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ATA DA 504ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 17/06/2021, 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 /2021: 6 

2- Documentos Recebidos: 7 

OFÍCIOS RECEBIDOS:  8 

RELAÇÃO DE REMESSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:  9 

- Datada 15/06/2021:  – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 10 

competência janeiro 2021  11 

- Datada 15/06/2021:  – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 12 

competência fevereiro 2021 13 

- Datada 15/06/2021:  – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 14 

competência março 2021 15 

- Datada 15/06/2021:  – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 16 

competência abril 2021 17 

- Datada 15/06/2021:  – Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - 18 

competência maio 2021 19 

3- Documentos Analisados - 2º Quadrimestre/2021:  20 

- Ofício 55/2021 – COMUS - Solicitando alterações dos Instrumentos de Gestão conforme 21 

orientado na 172º e 173º Extraordinária COMUS. Respondido pelo Ofício 224/2021 22 

SESAU/DEPLAN, alterando status de realização de metas. Pautado na 503º, deliberado pelos 23 

membros presentes que existem alterações a serem feitas, e que seria conversado com a 24 

Sra. Laysa. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes, aguardar manifestação da 25 

Sra Laysa. 26 

- Ofício 65/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando informações sobre conta de água e 27 

luz da UPA. Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 28 

05/07/2021. 29 

- Ofício 66/2021 – COMUS – SESAU FSPSS – Reiterando Ofício 264/2020 COMUS, sobre 30 

territorialização. Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 31 

05/07/2021. 32 

- Ofício 67/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando Relação de médico no HCSS, 33 

contendo relação de trabalho, local de trabalho, vinculo de trabalho e especialidades. Nesta 34 

data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 35 

- Ofício 68/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando informações sobre compras do 36 

HCSS, inconsistência entre notas fiscais, comprovantes de depósito, desdobramento do 37 

Ofício 126/2020 COMUS Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 38 

dias, até 05/07/2021. 39 

- Ofício 69/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando informações sobre falta de 40 

pagamento do contrato da Usina de Oxigênio, desdobramento do Ofício 126/2020 COMUS 41 

Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 42 

- Ofício 70/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando lista de exames do laboratório 43 

Itapema, desdobramento do Ofício 126/2020 COMUS Nesta data, encaminhado para 44 

protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 45 

- Ofício 71/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando escalas médicas da UPA, UTI, 46 

COVID-19, e pediatria do HCSS e Boiçucanga, desdobramento do Ofício 126/2020 COMUS 47 

Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 48 

- Ofício 72/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando informações sobre pontos médico e 49 

ponto biométrico aos médicos, comprovantes de depósito, desdobramento do Ofício 126/2020 50 

COMUS Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 51 

05/07/2021. 52 
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- Ofício 73/2021 – COMUS – SESAU – Solicitando informações sobre teste rápido de COVID-53 

19. desdobramento do Ofício 126/2020 COMUS Nesta data, encaminhado para protocolo, 54 

prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 55 

- Ofício 74/2021 – COMUS – SESAU HCSS – Solicitando informações sobre materiais 56 

adquiridos para os Hospitais de Campanha, desdobramento do Ofício 126/2020 COMUS 57 

Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. 58 

- Oficio 75/2021 – COMUS - Agentes Comunitários de Saúde. Pautado na 503º, Sra. 59 

Claudia sugeriu que fosse solicitado esclarecimentos a FSPSS sobre exonerações, desvios 60 

de função e readaptações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Foi deliberado oficiar a 61 

FSPSS, questões abordadas: quantidade total de ACSs e local de trabalho (unidades de 62 

saúde); quantidade de ACSs readaptados e local de trabalho; quantidade de ACSs em desvio 63 

de função e lotações; quantidade de exonerações e lista de ACSs quem exercem Cargo 64 

Comissionado. Emitido Ofício 75/2021 COMUS, para SESAU FSPSS, solicitando 65 

informações. Nesta data, encaminhado para protocolo, prazo de resposta de 15 dias, até 66 

05/07/2021. 67 

- Prestação de Contas HCSS – Competência janeiro 2021. Pautado na 498ª COFIN, contudo 68 

não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 69 

499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª 70 

COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 71 

reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 72 

ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo hábil para 73 

apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não houve tempo 74 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo 75 

hábil para apreciação. 76 

- Prestação de contas HCSS – Competência fevereiro 2021 - Pautado na 498ª COFIN, 77 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. 78 

Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 79 

reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 80 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 81 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 82 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 83 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 84 

houve tempo hábil para apreciação. 85 

- Prestação de Contas HCSS – Covid-19 – Competência janeiro 2021. Pautado na 498ª 86 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª 87 

COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para 88 

a reunião nº 500ª COFIN Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 89 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 90 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 91 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 92 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 93 

houve tempo hábil para apreciação. 94 

- Prestação de contas HCSS - COVID-19 – Competência fevereiro 2021 - Pautado na 498ª 95 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª 96 

COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para 97 

a reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 98 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 99 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 100 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 101 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 102 

houve tempo hábil para apreciação. 103 

 104 
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- Prestação de contas HCSS – Competência março 2021 - Pautado na 498ª COFIN, contudo 105 

não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 106 

499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª 107 

COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 108 

reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 109 

ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo hábil para 110 

apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não houve tempo 111 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo 112 

hábil para apreciação. 113 

- Prestação de Contas HCSS – Covid-19 – Competência março 2021. Pautado na 498ª 114 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª 115 

COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para 116 

a reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 117 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 118 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 119 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 120 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 121 

houve tempo hábil para apreciação. 122 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência janeiro 2021. Pautado na 498ª COFIN, 123 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. 124 

Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 125 

reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 126 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 127 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 128 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 129 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 130 

houve tempo hábil para apreciação. 131 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência fevereiro 2021. Pautado na 498ª COFIN, 132 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. 133 

Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 134 

reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 135 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 136 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 137 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 138 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 139 

houve tempo hábil para apreciação. 140 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência março 2021. Pautado na 498ª COFIN, 141 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. 142 

Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 143 

reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 144 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para 145 

apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo 146 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não 147 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 148 

houve tempo hábil para apreciação. 149 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência março 2021(Completo). Pautado na 499ª 150 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª 151 

COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 152 

reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 153 

ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, contudo não houve tempo hábil para 154 

apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não houve tempo 155 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo 156 
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hábil para apreciação. 157 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência abril 2021. Pautado na 501ª, contudo não 158 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Pautado na 502ª, 159 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 503ª COFIN. 160 

Pautado na 503ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 161 

504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 162 

- Prestação de Contas FSPSS – COVID-19 – Competência abril 2021. Pautado na 501ª, 163 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. 164 

Pautado na 502ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 165 

503ª COFIN. Pautado na 503ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 166 

reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 167 

- Prestação de Contas FSPSS – Competência abril 2021. Pautado na 503ª, contudo não 168 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não 169 

houve tempo hábil para apreciação. 170 

- Extratos Bancários – Competência maio 2021. Pautado na 503ª, contudo não houve tempo 171 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 504ª COFIN. Nesta data, não houve tempo 172 

hábil para apreciação. 173 

– Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - competência janeiro 174 

2021. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 175 

– Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - competência 176 

fevereiro 2021. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 177 

– Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - competência março 178 

2021. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 179 

– Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - competência abril 180 

2021. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 181 

– Razão Banco Caixa Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - competência maio 182 

2021. Nesta data, não houve tempo hábil para apreciação. 183 

4- Ressalvas do 1º Quadrimestre/2021 184 

- Ofício 014/2020 – COMUS – Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - 185 

Resposta por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação 186 

de prazo (30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 187 

496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo 188 

o documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Pautado na 497ª COFIN, 189 

os membros presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 190 

01/04/2021. Resposta por meio do Of. 016/2021 SESAU/DEPLAN, solicitando dilação de 191 

prazo, até 23/04/2021. Aguardar. Em 04/05/2021 recebido Of. 326/2021 PRE FSPSS 192 

encaminhando informações. Pautado na 498ª COFIN, Sra. Claudia informou que analisará 193 

esta resposta juntamente com o Contrato de Gestão da Fundação e depois passará para os 194 

demais membros. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 195 

ficará para a reunião nº 500ª COFIN. Recebido Of. 06/2021 SESAU-GS, encaminhando 196 

relatório detalhado do cumprimento da cláusula 2ª, do Contrato de Gestão nº 01/2029. Nesta 197 

data, não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado 198 

na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 501ª 199 

COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 200 

reunião nº 502ª COFIN. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes manter 201 

Ressalva e que deverá ser apresentado a plenária o andamento do contrato para analise e 202 

deliberação, por haver atrasos nos prazos estipulados pelo mesmo. Justificativa: Após 203 

quase dois anos de contrato não houve a implantação de mecanismos/ferramentas para o 204 

aperfeiçoamento do processo de trabalho, nem documento que comprove a existência de 205 

qualquer plano; algumas metas estão em execução, algumas em execução parcial, outras 206 

não foram cumpridas; não foram descritos, nem enviados documentos comprobatórios da 207 

existência para execução de tais metas; inconsistências nas informações da Comissão de 208 
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Acompanhamento e Avalição.  209 

- Ofício 016/2020 – COMUS – Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - 210 

Resposta por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação 211 

de prazo (30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 212 

496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo 213 

o documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Pautado na 497ª COFIN, 214 

os membros presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 215 

01/04/2021. Resposta por meio do Of. 016/2021 SESAU/DEPLAN, solicitando dilação de 216 

prazo, até 23/04/2021. Recebido em 29/04/2021. Aguardar. Oficio 05/2021 SESAU/GS, 217 

apresentando relatório detalhado do cumprimento das cláusulas 3ª e 4ª do Contrato de 218 

Gestão nº01/2019. Pautado na 498ª COFIN, Sra. Claudia informou que analisará esta 219 

resposta juntamente com o Contrato de Gestão da Fundação e depois passará para os 220 

demais membros. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 221 

ficará para a reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para 222 

apreciação, ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, contudo não houve tempo 223 

hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. Nesta data, deliberado pelos 224 

membros presentes manter a RESSALVA. Justificativa: devido ao atraso na formação de 225 

comissões torna-se deficitário o acompanhamento das metas contratuais e considerando que 226 

existem algumas inconsistências nas informações, deverá ser apresentado o andamento 227 

deste contrato na plenária deste conselho, para analise e deliberação. Uma vez que fora 228 

firmado com a deliberação deste conselho de saúde. 229 

- Ofício 096/2020 – COMUS – solicitação os currículos completos, acompanhados dos 230 

respectivos atos de nomeação/contratação dos ocupantes dos cargos em comissão da 231 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretário Titular, Adjunto, Diretorias, Chefias e demais 232 

cargos de assessoramento (Ofício 135/2020-COMUS reiterou o ofício 096/2020). Ressalva 233 

mantida no 3º QD-2020. Em 19/03/2021 chegou complementação de resposta por meio do 234 

ofício 107/2021-SESAU em resposta ao ofício 096/2020 – COMUS, encaminhando portarias e 235 

currículos de servidores comissionados. Pautado na 498ª COFIN, constatado pelos membros 236 

que resposta abrangeu o período anterior a maio de 2020 e ainda considerando que a 237 

resposta chegou no dia 19/03/2021, esta poderia ter vindo com documentos atuais da 238 

composição de funcionários. Deliberado: emitir reiterar o ofício do COMUS nº 096/2020, 239 

solicitando currículos completos acompanhados dos respectivos atos de 240 

nomeação/contratação/cessão dos ocupantes dos cargos da Secretaria de Saúde, Secretário 241 

titular, Adjunto, Diretorias, Chefias e demais cargos de assessoramento, incluindo todo o 242 

Complexo Hospitalar (Centro e Costa Sul) e Fundação de Saúde.  Foi emitido o Ofício 243 

058/2021 – COMUS, com prazo de resposta até 12/05/2021. Aguardar. Recebido em 244 

11/05/2021, Of. 180/2021 SESAU, encaminhando portarias e currículos atualizados dos 245 

servidores e comissionados. Encaminhado Oficio 060/2021 COMUS solicitando certificados 246 

de conclusão de cursos e complementação de currículos. Pautado na 499ª COFIN, Sr. 247 

Willians se propôs a identificar função e local de trabalho cedidos a FSPSS. Deliberado: 248 

pesquisa de legislação para verificar atribuições de cargos. Pautado na 500ª, contudo não 249 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª, 250 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 502ª COFIN. 251 

Recebido Of. 196/2021 encaminhando certificação dos currículos apresentados. Nesta data, 252 

foi deliberado pelos membros presentes que será mantido como RESSALVA. Justificativa: 253 

falta de documentação, resposta incompleta. Recebido em 25/05/2021 Of. 202/2021 254 

SESAU/GS encaminhando complementação de currículos. Pautado na 502ª, Sra. Claudia 255 

informou que analisará os currículos e depois fará as observações para os demais membros. 256 

Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes que será feito pesquisa aprofundada 257 

sobre o tema, pois existe entendimentos diversos sobre o inciso I do art. 182 da Lei Orgânica 258 

do Município de São Sebastião. 259 

- Ofício 100/2020 – COMUS – (reiterado pelo ofício 168/2020, 262/2020 e 016/2021 – 260 
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COMUS) – Solicitação de Listagem contendo nome, cargo e formação profissional do 261 

responsável na Secretaria de Obras pelo acompanhamento das obras realizadas nas 262 

Unidades de Saúde de nas Unidades de Saúde de Barequeçaba, Itatinga, Olaria, Varadouro, 263 

Morro do abrigo, Camburi, Juquehy II e Boraceia e encaminhamento de cópia do Relatório de 264 

Acompanhamento das obras realizadas e em realização das referidas Unidades. Em 265 

19/03/2021 chegou o ofício 105/2021 – SESAU em resposta ao ofício 16/2021 - COMUS. 266 

Pautado na 498ª COFIN, constatado que na resposta não constou as cópias das Notas 267 

Fiscais solicitadas, somente citaram o número delas no relatório enviado. Deliberado: 268 

Ressalva Mantida, resposta “Não a Contento”. Mantido como RESSALVA.  269 

- Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais (8 volumes) - respondido por meio 270 

do Ofício 111/2020 – HCSS-ADM. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta não a 271 

contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela análise por meio de amostragem. Aguardar. 272 

Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. 273 

Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não 274 

houve deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado ficar para próxima 275 

reunião. Pautado na 495ª, os membros analisaram a resposta e deliberaram que este tema 276 

continuará em análise. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela 277 

manutenção do documento para análise em próxima reunião. Pautado na 497ª COFIN, não 278 

houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. Pautado na 279 

498ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª 280 

COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para 281 

a reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª, contudo não houve tempo hábil para apreciação, 282 

ficará para a reunião nº 501ª COFIN. Pautado na 501ª COFIN, foi deliberado pelos membros 283 

presentes oficiar Hospital de Clínicas de São Sebastião, sobre: 1. Processo de compra, notas 284 

fiscais, comprovante de pagamento e ordem de compra de algumas empresas; 2. Contrato e 285 

pagamentos relacionados a Usina de pagamento; 3. Solicitando listagem de exames 286 

realizados pelo Itapema: testes de COVID-19, demais exames relacionados a covid, e 287 

exames de rotina; 4. solicitar escalas médicas; 5. Questionar sobre ponto médico, pois, foi 288 

observado acumulo de plantões no mesmo horário, ponto biométrico. 6. Solicitar envio de 289 

planilha de recolhimento de tributos federais e planilha de fechamento de ponto médico. 290 

Oficiar a Secretaria da Saúde: 1. sobre teste rápido da COVID-19; 2. sobre material adquirido 291 

para os Hospitais de Campanha, - notas fiscais, quantidade de material, onde foram alocados 292 

após o fechamento dos Hospitais. Pautado na 502º COFIN, foi deliberado pelos membros 293 

presentes manter como Ressalva, devido inconsistência na resposta. Recebido Of. 225/2021 294 

SESAU, 08/06/2021, solicitando esclarecimentos de respostas. Pautado na 503º, foi 295 

deliberado pelos membros presentes que após oficiar o HCSS sobre os desdobramentos 296 

apontados na 501º COFIN, este Ofício sairá da lista de ressalvas e remetido ao arquivo. 297 

Emitidos os Ofícios COMUS: 68/2021 – Processo de compra – COVID-19; 69/2021 – Usina 298 

de Oxigênio; 70/2021 – Exames realizados pelo Laboratório Itapema – COVID 19; 71/2021 – 299 

Escalas médicas – COVID-19; 72/2021 – Ponto médico; 73/2021 – Teste Rápido de COVID-300 

19, 74/2021 – Materiais dos Hospitais de Campanha. Emitido Of. 76/2021 COMUS como 301 

resposta do Of. 225/2021 SESAU, informando ofícios de desdobramentos e arquivamento do 302 

Of. 126/2021. Nesta data, deliberado pelos membros presentes o arquivamento. 303 

- Oficio 137/2019 – COMUS – a FSPSS – Encaminhando roteiro para verificação da 304 

aplicação financeira na saúde, para ser apresentado mensalmente. Resposta Of. 202/2021 305 

FSPSS – Dadm, 24/03/2021, encaminhando documentos referentes aos meses de janeiro, 306 

fevereiro e março de 2021. Pautado na 498ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para 307 

apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não 308 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª COFIN. Recebido Of. 309 

471/2021 FSPSS – Dadm, 13/05/2021, encaminhando documentos referentes aos meses de 310 

março e abril de 2021.  Pautado na 500ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes que 311 

a resposta foi considerada não a contento, itens não encaminhados: 1. FSPSS não 312 
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encaminhou escala médica e pendencias referente as contas de água, luz e telefone; 2. 313 

HCSS não encaminhou AVCBs, escala médica, relação de exames médicos e pendencias 314 

referente as contas de água, luz e telefone; 3. SESAU: AVCBs, relação de exames médicos e 315 

pendencias referente as contas de água, luz e telefone. Deliberado: manter como Ressalva 316 

do 1º quadrimestre de 2021. 317 

- Ofício 264/2020 – COMUS – a SESAU (reiterado por meio do ofício 017/2021 – COMUS) – 318 

sobre solicitação de informação sobre planejamento e territorialização, em desenvolvimento 319 

na região do Canto do Mar, Enseada I e II, bem como citação da legislação que fundamentou 320 

tal alteração territorial, bem como metodologia implementada. Pautado na 492ª, porém não 321 

houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de 322 

quórum. Pautado na 494ª, chegou o ofício 246/2020- SESAU, porém não houve tempo hábil 323 

para deliberação, ficará para a próxima reunião. Nesta data, analisado e considerado não a 324 

Contento, em decorrência dos usuários dessa região estarem se deslocando para fora da 325 

área de origem para atendimento, sendo que ainda não existe um planejamento para esta 326 

logística. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve 327 

resposta a contento, sendo o documento incluído como ressalva a ser considerada em 328 

parecer. Pautado na 497ª COFIN, não houve tempo hábil para deliberação, análise do 329 

documento na próxima reunião. Recebido em 04/03/2021 chegou o Ofício nº 330 

077/2021/SESAU/GS encaminhando Of. 32/2021 PRE FSPSS, que solicita apontamento de 331 

dúvidas.  Pautado na 498ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará 332 

para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para 333 

apreciação, ficará para a reunião nº 500ª COFIN. Pautado na 500ª COFIN, deliberado pelos 334 

membros presentes, resposta não a contento, pois não foi encaminhado prospecto, projeto, 335 

critérios para territorialização. Deliberado: manter como Ressalva, e reiterar Ofício 336 

solicitando especificações. 337 

- Ofício 269/2020 – COMUS – Solicitação de cópias dos documentos citados pelo Dr. Paulo 338 

Guimarães em suas argumentações na plenária 264ª Ordinária sobre ressalvas da Prestação 339 

de Contas 2º Quadrimestre/2020. Sem resposta. Pautado na 496ª COFIN, os membros da 340 

COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 341 

ressalva a ser considerada em parecer. Pautado na 497ª COFIN, sem resposta. Pautado na 342 

498ª COFIN, Pautado na 498ª COFIN, Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 343 

resposta, deliberado pelos membros presentes que será mantida a RESSALVA. 344 

- Ofício 48/2021 – COMUS – a FSPSS – Solicitando todas as atas das reuniões do Conselho 345 

Curador e Conselho Fiscal. Respondido pelo Of. 241/2021 - PRE FSPSS. Docs. arquivados: 346 

Documentos Disponibilizados ao COMUS 2021. Nesta data, deliberado como RESSALVA. 347 

Justificativa: atendida parcialmente, não foram encaminhadas todas as atas. 348 

5. RESSALVAS ANTERIORES ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL 349 

DE CONTAS – AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO. 350 

- Ofício 061/2020 – COMUS – sobre EPI’s para funcionários durante período da pandemia- 351 

respondido por meio do ofício 273/2020 – FSPSS, no dia 26/05/2020. Pautado na ata 486ª 352 

COFIN, ficando deliberado que este tema teria desdobramentos, sendo encaminhado ao 353 

Ministério Público por meio do ofício 236/2020 – COMUS (reiterado pelo Ofício 021/2021 – 354 

COMUS, datado de 08/02/2021. Aguardando manifestação do MP. Em 04/05/2021 recebido 355 

Of. 326/2021 PRE FSPSS informando que será aberto processo licitatório. Pautado na 498ª 356 

COFIN, Sra. Claudia efetuou a leitura do ofício resposta 326/20221 – FSPSS com 357 

informações de que seria aberto processo licitatório. Deliberado: manter em ressalva e 358 

aguardar manifestação do Ministério Público, pois a resposta não informou quando foi aberto 359 

o processo licitatório, prazo para cumprimento da entrega do material. E também teve como 360 

justificativa a data para abertura do processo licitatório considerando que a Pandemia já se 361 

estende desde março de 2020. Diante do informado a resposta foi considerada “Não a 362 

Contento”. Aguardar manifestação do MP 363 

- Ofício 064/2020 – COMUS – Solicitação Atualização no Portal de Transparência referente 364 
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aos gastos com a COVID-19 - Empresa Mega Global - possível violação artigo 92 da Lei 365 

8.666/1993. Em 27/05/2020 protocolado o ofício 092-2020 – 2020 – COMUS ao Ministério 366 

Público. Reiterado pelo ofício 021/2021 – COMUS, em 08/02/2021. Pautado na 498ª COFIN, 367 

constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do 368 

MP.  369 

- Ofício 069/2020 – COMUS – Cabine de Desinfecção – Pautado na ata 490ª, sendo 370 

deliberado que a resposta estava incompleta, isto é, “Não a Contento”. Emitido o ofício 371 

082/2020 – COMUS em 12/05/2020 complementando o ofício 069/2020. Em 09/07/2020 372 

emitido o Ofício 146/2020 – COMUS ao MP. Emitido o ofício 021/2021 reiterando o ofício 373 

146/2020 – COMUS ao Ministério Público. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não 374 

houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  375 

- Ofício 074/2020 – COMUS – a SESAU - solicitação de providências no sentido de que os 376 

gastos específicos do município para combate ao novo Coronavírus. Em 27/05/2020 enviado 377 

o ofício 089/2020 - COMUS para Ministério Público, reiterado pelo ofício 021/2021-COMUS. 378 

Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: 379 

Aguardar manifestação do MP.  380 

- Ofício 075/2020 – COMUS - ao HCSS - solicitação de providências no sentido de que os 381 

gastos específicos do município para combate ao novo Coronavírus. Em 18/05/2020 chegou o 382 

ofício 017/2020 – HCSS Controladoria – considerado não contento, pois não constou o item 383 

quantidade de material/medicamento/EPI informados.  Em 27/05/2020 enviado o ofício 384 

089/2020 para Ministério Público. Em 08/02/2021 enviado o ofício 021/2021 – COMUS 385 

reiterando o ofício 089/2020 – COMUS. O ofício 103/2020 – COMUS também tem referência 386 

neste ofício 075/2020 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 387 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  388 

- Ofício 083/2020 – COMUS – DRONE - Respondido por meio do ofício 112/2020 - SESAU-389 

GS no dia 13/07/2020. Encaminhado para Ministério Público por meio do ofício 159/2020 – 390 

COMUS reiterado pelo Ofício 021/2021 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que 391 

não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  392 

- Ofício 084/2020 – COMUS – Solicitação de processos de compra de produtos e 393 

Serviços e Pessoal Contratado para o Hospital de Campanha CODIV-19 – 394 

BOIÇUCANGA – (reiterado pelo ofício 164/2020 - COMUS. Respondido por meio dos ofícios 395 

147 e 220/2020 SESAU. Enviado o ofício 233/2020 – COMUS ao Ministério Público reiterado 396 

pelo ofício 021/2021 – COMUS ao MP. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 397 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  398 

- Ofício 085/2020 – COMUS – Solicitação de processos de compra de produtos e 399 

Serviços e Pessoal Contratado para o Hospital de Campanha CODIV-19 – TEBAR PRAIA 400 

CLUBE - (reiterado pelo ofício 164/2020 - COMUS. Respondido por meio dos ofícios 147 e 401 

220/2020 SESAU. Enviado o ofício 233/2020 – COMUS ao Ministério Público reiterado pelo 402 

ofício 021/2021 – COMUS ao MP. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 403 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  404 

- Ofício 087/2020 – COMUS – a SESAU – Engloba os seguintes ofícios 178/2020 - 405 

COMUS com reiteração por meio do ofício 014/2021-A – COMUS. Solicitado que fossem 406 

encaminhadas ao COMUS informações relacionadas ao site institucional da Prefeitura 407 

Municipal de São Sebastião – COVID-19 (covid19.saosebastiao.com.br) Com os 408 

seguintes questionamentos: O respectivo site está hospedado nos servidores da prefeitura 409 

municipal? Quem são os responsáveis pela administração deste site, considerando que o 410 

domínio principal está apontado no endereço principal saosebastiao.sp.gov.br? Quais foram 411 

os custos de implantação do respectivo site? Caso tenham gerado custos, quais foram as 412 

origens dos recursos? Respondido por meio do Ofício 125/2020/SESAU/GS, considerado não 413 

a contento. Encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 092/2020 – COMUS. 414 

Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: 415 

Aguardar manifestação do MP. Em 27/05/2021, foi recebido Of. 017/2021 do Departamento 416 
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de Tecnologia da Informação, respondendo questionamentos do Of. 178/2020 e 014-A/2021 417 

COMUS. Pautado na 503º, foi deliberado pelos membros presentes que o Ofício foi 418 

respondido, contudo deverá aguardar manifestação do MP em arquivo MP. 419 

- Ofício 090/2020 – COMUS – ao HCSS – sobre Radiocomunicadores para as Equipes de 420 

Seguranças da PMSS, com as seguintes solicitações de documentos: Certificados de 421 

Homologação dos Respectivos Equipamentos – Expedido pela ANATEL; Termo de Doação; 422 

Licença de Serviço de Rede Privado – Expedido pela ANATEL; Relação de números de série 423 

dos equipamentos e respectivo número de patrimônio. Respondido por meio do Ofício 424 

077/2020 – HCSS e ofício 112/2020-HCSS-ADM. Em 03/07/2020 enviado para Ministério 425 

Público por meio do ofício 133/2020 e 161/2020 ao MPF. Pautado na 498ª COFIN, constatado 426 

que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  427 

- Ofício 102/2020 – COMUS – ao HCSS – Notificação dos locatários dos Imóveis Alugados 428 

das Unidades de Saúde do Município – Respondido por meio do ofício 354/2020 – FSPSS 429 

Complementado pelo Ofício 436/2020 FSPSS, resposta considerada não a contento. Enviado 430 

ao MP por meio do ofício 235/2020 – COMUS, reiterado por meio do ofício 021/2021 ao MP. 431 

Aguardando Manifestação do MP. Em 04/05/2021 recebido Of. 326/2021 PRE FSPSS 432 

informando a acessibilidade das Unidades de Saúde. Pautado na 498ª COFIN, constatado 433 

que na resposta enviada ficou evidenciado que algumas unidades ainda precisam ser 434 

adequadas quanto à acessibilidade. Deliberado: Aguardar manifestação do Ministério 435 

Público, pois a resposta demonstra que o cumprimento foi parcial.  436 

- Ofício 108/2020 – COMUS – Recursos Humanos – (Ofícios referenciados 078/2020 – 437 

COMUS, 152/2020 – COMUS, 172/200 – COMUS e 247/2020 – COMUS ao MP e reiterado 438 

pelo ofício 021/2021 – COMUS ao MP) – as respostas para este tema chegaram por meio dos 439 

ofícios 072/2020 – HCSS em resposta ao ofício 078/2020-COMUs, Of. 122/2020 – HCSS em 440 

resposta ao ofício 152/2020 – COMUS, Ofício 084/2020 – HCSS em resposta ao ofício 441 

108/2020 – COMUS e ofício 145/2020 HCSS em resposta ao ofício 172/2020 – COMUS.  442 

Enviado o tema para o Ministério Público por meio do ofício 247/2020 – COMUS, reiterado 443 

pro meio do ofício 021/2021 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 444 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  445 

 - Ofício 134/2020 – COMUS – Portaria de Assunção/Substituição do Cargo de 446 

Secretário de Saúde - Respondido por meio do ofício 115/2020 – SESAU. Enviado o tema 447 

para o Ministério Público por meio do ofício 246/2020 – COMUS, reiterado pelo ofício 448 

021/2021 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação 449 

recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  450 

- Ofício 140/2020 – COMUS – referente solicitação de esclarecimentos sobre o Hospital de 451 

Boiçucanga, com as seguintes solicitações: O Processo de licitação; Relatório/Planilha dos 452 

custos e Notas Fiscais; Prazo estimado para início dos atendimentos. Este ofício foi emitido 453 

em 13/07/2020, ainda sem resposta. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 454 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado ficar para a próxima reunião, 455 

ainda sem resposta. Pautado na 495ª, chegou o Ofício 260/2020 – SESAU, o qual 456 

disponibilizou um pen drive contendo as respostas dos três quesitos: 1- Cópia do processo de 457 

licitação, 2- Relatório/Planilha dos Custos e Notas fiscais e 3- Prazo estimado para início dos 458 

atendimentos. Os membros analisaram a resposta e deliberaram que este tema continuará 459 

em análise. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela manutenção 460 

do documento para análise em próxima reunião. Pautado na 497ª COFIN, não houve tempo 461 

hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. Pautado na 498ª COFIN, 462 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. 463 

Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a 464 

reunião nº 500ª COFIN. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes, que este tema 465 

será anexado ao Of. 233/2020 COMUS, enviado ao Ministério Público em 16/10/2021. 466 

Aguardar manifestação do Ministério Público.  467 

- Ofício 149/2020 – COMUS – Lançamentos Equivocados e Indevidos na Relação Razão 468 
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Banco Caixa – Ofício 176/2020 – COMUS foi enviado a SESAU comunicando o 469 

encaminhamento ao TCE. Ofícios respondidos pela SESAU: ofício 134/2020 – SESAU, 470 

148/2020 – SESAU, considerados não a contento. Enviado para o Tribunal de Contas do 471 

Estado por meio do ofício 177/2020 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não 472 

houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  473 

- Ofício 150/2020 – COMUS – a SESAU – Esclarecimentos com gastos de publicidade 474 

COVID-19 – respondido por meio do ofício 148/2020 – SESAU. Enviado o ofício 216/2020 – 475 

COMUS reiterando o ofício 150/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 192/2020 – 476 

SESAU. Este tema não foi encaminhado ao TCE pelo COMUS, ele já consta do Relatório nº 477 

13.650.689.20 – referente Agosto/2020, página 57. Pautado na 498ª COFIN, constatado que 478 

não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  479 

- Ofício 151/2020 – COMUS ao HCSS – Solicitação de envio de escala médica – HCSS, 480 

reiterado por meio do ofício 171/2020 – COMUS e encaminhado ao Ministério Público por 481 

meio do ofício 217/2020 – COMUS, reiterado por meio do ofício 021/2021 – COMUS. Pautado 482 

na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar 483 

manifestação do MP.  484 

- Ofício 162/2020 – COMUS a SESAU - Solicitação de cópias integrais de Autos de Vistorias 485 

do Corpo de Bombeiros e Alvará da VISA referente às instalações da UTI. Constatado pela 486 

COFIN que a resposta ainda está “Não a Contento”, pois não há encaminhamento das 487 

cópias dos referidos AVCBs a este COMUS. Deliberado pelo encaminhamento ao MP por 488 

meio do Ofício COMUS 234/2020, reiterado por meio do ofício 021/2021 - COMUS. 489 

Importante citar que o ofício 163/2020 – COMUS ficará em apenso ao ofício 162/2020 – 490 

COMUS por se tratar do mesmo tema. Aguardando Manifestação do MP. Recebido em 491 

19/04/2021 Of. 148/2021/SESAU/GS, encaminhando Certificados de Licença do Corpo de 492 

Bombeiros das Unidades de Saúde – AVCBs. Pautado na 498ª COFIN, constatado que na 493 

resposta enviada ficou evidenciado que algumas unidades ainda precisam ser adequadas 494 

quanto à acessibilidade. Deliberado: Aguardar manifestação do Ministério Público, pois a 495 

resposta demonstra que o cumprimento foi parcial.  496 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 497 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 498 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 499 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 500 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 501 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 502 

constatada resposta, porém não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o 503 

próximo quadrimestre/2020. Pautado na 488ª COFIN, deliberado analisar por amostragem. 504 

Nesta data, deliberado continuar em análise por amostragem. Aguardar. Nesta data, em 505 

análise por amostragem. Pautado na 490ª, não houve tempo hábil par análise. Pautado na 506 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 507 

492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 508 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado que continuará em análise. 509 

Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes que continuará em análise. Pautado na 510 

496ª COFIN, membros da COFIN deliberaram pela manutenção do documento para análise 511 

em próxima reunião. Pautado na 497ª COFIN, não houve tempo hábil para deliberação, 512 

análise do documento na próxima reunião. Pautado na 498ª COFIN, contudo não houve 513 

tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 499ª COFIN, 514 

contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª COFIN. Nesta 515 

data, foi deliberado pelos membros presentes, que este tema será anexado ao Of. 233/2020 516 

COMUS, enviado ao Ministério Público em 16/10/2021. Aguardar manifestação do 517 

Ministério Público. 518 

- Ofício 180/2020 – COMUS ao HCSS - Solicitação de esclarecimentos sobre repasse 519 

financeiro para COVID-19, reiterando o ofício 137/2020 - COMUS. O tema foi encaminhado 520 
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ao MP por meio do ofício 198/2020 - COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não 521 

houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  522 

- Ofício 181/2020 – COMUS ao HCSS - Solicitação de cópias notas fiscais e cópias 523 

processos licitatórios - Empresa A C DA SILVA LEITE - Distribuidora. Respondido por meio 524 

do ofício 137/2020 – HCSS-ADM.   Pautado na 483ª, sem temo hábil para análise. Nesta 525 

data, respondido, porém constatado que está em apuração pelo Tribunal de Contas do 526 

Estado -TCE. Pautado na ata 485ª da COFIN com status de “Não a Contento”. Observação:  527 

Não houve encaminhamento do COMUS para O órgão TCE, este tema já consta 528 

automaticamente do Relatório TCE nº 13.650.689.20. Pautado na 498ª COFIN, constatado 529 

que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  530 

- Ofício 200/2020 – COMUS – sobre Ponto Biométrico de Funcionários do Hospital e 531 

todo o Complexo - este ofício reiterou o ofício 044/2020 – COMUS) – Pautado na ata 486ª 532 

COFIN, respondido por meio do ofício 170/2020-HCSS em 11/09/2020, considerado “Não a 533 

Contento”. Encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 237/2020 – COMUS. 534 

Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: 535 

Aguardar manifestação do MP. 536 

6. OFÍCIOS AGUARDANDO RESPOSTADO MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAL DE 537 

CONTAS E OUTROS: 538 

- Ofício 089/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – acompanhamento da transparência 539 

com os gastos covid-19 – possível violação artigo 89 da Lei 8.666/1993 – Contratação de 540 

Serviços Médicos. Data de protocolo:  27/05/2020. 541 

- Ofício 091/20220 – COMUS – Ao Ministério Público – Acompanhamento da Transparência 542 

com os Gastos COVID -19 – possível violação artigo 37 da Constituição Federal – Relotação 543 

Servidores Municipais.  Data de protocolo:  27/05/2020. 544 

- Ofício 092/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – acompanhamento da transparência 545 

com os gastos covid-19 – Empresa Mega Global - possível violação artigo 92 da Lei 546 

8.666/1993. Data de protocolo:  27/05/2020. 547 

- Ofício 130/2020 – COMUS – Delegacia de Polícia de Investigação – DEINTER – sobre 548 

Participação do COMUS no Comitê de Crise. Data de protocolo:  01/07/2020. 549 

- Ofício 133/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – engloba Ofício 161/2020 COMUS – 550 

Radiocomunicadores. Data de protocolo:  09/07/2020. Protocolo MPF 536/2020. PRM-CGT-551 

SP 00003671/2020. 552 

Ofício 147/2020 – COMUS – Ao Tribunal de Contas do Estado SP – Participação do 553 

COMUS no Comitê de Crise. Data de protocolo:  27/06/2020. 554 

- Ofício 159/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Drones. Data de protocolo:  555 

09/07/2020. 556 

Ofício 177/2020 – COMUS – Ao Tribunal de Contas do Estado SP – Lançamentos 557 

Equivocados e Indevidos na Relação Banco Caixa.  Data de protocolo:  11/08/2020 558 

- Ofício 198/2020 – COMUS – ao Ministério Público – referente ao número de UTI’S para 559 

COVID-19 – AVCBS e Vistoria Sanitária. Data de protocolo:  21/08/2020 560 

- Ofício 199/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Denúncia Anthero – óbitos no HCSS 561 

ano 2018. Data de protocolo:  24/08/2020 562 

- Ofício 206/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado SP – Aprovação com 563 

ressalvas das contas 1º quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  28/08/2020 564 

- Ofício 208/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Parecer em Apartado do Conselheiro 565 

Moisés – 1º quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  16/09/2020 566 

- Ofício 217/2020 – COMUS – (Ofício171/2020-COMUS) – ao Ministério Público – 567 

Inconsistências Ponto Biométrico de médico e Escala Médica. Data de protocolo:  568 

24/09/2020. 569 

- Ofício 231/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado SP – Envio prestação de 570 

contas 2º quadrimestre/2020. Data de protocolo:  16/10/2020 571 

- Oficio 232/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Parecer Apartado Moises – 2º 572 
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quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  16/10/2020 573 

- Oficio 233/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba os Ofícios 084 e 085/2020 – 574 

COMUS – sobre Processos de Compra e Pessoal Contratado para os hospitais de 575 

campanha COVID-19.  Data de protocolo:  16/10/2020 576 

- Oficio 234/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba Ofício 1622/2020 – COMUS 577 

AVCB’S Hospital UTI e campanhas. Data de protocolo:  20/10/2020 578 

Ofício 235/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Acessibilidade das unidades de 579 

saúde FSPSS. Data de protocolo:  16/10/2020 580 

- Ofício 236/2020 – COMUS (ofício 061/2020 – COMUS constante da lista ressalvas do 3º 581 

Quadrimestre/2020) - Ministério Público – sobre EPI’S funcionários durante pandemia. 582 

Data de protocolo:  16/10/2020 583 

Ofício 237/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Ponto Biométrico Médicos – 584 

HCSS 585 

 – engloba o Ofício 200/2020 – COMUS. Data de protocolo:  22/10/2020 586 

- Oficio 247/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba os Ofícios 172/2020 e 587 

108/2020 – COMUS – sobre Cessão de Funcionários Públicos que desempenham suas 588 

funções no HCSS. Data de protocolo:  13/11/2020 589 

- Ofício 248/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado – TCE – sobre Relatório de 590 

Gestão de Estoque e Consumo de Medicamentos adquiridos durante a pandemia COVID-591 

19. Data de protocolo:  13/11/2020 592 

- Ofício 256/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Requerimento 307/2020 – 593 

vereador Elias. Data de protocolo:  17/11/2020    594 

- Ofício 273/2020 – COMUS – ao Ministério Público – esclarecimentos enviados pelo COMUS 595 

depois do Ministério questionar o Ofício 246/2020 – COMUS também enviado ao Ministério 596 

Público – sobre portaria ou outro instrumento de Assunção do Cargo de Secretária de 597 

Saúde – engloba o ofício 134/2020 – COMUS. Data de protocolo: 07/12/2020. 598 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 599 

pelos presentes. São Sebastião, 17 de junho de 2021. Ata elaborada por Claudia Prudente de 600 

Siqueira Canhadas. 601 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 602 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Willians Alves Santana  

João Batista Fernandes Filho  
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