sua respectiva recomendação, o qual 238 

consta o seguinte: “Constatação nº 1- Relação entre Exame Solicitado e Critério de 239 

Protocolo de Solicitado”. Explicou que não faz protocolo de solicitado, este é efetuado pelo 240 

médico que atendeu o paciente, protocolo é da SESAU. Salientou que independente da 241 

origem do paciente a ECORAD tem que fazer o exame. Em seguida, efetuou a leitura na 242 

íntegra, sendo esta: “verificado que existem protocolos assistenciais de consultas e exames 243 

conforme a Portaria GM nº 1559 de 01/08/2008, que institui a politica nacional de regulação 244 

do Sistema Único de Saúde – SUS (Anexo I), entretanto tais protocolos não estão instituídos 245 

por norma ou outro instrumento que vincule a obrigatoriedade da sua observância”. Sra. 246 

Cláudia considerou que esta é uma prerrogativa da Central de Regulação e não do Prestador 247 

de Serviço. Sr. Henrique informou que o protocolo citado é referente ao Prestador de 248 

Serviço. Dr. Edson esclareceu que numa amostragem de 150 a 200 mil exames (período em 249 

torno de um ano e meio a dois anos) foram encontradas 10 guias e estabeleceram um valor 250 

de R$ 2.707,55. Em seguida efetuou a leitura das recomendações emitidas pelo componente 251 

de auditoria (página 3 do referido relatório). Informou que seguia um protocolo que foi licitado, 252 

porém se este sofreu alteração, ele deveria ter sido informado e não foi. Disse que a SESAU 253 

solicitava algumas vezes a troca de exames quando necessário. Sr. Henrique considerou 254 

que o objeto da licitação foi a prestação de serviço e em seguida questionou quais 255 

parâmetros foram utilizados. Dr. Edson disse que deveriam ter feito um termo aditivo para as 256 

devidas alterações, mas também não foi feito. Disse que na situação referida não aceita a 257 

constatação apresentada, pois toda conferência de exames passou pelo crivo da Central de 258 

Regulação. Sra. Claudia considerou que se houve conferência da SESAU e autorização para 259 
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realização dos exames, a nota deve ser emitida e em seguida, perguntou se a ECORAD foi 260 

notificada pela SESAU. Dr. Edson respondeu que não e que as notificações tinham que ser 261 

simultâneas a situação apontada como “erro”. Constatação nº 2 - Quantidade de Guias de 262 

Exames Apresentadas x Relatório de Faturamento: Dr. Edson considerou que a partir do 263 

momento que enviou as guias para conferência e autorização da SESAU e estas retornaram 264 

com autorização para pagamento, disse que só lhe resta emitir as notas fiscais. Manifestou 265 

descontentamento com a notificação sobre a matéria. Sr. Henrique perguntou se alguma vez 266 

foi chamado pela gestão para esclarecimentos. Dr. Edson respondeu que nunca foi chamado 267 

para prestar qualquer tipo de esclarecimento a respeito das referidas falhas constantes do 268 

referido relatório de auditoria. Salientou que falhas ocorridas no período foram cometidas em 269 

número ínfimo e que nunca chamados ou notificados a respeito nos 2016 e 2017. Disse que 270 

depois da conclusão da auditoria em 2018, na qual o Sr. Wilmar (Teco) era o presidente, ao 271 

mesmo tempo em que também era o responsável pelo Departamento de Regulação. Em 272 

seguida efetuou a leitura do quadro apresentado na referida constatação com relação à 273 

Competência, Quantidade Guias/Valor apresentado, observando que existem constatações 274 

de coerência entre os valores de guias apresentadas x Quantidade de Guias/Valor faturadas 275 

e então a partir de pressuposto não existe mais razão de prosseguir nas argumentações a 276 

serem efetuadas, pois o próprio relatório de auditoria concluiu que existe coerência na 277 

prestação de contas do serviço.  Constatação nº 3 – Unidade de Origem das Guias de 278 

Exames Faturadas: Dr. Edson informou que as alegações estão pautadas em guias de 279 

exames faturados com divergências contratuais, em seguida salientou que não tem como 280 

saber a origem do paciente ao realizar o exame.  Sra. Cláudia explicou que as guias 281 

(SADTS) referentes às guias médicas e de exames, assinadas pelos médicos e com timbre 282 

da Prefeitura são emitidas nas unidades de saúde e não pelo prestador. Sr. Henrique 283 

considerou que o controle é da SESAU. Sra. Claudia informou que existe um controle interno 284 

das pessoas responsáveis pela autorização dos exames, porém se as guias passaram pela 285 

Central de Regulação com carimbo da enfermeira não tem o que se contestar. Dr. Edson 286 

destacou que nesta constatação apresentaram 103 guias com a sugestão de que foram feitas 287 

fora de estabelecimento contemplado pela cobertura contratual num período de 18 meses. 288 

Comentou que esta é uma bela constatação para arrumação da própria casa. Em seguida 289 

efetuou a leitura da recomendação pelo Componente de Auditoria, item “a” e “b”. Disse que 290 

nada disso é de sua responsabilidade e competência. Constatação nº 4- Guias Agendadas 291 

sem Autorização ou Agendamento Prévios da Central de Regulação: Dr. Edson Disse 292 

que essa situação aconteceu mais de uma vez, pois houve um momento em que o 293 

Departamento de Regulação estava completamente paralisado e as pessoas iam diretamente 294 

para ECORAD para a realização do exame (às vezes faziam a ficha e às vezes não). Disse 295 

que posteriormente a ECORAD enviava o faturamento para Regulação e este era pago. 296 

Informou que uma vez o Doutor Marcos Salvador elogiou a postura da ECORAD em não 297 

desassistir o paciente em decorrência da falta de médico no posto. Disse que algumas vezes 298 

encaminhava o paciente direto para o Centro Cirúrgico depois de realizar o exame. Sr. 299 

Henrique solicitou a quantificação das constatações apontadas. Dr. Edson informou que 300 

guias de exames preenchidas para realização do segundo exame foram em torno de 10 guias 301 

ao ano envoltas no meio da realização de 90 mil exames. Disse que a algumas vezes a 302 

Secretaria de Saúde perdeu a guia, reenviando nova guia, para realização de exame. 303 

Considerou que esta situação foi um risco que correu, pois o pagamento poderia ter sido 304 

negado, porém nunca teve problema do tipo. Disse que houve melhora na execução do 305 

trabalho quando disponibilizou uma das funcionárias da ECORAD para efetuar a conferência 306 

junto às funcionários da Central de Regulação da SESAU. Concluindo, disse que o seu 307 

contrato não permite dispensar o paciente sem a realização do exame. Constatação nº 5 – 308 

Diferença de Valores entre Exames Autorizados x Exames Análogos mais caros 309 

realizados sem autorização prévia: Dr. Edson disse que nessa constatação eles têm razão, 310 

porém esta conduta foi acordada previamente. Explicou que nessa constatação cabe e sua 311 
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prerrogativa de dispensar o paciente e não realizar o exame. Informou que 2017 havia a 312 

intenção de extinguir o contrato com a empresa ECORAD, sendo cortado o seu contrato com 313 

o Hospital. Posteriormente, conseguiu revogar a decisão e voltou a prestar serviço para o 314 

Hospital novamente. Disse que o CADI – Centro de Imagem que assumiu no momento em 315 

que a ECORAD estava sem contratação, teve inúmeras denúncias com relação à prestação 316 

de serviço, tendo o seu contrato rescindido, momento em que a Prefeitura solicitou o retorno 317 

da ECORAD. Sra. Claudia informou que havia um número estipulado pela CADI para 318 

realização de exame e quando esse se esgotava, o paciente tinha que efetuar o pagamento. 319 

Dr. Edson disse que isso é crime e que havia uma dinâmica para gerar a referida demanda. 320 

Disse que precisou lutar e envolver pessoas para ganhar a liminar e o direito de retorno ao 321 

Hospital. Informou que em um determinado momento, Sra. Ana Soares fez contato e solicitou 322 

apoio na realização de exames na Campanha “Carreta do Outubro Rosa” para realização de 323 

mamografia, pois não havia estrutura e nem técnico para realização do exame, além de 324 

aparelhos velhos e todos sucateados. Sr. Henrique perguntou de existe dívida do poder 325 

público com relação ao serviço prestado e se existe algum instrumento jurídico que a 326 

fundamente. Dr. Edson respondeu que solicitaram apoio e ele o deu, porém não foi feito 327 

contrato e que ainda não recebeu pelo serviço prestado que na época gerou em torno de 14 328 

mil reais. Em seguida, disse que atualmente o poder público está há sete meses sem efetuar 329 

pagamento e Hospital está há quatro meses sem pagar e que a dívida está em trono de um 330 

milhão, setecentos e setenta mil reais. Disse desconhecer os motivos do não pagamento, 331 

porém, uma coisa é certa, suas notas estão corretas. Sr. Henrique perguntou se existe 332 

alguma movimentação ou intuito de demandar judicialmente algo sobre a matéria. Dr. Edson 333 

respondeu que não, pois teve uma reunião com promessa de pagamento para o mês de 334 

janeiro de 2021. Disse que todos os anos acontecem a seguinte situação com os exames, 335 

quando existência de pandemia, os exames são efetuados havendo um relaxamento para seu 336 

pagamento. Exemplificou o caso da Chikungunya que teve muitos casos de ultrassom 337 

morfológico.  Disse que São Sebastião é um dos municípios que tenta resolver a maioria das 338 

suas demandas. Sra. Claudia informou que na USF Enseada, o cardiologista da unidade de 339 

saúde encaminha os casos urgentes para o Pronto Atendimento, evitando o ping pong. Dr. 340 

Edson disse que o ping pong é feito para se ganhar tempo. Em seguida citou o curso 341 

maravilhoso ministrado pelo Senhor Ricardo Chaves em uma das capacitações para o 342 

Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião. Disse que o curso foi esclarecedor no 343 

sentido de entender que o município deve minimizar o número de viagens e/ou procedimentos 344 

a serem realizados fora do município, evitando o estresse e desgaste do paciente. Em 345 

seguida manifestou descontentamento com os altos salários praticados pela coordenação 346 

hospitalar, em torno de 20 a 24 mil reais por coordenação. Salientou que os coordenadores 347 

ganham mais que os coordenadores técnicos, salientou que o pagamento dos três 348 

coordenadores do Hospital soma mais de 70 mil enquanto o Hospital tem uma dívida de 700 349 

mil com a ECORAD. Sra. Claudia informou que o COMUS recebeu um ofício emitido pelo Dr. 350 

Paulo Guimarães, citado acima com argumentações de que a auditoria referente ao processo 351 

ECORAD 12115/2017 deveria ser revista em decorrência de conter falhas e vícios formais. 352 

Dr. Edson salientou não permitirá que descontem nenhum centavo do serviço prestado, pois 353 

não tem como produzir laudo sem guia autorizada. Salientou que entregou as guias, estas 354 

foram conferidas e autorizadas pela SESAU para emissão de nota fiscal pelo prestador e 355 

futuro pagamento, então encerrou com a leitura do item IV- Conclusão inciso III do contrato 356 

vigente – 1-10 – “Substituição “manu própria” de pedidos de ultrassonografia ou outros 357 

exames preenchidos erroneamente, ou que se fizerem necessários, utilizando-se de 358 

guia ou preenchendo nova guia para posterior autorização da Secretaria da Saúde e 359 

resolvidos sem que o paciente tenha que retornar à ESF”. Em seguida, salientou que 360 

quem decide “o que se faz necessário” é o médico e encerrou dizendo que não há o que se 361 

discutir. Salientou que todas as guias e valores apresentados nos anos 2016 e 2017 batem 362 

com as guias faturadas (portanto não há o que se questionar). Segundo, considerou que os 363 
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entraves deste meio estão sendo contemplados pela legislação vigente. E ainda, no caso de 364 

dúvidas, efetuem a conferência devida. Agradeceu a iniciativa da Comissão em proporcionar 365 

a oportunidade de esclarecimentos Sr. Henrique crê que tudo indica que a auditoria está 366 

equivocada no seu desenvolvimento (metodologia) e não com o prestador de serviço, disse 367 

que será preciso efetuar justificativa aceitável do ponto de vista da administração pública, 368 

objetivando dirimir responsabilidades. Sra. Claudia considerou que se as constatações tidas 369 

como errôneas, constam do contrato. Em seguida, agradeceu a presença do Dr. Edson e 370 

encerrou a reunião. Não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  371 

- Ofício 258/2020 – COMUS (complementa o ofício 229/2020 – COMUS) – respondido por 372 

meio do ofício 030/2020-DESES-DRF-SESAU - solicitação de esclarecimentos sobre médico 373 

infectologista na unidade de saúde – CEMIN. Pautado na 490ª, resposta acatada, porém a 374 

Comissão deliberou em solicitar complementação sobre o tema por meio do ofício acima 375 

referenciado. Nesta data, Aguardar a resposta. Pautado na 491ª, não houve quórum para 376 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Nesta data, Não houve quórum. 377 

- Ofício 259/2020 – enviado ao Dr. Edson – ECORAD – convidando-o para esclarecimentos 378 

na COFIN sobre o processo 12.115/2017 – AUDISUS. Aguardar. Pautado na 491ª, não 379 

houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, 380 

porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de 381 

quórum.  382 

- Ofício 260/2020 – COMUS – a SESAU – sobre solicitação de indicação de novos membros 383 

do governo para composição do COMUS, considerando as exonerações efetuadas no dia 384 

16/11/2020, conforme documento oficial. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta 385 

data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  386 

- Ofício 262/2020 – COMUS engloba o ofício 168/2020 – COMUS – respondido por meio do 387 

ofício 169/2020 e 176/2020 – SESAU-GS - sobre resposta incompleta ao ofício 100/2020 – 388 

COMUS – sobre novo envio da SESAU a Secretaria de obras cobrando resposta ao COMUS. 389 

Pautado na 485ª COFIN. Pautado na ata 486ª, respondido parcialmente (faltaram dados da 390 

empresa, nome engenheiro responsável e notas fiscais). Este item constou como ressalva do 391 

2º Quadrimestre/2020. Pautado na 488ª, deliberou-se por reiterar o ofício a SESAU, 392 

objetivando uma resposta completa. Pautado na 490ª, deliberou-se pelo envio do ofício 393 

262/2020 referenciado acima. Aguardar. Pautado na 491ª, não houve quórum para 394 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 395 

quórum. Nesta data, atentar para o ofício resposta que chegou no dia 27/11/2020. Nesta 396 

data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  397 

- Ofício 263/2020 – COMUS – complementa o ofício 128/2020 – COMUS – Solicitação de 398 

notas fiscais COVID-19 – respondido por meio do ofício 111/2020-SESAU. Pautado na ata 399 

da 486ª COFIN, constatado resposta não a contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela 400 

análise por meio de amostragem. Pautado na 490ª, deliberou-se pelo envio do ofício nº 401 

263/2020 objetivando informações sobre a localização e número de patrimônio dos bens 402 

adquiridos conforme notas fiscais descritas no referenciado ofício. Em 24/11/2020 chegou o 403 

Ofício 00034/2020 – SESAU-DESES – sobre solicitação de informação sobre a localização e 404 

número de patrimônio dos bens adquiridos conforme notas fiscais descriminadas no referido 405 

ofício. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em 406 

decorrência da Falta de quórum.  407 

-Ofício 264/2020 – COMUS – a SESAU – sobre solicitação de informação sobre 408 

planejamento e territorialização, em desenvolvimento na região do Canto do Mar, Enseada I e 409 

II, bem como citação da legislação que fundamentou tal alteração territorial, bem como 410 

metodologia implementada. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não 411 

houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  412 

- Ofício 265/2020 – COMUS – solicitado cópia do processo de construção do CAPS AD 413 

Costa Norte e UBS Canto do Mar. Aguardar Pautado na 491ª, não houve quórum para 414 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 415 
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quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  416 

- Ofício 266/2020 – COMUS – a SESAU - solicitado cópias das portarias de comissões e 417 

datas das reuniões respectivas, as quais a Servidora Giuliana Zen Petisco Del Porto 418 

participou, com valor individual de R$ 2090,00, nos dias 19/05/2020, 01/07/2020 e 419 

16/07/2020. Aguardar. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a 420 

próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 421 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  422 

- Ofício 267/2020 – COMUS – a SESAU – solicitado esclarecimentos acerca da despesa de 423 

energia, nos empenhos de outubro de 2020, empenho: 2020/006401 – 4585 03 Valor R$ 424 

41.310,41 – 4970 – Bandeirantes, datado de 26/10/2020 e empenho: 2020/006401 – 4585 03 425 

– Valor R$ 48.280,94 – 4970 Bandeirantes, datado de 29/140/2020. Aguardar Pautado na 426 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 427 

492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta 428 

de quórum.  429 

- Relação de Remessa, datada de 28/10/2020 – Relação Razão Banco Caixa – 430 

setembro/2020. Pautado na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Pautado na 431 

490ª COFIN, porém não houve tempo hábil para análise, ficará para a próxima reunião. 432 

Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. 433 

Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em 434 

decorrência da Falta de quórum.  435 

 - Prestação de Contas Fundação de Saúde – competência setembro de 2020. Pautado 436 

na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Pautado na 490ª COFIN, porem não 437 

houve tempo hábil para análise, ficará para a próxima reunião. Pautado na 491ª, não houve 438 

quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não 439 

houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  440 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas - Fundação de Saúde – competência 441 

setembro de 2020. Pautado na 488ª, será analisado na próxima reunião COFIN. Pautado 442 

na 490ª COFIN, porem não houve tempo hábil para análise, ficará para a próxima reunião. 443 

Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. 444 

Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em 445 

decorrência da Falta de quórum.  446 

- Prestação de Contas Fundação de Saúde – competência outubro/2020 - (CHEGOU EM 447 

25/11/2020): Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não houve 448 

deliberação em decorrência da Falta de quórum.  449 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas - (CHEGOU EM 25/11/2020):  – 450 

competência outubro/2020. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não 451 

houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  452 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas – COVID-19 - (CHEGOU EM 25/11/2020): 453 

competência outubro/2020. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Nesta data, não 454 

houve deliberação em decorrência da Falta de quórum.  455 

Ausência Justificada: Jacqueline Marinho Santos (Férias). 456 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 457 

pelos presentes. São Sebastião, 03 de dezembro/2020. Ata elaborada por Claudia Prudente. 458 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 459 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  
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