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‘ATA DA 519ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 27/10/2021, 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) – 3º 5 

Quadrimestre /2021: 6 

2- Documentos Recebidos - 3º Quadrimestre/2021:  7 

Of. 565/2021 SESAU/GS – Referente Of. 169/2021 COMUS. 8 

Of. 578/2021 SESAU/GS – Referente Of. 114/2021 COMUS. 9 

Extrato Bancário – BB e CEF – competência setembro 2021 10 

FOPAG – competência setembro 2021 11 

Empenhos – competência setembro 2021 12 

Prestação de Contas FSPSS - competência setembro de 2021 13 

Prestação de Contas HCSS – Subvenção (5vol) – competência setembro de 2021 14 

Prestação de Contas HCSS – COVID 19 (1vol) – competência setembro de 2021 15 

3- Documentos Analisados - 3º Quadrimestre/2021:  16 

- Oficio 012/2020 COMUS – SESAU - Ofício 798/2021 FSPSS – Recebido em 01/09/2021 – 17 

Encaminhando cópias de relatório final e termo de julgamento da Comissão Processante nº 18 

26/2020 Pautado na 513ª, foi deliberado anexar ao Ofício de origem 012/2020 para análise. 19 

Pautado na 514ª, foi deliberado fazer pesquisa sobre procedimento para acompanhamento. 20 

Pautado na 519ª, foi deliberado, pelos membros presentes, oficiar a PMSS para informações 21 

sobre o andamento junto a corregedoria. Emitido Of. 168/2021 COMUS, prazo para resposta 22 

20/10/2021. Recebido em 19/10/2021 Of. 565/2021 SESAU/GS. 23 

- Ofício 264/2020 – COMUS – a SESAU (reiterado por meio do ofício 017/2021 – COMUS) – 24 

sobre solicitação de informação sobre planejamento e territorialização, em desenvolvimento na 25 

região do Canto do Mar, Enseada I e II, bem como citação da legislação que fundamentou tal 26 

alteração territorial, bem como metodologia implementada. Pautado na 492ª, porém não houve 27 

quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de quórum. 28 

Pautado na 494ª, chegou o ofício 246/2020- SESAU, porém não houve tempo hábil para 29 

deliberação, ficará para a próxima reunião. Nesta data, analisado e considerado não a 30 

Contento, em decorrência dos usuários dessa região estarem se deslocando para fora da área 31 

de origem para atendimento, sendo que ainda não existe um planejamento para esta logística. 32 

Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a 33 

contento, sendo o documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Pautado 34 

na 497ª COFIN, não houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima 35 

reunião. Recebido em 04/03/2021 chegou o Ofício nº 077/2021/SESAU/GS encaminhando Of. 36 

32/2021 PRE FSPSS, que solicita apontamento de dúvidas.  Pautado na 498ª COFIN, contudo 37 

não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 499ª 38 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª COFIN. 39 

Pautado na 500ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, resposta não a contento, pois 40 

não foi encaminhado prospecto, projeto, critérios para territorialização. Deliberado: manter 41 

como Ressalva, e reiterar Ofício solicitando especificações. Emitido Ofício 66/2021 COMUS – 42 

SESAU FSPSS – Reiterando Ofício 264/2020 COMUS, sobre territorialização. Encaminhado 43 

para protocolo, em 17/06/2021, prazo de resposta de 15 dias, até 05/07/2021. Recebido, em 44 

05/07/2021, Of. 293/2021 SESAU, informando que está sendo realizado o levantamento 45 

geográfico, populacional e situações de vulnerabilidade social. Pautado na 507ª, foi deliberado 46 

pelos membros presentes, solicitar o planejamento detalhado e cópias de atas de reuniões, 47 

para acompanhamento das realizações das etapas de territorialização. Emitido Ofício 48 

102/2021 COMUS, prazo para resposta de 15 dias, até 02/08/2021. Recebido em 04/08/2021, 49 

Ofício 398/2021 SESAU/GS em resposta de ao Of. 102/2021 COMUS, encaminhando 50 

informações solicitadas. Pautado na 510º, foi deliberado pelos membros presentes, retirar o 51 

Ofício 264/2020 COMUS das ressalvas do 1º quadrimestre de 2021, para acompanhamento de 52 
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execução até 30 dias anteriores a Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2021, onde será 53 

reavaliado pela COFIN. Emitido Of. 126/2021 COMUS, informando deliberação a SESAU. 54 

Aguardar. Acompanhamento. 55 

- Oficio 75/2021 COMUS – Agentes Comunitários de Saúde – SESAU FSPSS. Pautado na 56 

503º, Sra. Claudia sugeriu que fosse solicitado esclarecimentos a FSPSS sobre exonerações, 57 

desvios de função e readaptações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Foi deliberado 58 

oficiar a FSPSS, questões abordadas: quantidade total de ACSs e local de trabalho (unidades 59 

de saúde); quantidade de ACSs readaptados e local de trabalho; quantidade de ACSs em 60 

desvio de função e lotações; quantidade de exonerações e lista de ACSs quem exercem Cargo 61 

Comissionado. Emitido Ofício 75/2021 COMUS, para SESAU FSPSS, solicitando 62 

informações. Encaminhado para protocolo, em 17/06/2021, prazo de resposta de 15 dias, até 63 

05/07/2021. Pautado na 505ª, não houve retorno. Pautado na 506ª, não houve retorno. 64 

Recebido, em 05/07/2021, Of. 302/2021 SESAU, solicitando 15 dias de prazo para resposta. 65 

Pautado na 507ª, concedido prazo solicitado. Emitido Of.108/2021 COMUS concedendo 66 

dilação de prazo de 15 dias, termino em 06/08/2021. Recebido em 04/08/2021, Ofício 400/2021 67 

SESAU/GS encaminhando listagem solicitada. Pautado na 510º, iniciada a análise. Pautado na 68 

513ª, foi deliberado pelos membros presentes encaminhar para acompanhamento da 69 

Secretaria Executiva. Emitido Of. 153/2021 COMUS, solicitando que as informações fossem 70 

apresentadas em Plenária Ordinária. Recebido Of. 506/2021 SESAU/GS, encaminhando 71 

informações. Emitido Of. 163/2021 COMUS, solicitando lista atualizada e listagem de 72 

funcionários exonerados. Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros presentes, ressalva 73 

e emissão oficio reiterando solicitação de apresentação das informações solicitadas em 74 

plenária. Justificativa: NÃO A CONTENTO, respondido de forma parcial, pois as respostas 75 

foram consideradas incompletas (ausência de informações referente ao número de funcionário, 76 

não envio de listagem de funcionários exonerados) bem como não houve o atendimento a 77 

solicitação do COMUS para apresentação dos esclarecimentos em Plenária. Emitido Of. 78 

169/2021 COMUS.  79 

- Oficio 098/2021 COMUS – SESAU. Ofício deliberado pela 108ª Reunião da Secretaria 80 

Executiva, para acompanhamento em conjunto com a COFIN. Solicitando atualização do portal 81 

de transparência da FSPSS. Encaminhado para protocolo, prazo de resposta 15 dias até dia 82 

23/07/2021. Em 29/07/2021 recebida resposta por meio do Of. 377/2021 SESAU/GS, 83 

informando atualização do Portal da Transparência. Pautado na 513ª, deliberado pelos 84 

membros presentes verificar as atualizações do site. Pautado na 514º, deliberado pelos 85 

membros presentes recomendar melhorias no site para facilitar o acesso as informações. 86 

Emitido Of. 158/2021 COMUS, contendo recomendações. Recebido em 20/09/2021 Of. 87 

849/2021 FSPSS. Pautado na 516ª, foi informado pelo Sr. Willians que solicitou relatório sobre 88 

segurança e possíveis alterações no portal de transparência. Foi deliberado, pelos membros 89 

presentes, aguardar cópia do relatório para efetuarem sugestões de alterações. Recebido em 90 

23/09/2021 Of. 533/2021 SESAU/GS. 91 

- Oficio 100/2021 COMUS Incentivo adicional dos Agentes de Saúde. – SESAU. Sra. 92 

Claudia sugeriu que fosse solicitado reunião com representantes da FSPSS para informações 93 

e esclarecimentos sobre o tema. Foi deliberado pelos membros presentes oficiar FSPSS para 94 

agendamento da reunião com a COFIN. Emitido Oficio 100/2021 COMUS - URGENTE, para 95 

SESAU FSPSS. Encaminhado para protocolo. Em 29/07/2021 recebida resposta por meio do 96 

Of. 372/2021 SESAU/GS, informando que FSPSS não recebeu repasse da verba federal 97 

especifica dos Agentes de Saúde. Pautado na 510ª, foi deliberado pelos membros presentes, 98 

oficiar a SESAU, solicitando que tal reunião seja agendada com o responsável pela informação 99 

(anexar ata 97ª Secretaria Executiva). Emitido Of. 138/2021 COMUS, solicitando reunião com 100 

responsável pelo recebimento do Incentivo Adicional, anexo ata 97ª Secretaria Executiva, prazo 101 

para resposta 15 dias até dia 08/09/2021. Pautado na 513ª, esteve presente Sra. Jacqueline 102 

Marinho Santos, Fundo Municipal de Saúde, para esclarecimentos. Sra. Jaqueline informou 103 

que foi recebido um recurso de incremento temporário de custeio para cumprimentos de metas 104 
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e indicadores, portaria nº 3263 de 11 de dezembro de 2019, no final de 2020 no valor de 105 

R$150.000,00. Disse que o recurso em questão seria para o cadastramento da população, e 106 

que o Ministério da Saúde havia alterado a forma de repasse para a atenção básica, onde os 107 

recursos estariam sendo repassados pelos indicadores e não mais por blocos. Informou que 108 

em 2020 o Governo Bolsonaro alterou a nomenclatura dos repasses, exemplos:  capitação 109 

ponderada, desempenho de atividades. Disse que foi identificado que o número de pessoas 110 

cadastradas divergia com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 111 

e que foi orientado aos municípios que o número de pessoas cadastradas nas UBS teria que 112 

ser condizente com os números do IBGE, e que acarretaria aumento ou diminuição dos 113 

repasses. Disse que todos os municípios passaram a receber o repasse como se todas as 114 

pessoas para que estivessem cadastradas, que foi estipulado prazo de 6 meses iniciais, salvo 115 

engano, para cadastrar os moradores em suas respectivas áreas e não havendo o cadastro o 116 

Município passaria a receber o repasse conforme a população cadastrada, tendo assim uma 117 

queda nos recursos. Informou que em decorrência da pandemia foi prorrogado o prazo para 118 

cadastramento até o final de 2020. Disse que esse recurso de R$150.000 foi recebido para 119 

ações de estímulo dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS para cumprir essa meta, e que 120 

foi dividido pela quantidade de ACS da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 121 

e a quantidade de ACS que haviam na Saúde, sendo assim foi repassado para a FSPSS o 122 

valor de R$ 50.000,00 e para o PSF R$ 100.000,00. Sra. Claudia questionou sobre os ACS que 123 

estão fora da função. Sra. Jaqueline informou que esses profissionais não receberam o 124 

repasse, somente os que estavam na função. Informou que solicitou a Recursos Humanos que 125 

encaminhasse relatório contendo o nome dos funcionários que receberam, e que estava 126 

aguardando o envio, e que entregaria até o final da tarde. Sra. Ana Claudia perguntou se o 127 

pagamento de horas extras, como dito pelo Sr. Paulo Henrique em ata da 97º Reunião da 128 

Secretaria Executiva, seria especifico aos ACS. Sra. Jacqueline respondeu que neste caso sim, 129 

pois a categoria do ACS não deve receber hora extra, já que seu horário seria das 8 às 17hs, 130 

horário de funcionamento da unidade de saúde, e o que foi acordado, na época, que esse 131 

recurso seria destinado para a folha de pagamento para que os ACS pudessem fazer o 132 

cadastramento. Sra. Claudia informou que na época foi feito o cadastramento, solicitou que 133 

fosse feita horas extras para cadastramento da sua área e que foi negado pela Enfermeira Sra. 134 

Ana Paula, responsável por sua unidade de saúde na época, e que somente foi autorizado para 135 

áreas sem cobertura de ACS. Disse que em decorrência da explicação concluiu que esse 136 

repasse deveria ter sido encaminhado para o cadastramento de todas as áreas e todos os ACS 137 

colocar suas respectivas áreas em ordem e não somente as áreas descobertas. Sra. Jacqueline 138 

informou que a execução do cadastramento não era de sua competência. Sra. Ana Claudia 139 

disse que como foi explanado anteriormente entendia-se que o valor do repasse para os ACS 140 

teria sido desviado para folha de pagamento. Sra. Claudia questionou o fato de a FSPSS ter 141 

informado para o COMUS que não haviam recebido tal repasse. Sra. Jacqueline disse que pode 142 

ter havido um equívoco. Sra. Ana Claudia sugeriu que a FSPSS fosse oficiada para esclarecer 143 

os fatos, já que existem documentos comprobatórios que foi recebido o repasse. Sra. 144 

Jacqueline informou que em 2020 em decorrência do COVID foram repassados muitos recursos 145 

para o município que não eram repassados anteriormente, e que a pessoa, ao responder o 146 

Ofício do COMUS, não lembrou desse repasse de R$ 50.000,00. Apresentou empenho do 147 

período de 2020 de folha de pagamento. Sra. Claudia questionou sobre códigos e 148 

nomenclaturas contidas nos documentos. Sra. Jacqueline fez um breve esclarecimento sobre 149 

a codificação contida nos Relatórios de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional :1. no 150 

campo Dpto (departamento) o nº 11 é a Secretaria de Saúde, local onde está locado o recurso, 151 

o nº 2 é a Prefeitura; 2. Classificação Orçamentária/Categoria Econômica Despesa /Despesa: 152 

Funcional Programática: 10 - significa despesa de saúde, 301 - Atenção Básica, 1001 - Atenção 153 

Básica, - 2317 ACS; - 3190 referente a legislação (463/64); Principal: 5235 - onde está locado 154 

folha de pagamento dos ACS; Fonte de Recurso: 5 - Recurso Federal; CA: 350 - todo recurso 155 

de custeio federal, todo recurso de investimento federal 360, COVID 312, e algumas alterações 156 
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quando a verba é estadual como 320, 321, entre outros. Sra. Claudia disse que houve um 157 

repasse em 2020, e a Sra. Jacqueline estava explicando um de 2019. Sra. Jacqueline informou 158 

que o recurso foi habilitado em 2019, transferido 03 ou 04 de dezembro de 2019, contabilizado 159 

no final do mês de dezembro, e até definir a ação que seria executada, devido a pandemia, em 160 

junho de 2020 foi solicitado o empenho para o pagamento de hora extra. Informou o repasse 161 

dos ACS se chama Incentivo ao Agentes Comunitários de Saúde, que é mensal, de 162 

aproximadamente R$ 145.000,00, que é destinado para o pagamento da folha dos ACS. Sra. 163 

Claudia leu matéria publicada no site, “O incentivo adicional é repassado anualmente pelo 164 

governo federal a todos os municípios do Brasil e deve ser destinado a todos os ACS e ACE 165 

do Brasil de forma integral da seguinte forma: - sem nenhum tipo de desconto, - não pode ser 166 

usado pela gestão com compra de materiais de trabalho do dia-a-dia dos agentes, - fica proibido 167 

qualquer tipo de partilha do valor do incentivo adicional em percentual entre gestão municipal 168 

e agentes, - o incentivo adicional não pode ser usado pela gestão para pagamento do décimo 169 

terceiro salário dos ACS e ACE do município. Obs: a única coisa que deve ser feita é a criação 170 

de uma lei municipal para o regulamentar o pagamento do incentivo adicional aos ACS e ACE. 171 

O projeto de lei deve ser encaminhado pelo executivo municipal, para apreciação, votação e 172 

aprovação.” Disse que essa verba deve ser dividia entre os ACS, e que nunca receberam nada 173 

referente a esses repasses. Sra. Jacqueline informou que esse incentivo não seria acréscimo 174 

de salário, que com essa verba era efetuado o pagamento do salário dos agentes. Sra. Claudia 175 

questionou sobre a verba ser utilizada para pagamento de salário. Sra. Jacqueline informou 176 

que essa verba é para pagamento de ACS. Sra. Ana Claudia perguntou se o valor desse 177 

repasse vem descriminado separadamente do salário ou englobado junto com o piso salarial. 178 

Sra. Jacqueline disse que vem junto. Sra. Ana Claudia perguntou se esse repasse é subsidio 179 

Federal para auxiliar o Município no pagamento dos ACS. Sra. Jacqueline respondeu que sim, 180 

e que a despesa 5235 onde a fonte de recurso transferência e convênios federais, totalizaram 181 

R$ 3.143.265,00, o Ministério custeia os ACS e o que falta o Município complementa, o 182 

incentivo ao município é incentivo para pagamento de folha, pois quando criada a função de 183 

ACS, função nova, para os municípios aderirem a política de ACS o Ministério da Saúde passou 184 

a subsidiar ACS, ACE no pagamento de folha. Sra. Claudia perguntou sobre a porcentagem 185 

dos recursos no salário, por exemplo 60% da União e 40% do Município. Disse que se o repasse 186 

for destinado para outro subsidio que não a verba salarial deveria estar descrita no holerite, tipo 187 

adicional ou adicional. Sra. Jacqueline informou que distinguir a proveniência da verba 188 

acarretariam outras mudanças no sistema, onde deveria se pagar taxa para o sistema alterar a 189 

folha de pagamento somente de uma categoria. Sra. Ana Claudia disse que para a Secretaria, 190 

como financeiro e gestão, não teria alteração, contudo gera dúvidas na transparência, pois o 191 

assunto é disseminado nas conversas de whatsapp de forma incompleta. Sra. Jacqueline 192 

informou que os Agentes de Endemias formaram uma comissão e agendaram reunião com o 193 

Secretário de Saúde, Secretário de Assuntos Jurídicos, Chefe de Gabinete, Fundo Municipal e 194 

foram esclarecidas todas essas dúvidas e ficaram encarregados de transferir essas 195 

informações aos demais ACE e ACS. Sra. Claudia disse não estar clara a explicação, pois tem 196 

municípios que pagam até o 14º salário aos ACS com essa verba. Sugeriu que fosse feito 197 

reunião com representantes do ACS e documente essas explicações, pois a explicação não 198 

está clara e muito ACS tem dúvidas sobre o assunto. Sra. Ana Claudia disse que cada Município 199 

atua de formas distintas, e que desde que o Ministério receba a informação de que o gasto foi 200 

proveniente para aquilo, como a Prefeitura procede, para União, não serve, se algum momento 201 

esse repasse tivesse sido desvinculado teriam cessado o pagamento. Disse que para ela, como 202 

COFIN, sua dúvida está sanada, que foi explicada a finalidade, contudo sugeriu que fosse 203 

explanado o assunto nas Unidades de Saúde. Concluiu que o repasse está vindo, que está 204 

sendo repassado para os ACS corretamente e o que está faltando, a seu entender, é a 205 

comunicação entre o Executivo e seus empregados. Sra. Claudia disse achar que deve ter esse 206 

esclarecimento para os ACS, para questionamentos se houverem controvérsias e 207 

apresentação documentos comprobatórios que anule o que foi falado e que deveria ser 208 
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informado do valor repassado e para onde foi repassado, pois na resposta da FSPSS eles não 209 

tiveram acesso ao repasse. Sra. Jacqueline perguntou se a parte que lhe cabia responder 210 

estava a contento. Sra. Ana Claudia respondeu que sim. Sra. Claudia disse que faltou o saber 211 

sobre o valor total do repasse, e que no documento do repasse, constava seu nome sendo que 212 

em 2019 não era presidente do COMUS. Sra. Jacqueline informou que por motivo de 213 

atualização do SIOPS, feita em 2020, qualquer extrato anterior, impresso após a atualização, 214 

mesmo de anos anteriores, estarão com os dados atualizados, em relação a composição do 215 

COMUS e Prefeitura. Sra. Ana Claudia considerou a contento esclarecimentos da Sra. 216 

Jacqueline, contudo achou necessário solicitar esclarecimentos do repasse do que tange a 217 

FSPSS. Sra. Claudia considerou que explicação foi confusa e não estava a contento. Recebido 218 

link do youtube de vídeo explicativo sobre o Incentivo Adicional dos ACS, 219 

https://www.youtube.com/watch?v=gPQK2OSMzE8&ab_channel=AgentedeSa%C3%BAdeCo220 

nectado. Pautado na 514ª, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar nova reunião com 221 

a Sra. Jacqueline, posterior a Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2021. 222 

- Oficio 114/2021 COMUS – SESAU. Solicitando que Prestações de Contas do HCSS, HC 223 

Boiçucanga e UPA sejam encaminhadas separadamente. Pautado na 516ª, foi deliberado, 224 

pelos membros presentes, ressalva. Justificativa: NÃO A CONTENTO, sem resposta. Recebido 225 

em 25/10/2021 Of. 578/2021 SESAU/GS. 226 

- Oficio 121/2021 COMUS – SESAU. Solicitando cópia de Contrato de prestação de Serviços 227 

médicos das Empresas Tavolaro Serviço Médico LTDA e Health Brasil Serviço Médico LTDA. 228 

Prazo para resposta de 15 dias, até 20/08/2021. Recebido em 18/08/2021 Of. 436/2021 229 

COMUS, encaminhando contratos. Pautado na 511ª, foram analisados pelos membros 230 

presentes os contratos encaminhados e foi observado que o Contrato da Empresa Tavolaro 231 

Serviço Médico se encontra vencido e a empresa continua prestando serviços ao HCSS (PC 232 

HCSS 07/2021 – vol 03/05 fls 682). Sendo assim, foi deliberado oficiar o HCSS e solicitar todos 233 

os Contratos de prestação de Serviços Médicos prestados no HCSS. Emitido Of. 136/2021 234 

COMUS solicitando cópia de todos os contratos de prestação de serviço médico atuais, prazo 235 

para resposta 15 dias até dia 08/09/2021. Recebido em 01/09/2021 Of. 486/2021 SESAU/GS, 236 

contendo cópias de documentos solicitados, disponíveis em C:\COMUS\DOCUMENTOS 237 

DISPONIBILIZADOS AO COMUS\2021\CDs e Pendrives - Resp COFIN\Of. 486.2021 SESAU 238 

- Resposta Of 136.2021 COMU. Pautado na 514ª, foi solicitado pelos membros presentes, 239 

encaminhar documentos por e-mail para análise. Recebido e-mail da Sra. Ana Claudia, 240 

informando que efetuou análise dos documentos ofertados com referência aos ofícios e que no 241 

seu entendimento as respostas estão a contento com as informações solicitadas e quanto a 242 

qualquer providencia futura, se houver, deverá ser analisada em reunião presencial com todos 243 

os membros da COFIN. Pautado na 515ª, foi deliberado pela maioria dos membros presentes, 244 

Sra. Ana Claudia, Sr. Joao Batista e Sr. Willians, resposta a contento, arquivo. Pautado na 516ª, 245 

Sra. Claudia observou que não foram encaminhados todos os contratos solicitados e que 246 

existem funcionários públicos atuando como prestadores de serviços. Foi deliberado, pelos 247 

membros presentes, averiguar informações de contratos firmados entre o HCSS e médicos 248 

concursados, bem como, analisar compatibilidade entre as prestações de serviço.  Ressalva. 249 

Justificativa: NÃO A CONTENTO, respondido de forma parcial, com ausência de informações 250 

e envio de documentos (cópias de contratos). Foram constatadas inconsistências de 251 

informações referente a assunção de funcionários públicos atuando como prestador de 252 

serviços. Pautado na 517ª, deliberado pelos membros presentes solicitar ao DRH relação 253 

atualizada de médico estatutários ativos, contento lotação e matrícula. Pautado na 518ª, emitido 254 

Of. 178/2021 COMUS, prazo para resposta até 03/11/2021. 255 

- Ofício 139/2021 COMUS – SESAU. Solicitação efetuada na 273ª Reunião Ordinária do 256 

COMUS, realizada no dia 10/08/2021, na qual a Sra. Maria Ângela, Secretária de Saúde 257 

Adjunta, informou “que não existe a necessidade de emissão de portaria de cessão de servidor 258 

para trabalhar no Hospital de Clínicas, pois o Hospital está sob intervenção da Prefeitura, isto 259 

é não precisa ser cedido”, solicitamos que a referida informação seja consignada por meio de 260 

https://www.youtube.com/watch?v=gPQK2OSMzE8&ab_channel=AgentedeSa%C3%BAdeConectado
https://www.youtube.com/watch?v=gPQK2OSMzE8&ab_channel=AgentedeSa%C3%BAdeConectado
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ofício, objetivando a formalização da justificativa, conforme acordado no plenário, prazo para 261 

resposta 15 dias até dia 08/09/2021. Recebido em 08/09/2021 Of. 498/2021 SESAU/GS. 262 

Pautado na 514ª, foi deliberado pelos membros presentes oficiar a SESAU para regularização 263 

dos servidores cedidos ao HCSS mais breve possível. Emitido Of. 159/2021 COMUS. Recebido 264 

em 21/09/2021 Of. 531/2021 SESAU/GS. Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros 265 

presentes, oficiar DRH solicitando informações sobre situação cadastral dos servidores que 266 

estão prestando serviço no HCSS.  267 

- Ofício 145/2021 COMUS – SESAU – Solicita informações sobre prédio PA Boiçucanga. 268 

Protocolado em 31 de agosto de 2021 as 14:10, prazo de 48 horas. Resposta por meio do Of. 269 

488/2021 SESAU/GS. Pautado na 513ª, deliberado pelos membros presentes solicitar a PMSS 270 

informações sobre o uso/destinação do imóvel, prazo de 48hs. Emitido Of. 150/2021 COMUS, 271 

para PMSS, prazo para resposta de 48 horas, até dia 10/09/2021. Recebido em 03/09/2021 Of. 272 

489/2021 SESAU/GS. Pautado na 514ª, deliberado pelos membros presentes, aguardar 273 

informações oficiais da Gabinete do Prefeito. Ofício 150/2021 COMUS, protocolado em 274 

09/09/2021. Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros presentes, Ressalva. Justificativa: 275 

NÃO A CONTENTO, respondido de forma evasiva, sem informar o real motivo do abandono 276 

(prédio e documentos) e degradação, sendo informado somente a relocação do serviço para o 277 

HC Boiçucanga e que INFORMALMENTE tem informações que o prédio esteja sob 278 

responsabilidade da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Of. 489/2021 279 

SESAU/GS). O Oficio 150/2021 COMUS que foi encaminhado ao Prefeito segue sem resposta.  280 

- Ofício 165/2021 COMUS – SESAU – Ouvidoria – competência agosto 2021. Pautado na 515ª 281 

COFIN, aguardando análise. Pautado na 515ª, foi deliberado, pelos membros presentes, 282 

solicitar esclarecimentos referente a devolutivas e avaliação do serviço prestado. Emitido Of. 283 

165/2021 COMUS, prazo para resposta 13/10/2021. Em 28/09/2021 recebido Of. 546/2021 284 

SESAU/GS. 285 

- Ofício 171/2021 COMUS – SESAU – Solicitar que seja nominal os “totais de folha de 286 

pagamento”. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS Subvenção de janeiro 2021. 287 

Prazo para resposta até 03/11/2021. 288 

- Ofício 172/2021 COMUS – SESAU – Solicitar o contrato do HCSS com o Mercado do 289 

travessão Supermercado. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS Subvenção de 290 

janeiro 2021. Prazo para resposta até 03/11/2021. 291 

- Ofício 173/2021 COMUS – SESAU – Solicitar esclarecimentos sobre “benefício CLT” na 292 

coluna “grupo” da planilha “analítico financeira”. Desdobramento da Prestação de Contas do 293 

HCSS Subvenção de janeiro 2021. Prazo para resposta até 03/11/2021. 294 

- Ofício 174/2021 COMUS – SESAU – Solicitar lista de Coordenação médica do HCSS, HC 295 

Boiçuganga e UPA. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS Subvenção de janeiro 296 

2021. Prazo para resposta até 03/11/2021. 297 

- Ofício 175/2021 COMUS – SESAU – Solicitar esclarecimentos sobre horas trabalhadas de 298 

Dr. Felix na UTI. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS Subvenção de janeiro 299 

2021. Prazo para resposta até 03/11/2021. 300 

- Ofício 176/2021 COMUS – SESAU – Solicitar esclarecimentos sobre comprovantes de 301 

depósito no valor de 10% da nota fiscal. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS 302 

Subvenção de janeiro 2021. Prazo para resposta até 03/11/2021. 303 

- Ofício 177/2021 COMUS – SESAU – Solicitar cópia dos processos e recomendações do 304 

AUDISUS. 178ª Reunião Extraordinária do COMUS. Prazo para resposta até 03/11/2021. 305 

- Denúncia Sr. Magiolino ao MP – referente a compra de Agulhas e Seringas. Recebido por 306 

e-mail. 307 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção: 308 

Competência fevereiro 2021 – 4 volumes. Pautado na 498ª COFIN, aguardando análise.  309 

Pautado na 518ª, iniciada a análise. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes 310 

solicitar cópia do contrato do HCSS com a ASPEM. 311 

- Prestação de contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS - COVID-19 – 312 
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Competência fevereiro 2021 – 1 volume Pautado na 498ª COFIN, aguardando análise. 313 

Pautado na 518ª, iniciada a análise. 314 

- Prestação de contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção - 315 

Competência março 2021 – 6 volumes. Pautado na 498ª COFIN, aguardando análise. 316 

Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros presentes solicitar: 1. comprovante de 317 

pagamento de Conta da EDP, número de 33453225, vencimento 01/03/2021 (Of. 166/2021 318 

COMUS) 319 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID-19 – 320 

Competência março 2021 – 2 volumes. Pautado na 498ª COFIN, aguardando análise.   321 

Pautado na reunião, foi deliberado pelos membros presentes solicitar: 1. Divergência 322 

salarial entre nota fiscal e comprovante de depósito (fls 000068 e 000069); 2. Controle de 323 

frequência referente a empresa Milano Rezende Serviços em Saúde LTDA-ME (fls 324 

001513); 3. Sugerir anexar todos os depósitos no verso do relatório de pensão alimentícia 325 

(fls 001552 á 001554). 326 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção 327 

Competência abril 2021. Pautado na 502ª COFIN, aguardando análise.    328 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID-19 – 329 

Competência abril 2021. Pautado na 502ª COFIN, aguardando análise.    330 

- Prestação de contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – Subvenção – 331 

5 volumes – Competência maio 2021 – Pautado na 507ª COFIN, aguardando análise. 332 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID-19 – 333 

Competência junho 2021 – 1 volumes. Pautado na 509ª COFIN, aguardando análise.  334 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção – 335 

Competência junho 2021 – 5 volumes. Pautado na 509*ª COFIN, aguardando análise.    336 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID-19 – 337 

Competência julho 2021 – 1 volumes. Pautado na 512ª COFIN, aguardando análise.  338 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção – 339 

Competência julho 2021 – 4 volumes. Pautado na 512*ª COFIN, aguardando análise.    340 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID-19 – 341 

Competência agosto 2021 – 1 volumes. Pautado na 516ª COFIN, aguardando análise.  342 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção – 343 

Competência agosto 2021 – 5 volumes. Pautado na 516ª COFIN, aguardando análise.    344 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – COVID 19 – 345 

Competência setembro 2021 – 5 volumes. Pautado na 519ª COFIN, aguardando análise.    346 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – Subvenção – 347 

Competência setembro 2021 – 5 volumes. Pautado na 519ª COFIN, aguardando análise.    348 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 349 

Competência abril 2021. Pautado na 501ª COFIN, aguardando análise. 350 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 351 

Competência maio 2021. Pautado na 506ª COFIN, aguardando análise. 352 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 353 

Competência junho 2021. Pautado na 509ª COFIN, aguardando análise. 354 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 355 

Competência julho 2021. Pautado na 512ª COFIN, aguardando análise. 356 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 357 

Competência agosto 2021. Pautado na 516ª COFIN, aguardando análise. 358 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 359 

Competência setembro 2021. Pautado na 519ª COFIN, aguardando análise. 360 

- Extrato Bancário – BB e CEF – competência setembro 2021. Pautado na 519ª COFIN, 361 

aguardando análise. 362 

- FOPAG – competência setembro 2021. Pautado na 519ª COFIN, aguardando análise. 363 

- Empenhos – competência setembro 2021. Pautado na 519ª COFIN, aguardando análise. 364 
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4. OFÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO 365 

- Ofício 269/2020 – COMUS – Solicitação de cópias dos documentos citados pelo Dr. Paulo 366 

Guimarães em suas argumentações na plenária 264ª Ordinária sobre ressalvas da Prestação 367 

de Contas 2º Quadrimestre/2020. Sem resposta. Pautado na 496ª COFIN, os membros da 368 

COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 369 

ressalva a ser considerada em parecer. Pautado na 497ª COFIN, sem resposta. Pautado na 370 

498ª COFIN, Pautado na 498ª COFIN, Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 371 

resposta, deliberado pelos membros presentes que será mantida a RESSALVA. Em 372 

13/07/2021 foi recebido Of. 325/2021/SESAU/GS, solicitando esclarecimento de repostas 373 

acerca do assunto supra citado. Pautado na 508º, foi deliberado pelos membros presentes 374 

apresentar essa ressalva na 273ª Reunião Ordinária para apreciação e votação da Plenária, 375 

para alteração ou não do status. Aguardar. Em 10/08/2021, foi deliberado pelos membros 376 

presentes na 273ª Ordinária, por 11 votos e 1 abstenção, a retirada da lista de ressalvas 377 

e seu arquivamento. Pautado na 511ª, foi deliberado pelos membros presentes aguardar 378 

respostas de Ofícios pendentes. 379 

- Oficio 87/2021 COMUS – SESAU HCSS. Solicitando comprovante de pagamento de Água 380 

luz e telefone dos últimos 12 meses. Desdobramento da Prestação de Contas do HCSS Covid 381 

19 de janeiro de 2021, ata 505ª COFIN. Emitido Oficio 87/2021 COMUS, para SESAU FSPSS. 382 

Encaminhado para protocolo, em 01/07/2021, prazo para resposta de 15 dias, até 16/07/2021. 383 

Em 28/07/2021 recebido o Of. 368/2021 SESAU/GS, encaminhando planilha de pagamento). 384 

Pautado na 509ª, foi deliberado pelos membros presentes solicitar esclarecimentos a SESAU 385 

sobre a Prefeitura pagar conta de telefone do HCSS, considerando o repasse financeiro, e 386 

solicitar que seja encaminhado a COFIN acordo de pagamento das contas em aberto da EDP 387 

e respectivos comprovantes de pagamento, para acompanhamento. Emitido Ofícios: - 388 

118/2021 COMUS referente ao atraso no pagamento da EDP do HCSS; - 119/2021 COMUS 389 

referente a pagamento de conta de telefone do HCSS. Prazo para resposta de 15 dias, até 390 

20/08/2021. Pautado na 511º, foi deliberado pelos membros presentes aguardar resposta dos 391 

desdobramentos.  392 

- Ofício 133/2021 COMUS – SESAU. Desdobramento do Ofício 086/2021 COMUS, solicitando 393 

relatórios periódicos para acompanhamento dos processos trabalhista até seu encerramento. 394 

Recebido em 13/09/2021 Of. 508/2021. Pautado na 515ª, foi deliberado, pelos membros 395 

presentes, acompanhamento dos referidos processos trabalhistas. Aguardar relatórios 396 

periódicos. Recebido em 30/09/2021 Of. 549/2021 SESAU/GS. Nesta data, deliberado pelos 397 

membros presentes resposta a contento. Aguardar relatórios periódicos. 398 

- Ofício 137/2021 COMUS – Referente ao Ofício 677/2021 FSPSS-DAdm1 – Recebido em 399 

28/07/2021 - Encaminhando cópia de contratos administrativos e atas de registro de preço. 400 

Pautado na 511ª, foi deliberado pelos membros presente, solicitar, por amostragem, 401 

informações sobre o processo 84/202, Contratada Valter Barbara Junior ME. Emitido Of. 402 

137/2021 COMUS solicitando detalhamento dos itens a serem entregues pela empresa Valter 403 

Barbara Junior ME, processo nº 084/2021 (ata de registro de preço nº 03/2021), nos kits 404 

Lanches I e II, no desjejum matinal e na refeição de marmitex, e informações sobre quando e 405 

onde serão distribuídos esses itens, prazo para resposta 15 dias até dia 08/09/2021. Recebido, 406 

em 27 de agosto de 2021, Of. 473/2021 SESAU/GS detalhamento solicitado. Pautado na 513ª, 407 

deliberado pelos membros presentes solicitar, para acompanhamento, relatórios periódicos, 408 

contento comprovante de pagamento juntamente como serviços prestados, até a quitação do 409 

contrato. Emitido Of. 151/2021 COMUS, solicitando acompanhamento. 410 

- Ofício 164/2021 COMUS – SESAU - Extratos Bancários – BB – Conta 53603-2 - 411 

competência agosto 2021. Pautado na 515ª COFIN, aguardando análise. Pautado na 515ª, 412 

deliberado pelos membros presentes, solicitar esclarecimentos sobre a finalidade desta conta. 413 

Emitido Of. 164/2021 COMUS, prazo para resposta 13/10/2021. Recebido em 05/10/2021 414 

Of.544/2021 SESAU/GS. Pautado na 518ª, deliberado pelos membros presentes resposta a 415 

contento. Acompanhamento periódico. 416 



 
 

Ata da 519ª reunião da COFIN  
 27/10/2021                                                                                                 9 

5. RESSALVAS ANTERIORES ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL 417 

DE CONTAS – AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO. 418 

- Ofício 061/2020 – COMUS – sobre EPI’s para funcionários durante período da pandemia- 419 

respondido por meio do ofício 273/2020 – FSPSS, no dia 26/05/2020. Pautado na ata 486ª 420 

COFIN, ficando deliberado que este tema teria desdobramentos, sendo encaminhado ao 421 

Ministério Público por meio do ofício 236/2020 – COMUS (reiterado pelo Ofício 021/2021 – 422 

COMUS, datado de 08/02/2021. Aguardando manifestação do MP. Em 04/05/2021 recebido 423 

Of. 326/2021 PRE FSPSS informando que será aberto processo licitatório. Pautado na 498ª 424 

COFIN, Sra. Claudia efetuou a leitura do ofício resposta 326/20221 – FSPSS com informações 425 

de que seria aberto processo licitatório. Deliberado: manter em ressalva e aguardar 426 

manifestação do Ministério Público, pois a resposta não informou quando foi aberto o processo 427 

licitatório, prazo para cumprimento da entrega do material. E também teve como justificativa a 428 

data para abertura do processo licitatório considerando que a Pandemia já se estende desde 429 

março de 2020. Diante do informado a resposta foi considerada “Não a Contento”. Aguardar 430 

manifestação do MP 431 

- Ofício 064/2020 – COMUS – Solicitação Atualização no Portal de Transparência referente 432 

aos gastos com a COVID-19 - Empresa Mega Global - possível violação artigo 92 da Lei 433 

8.666/1993. Em 27/05/2020 protocolado o ofício 092-2020 – 2020 – COMUS ao Ministério 434 

Público. Reiterado pelo ofício 021/2021 – COMUS, em 08/02/2021. Pautado na 498ª COFIN, 435 

constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do 436 

MP.  437 

- Ofício 069/2020 – COMUS – Cabine de Desinfecção – Pautado na ata 490ª, sendo deliberado 438 

que a resposta estava incompleta, isto é, “Não a Contento”. Emitido o ofício 082/2020 – 439 

COMUS em 12/05/2020 complementando o ofício 069/2020. Em 09/07/2020 emitido o Ofício 440 

146/2020 – COMUS ao MP. Emitido o ofício 021/2021 reiterando o ofício 146/2020 – COMUS 441 

ao Ministério Público. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação 442 

recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  443 

- Ofício 074/2020 – COMUS – a SESAU - solicitação de providências no sentido de que os 444 

gastos específicos do município para combate ao novo Coronavírus. Em 27/05/2020 enviado o 445 

ofício 089/2020 - COMUS para Ministério Público, reiterado pelo ofício 021/2021-COMUS. 446 

Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: 447 

Aguardar manifestação do MP.  448 

- Ofício 075/2020 – COMUS - ao HCSS - solicitação de providências no sentido de que os 449 

gastos específicos do município para combate ao novo Coronavírus. Em 18/05/2020 chegou o 450 

ofício 017/2020 – HCSS Controladoria – considerado não contento, pois não constou o item 451 

quantidade de material/medicamento/EPI informados.  Em 27/05/2020 enviado o ofício 452 

089/2020 para Ministério Público. Em 08/02/2021 enviado o ofício 021/2021 – COMUS 453 

reiterando o ofício 089/2020 – COMUS. O ofício 103/2020 – COMUS também tem referência 454 

neste ofício 075/2020 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 455 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  456 

- Ofício 083/2020 – COMUS – DRONE - Respondido por meio do ofício 112/2020 - SESAU-457 

GS no dia 13/07/2020. Encaminhado para Ministério Público por meio do ofício 159/2020 – 458 

COMUS reiterado pelo Ofício 021/2021 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que 459 

não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  460 

- Ofício 084/2020 – COMUS – Solicitação de processos de compra de produtos e Serviços 461 

e Pessoal Contratado para o Hospital de Campanha CODIV-19 – BOIÇUCANGA – 462 

(reiterado pelo ofício 164/2020 - COMUS. Respondido por meio dos ofícios 147 e 220/2020 463 

SESAU. Enviado o ofício 233/2020 – COMUS ao Ministério Público reiterado pelo ofício 464 

021/2021 – COMUS ao MP. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação 465 

recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  466 

- Ofício 085/2020 – COMUS – Solicitação de processos de compra de produtos e Serviços 467 

e Pessoal Contratado para o Hospital de Campanha CODIV-19 – TEBAR PRAIA CLUBE - 468 
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(reiterado pelo ofício 164/2020 - COMUS. Respondido por meio dos ofícios 147 e 220/2020 469 

SESAU. Enviado o ofício 233/2020 – COMUS ao Ministério Público reiterado pelo ofício 470 

021/2021 – COMUS ao MP. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação 471 

recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  472 

- Ofício 087/2020 – COMUS – a SESAU – Engloba os seguintes ofícios 178/2020 - COMUS 473 

com reiteração por meio do ofício 014/2021-A – COMUS. Solicitado que fossem 474 

encaminhadas ao COMUS informações relacionadas ao site institucional da Prefeitura 475 

Municipal de São Sebastião – COVID-19 (covid19.saosebastiao.com.br) Com os seguintes 476 

questionamentos: O respectivo site está hospedado nos servidores da prefeitura municipal? 477 

Quem são os responsáveis pela administração deste site, considerando que o domínio principal 478 

está apontado no endereço principal saosebastiao.sp.gov.br? Quais foram os custos de 479 

implantação do respectivo site? Caso tenham gerado custos, quais foram as origens dos 480 

recursos? Respondido por meio do Ofício 125/2020/SESAU/GS, considerado não a contento. 481 

Encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 092/2020 – COMUS. Pautado na 498ª 482 

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

manifestação do MP. Em 27/05/2021, foi recebido Of. 017/2021 do Departamento de 484 

Tecnologia da Informação, respondendo questionamentos do Of. 178/2020 e 014-A/2021 485 

COMUS. Pautado na 503º, foi deliberado pelos membros presentes que o Ofício foi respondido, 486 

contudo deverá aguardar manifestação do MP em arquivo MP. 487 

- Ofício 090/2020 – COMUS – ao HCSS – sobre Radiocomunicadores para as Equipes de 488 

Seguranças da PMSS, com as seguintes solicitações de documentos: Certificados de 489 

Homologação dos Respectivos Equipamentos – Expedido pela ANATEL; Termo de Doação; 490 

Licença de Serviço de Rede Privado – Expedido pela ANATEL; Relação de números de série 491 

dos equipamentos e respectivo número de patrimônio. Respondido por meio do Ofício 077/2020 492 

– HCSS e ofício 112/2020-HCSS-ADM. Em 03/07/2020 enviado para Ministério Público por 493 

meio do ofício 133/2020 e 161/2020 ao MPF. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não 494 

houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  495 

- Ofício 102/2020 – COMUS – ao HCSS – Notificação dos locatários dos Imóveis Alugados das 496 

Unidades de Saúde do Município – Respondido por meio do ofício 354/2020 – FSPSS 497 

Complementado pelo Ofício 436/2020 FSPSS, resposta considerada não a contento. Enviado 498 

ao MP por meio do ofício 235/2020 – COMUS, reiterado por meio do ofício 021/2021 ao MP. 499 

Aguardando Manifestação do MP. Em 04/05/2021 recebido Of. 326/2021 PRE FSPSS 500 

informando a acessibilidade das Unidades de Saúde. Pautado na 498ª COFIN, constatado que 501 

na resposta enviada ficou evidenciado que algumas unidades ainda precisam ser adequadas 502 

quanto à acessibilidade. Deliberado: Aguardar manifestação do Ministério Público, pois a 503 

resposta demonstra que o cumprimento foi parcial.  504 

- Ofício 108/2020 – COMUS – Recursos Humanos – (Ofícios referenciados 078/2020 – 505 

COMUS, 152/2020 – COMUS, 172/200 – COMUS e 247/2020 – COMUS ao MP e reiterado 506 

pelo ofício 021/2021 – COMUS ao MP) – as respostas para este tema chegaram por meio dos 507 

ofícios 072/2020 – HCSS em resposta ao ofício 078/2020-COMUs, Of. 122/2020 – HCSS em 508 

resposta ao ofício 152/2020 – COMUS, Ofício 084/2020 – HCSS em resposta ao ofício 509 

108/2020 – COMUS e ofício 145/2020 HCSS em resposta ao ofício 172/2020 – COMUS.  510 

Enviado o tema para o Ministério Público por meio do ofício 247/2020 – COMUS, reiterado por 511 

meio do ofício 021/2021 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 512 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  513 

 - Ofício 134/2020 – COMUS – Portaria de Assunção/Substituição do Cargo de Secretário 514 

de Saúde - Respondido por meio do ofício 115/2020 – SESAU. Enviado o tema para o 515 

Ministério Público por meio do ofício 246/2020 – COMUS, reiterado pelo ofício 021/2021 – 516 

COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. 517 

Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  518 

- Ofício 140/2020 – COMUS – referente solicitação de esclarecimentos sobre o Hospital de 519 

Boiçucanga, com as seguintes solicitações: O Processo de licitação; Relatório/Planilha dos 520 
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custos e Notas Fiscais; Prazo estimado para início dos atendimentos. Este ofício foi emitido em 521 

13/07/2020, ainda sem resposta. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação 522 

por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado ficar para a próxima reunião, ainda sem 523 

resposta. Pautado na 495ª, chegou o Ofício 260/2020 – SESAU, o qual disponibilizou um pen 524 

drive contendo as respostas dos três quesitos: 1- Cópia do processo de licitação, 2- 525 

Relatório/Planilha dos Custos e Notas fiscais e 3- Prazo estimado para início dos atendimentos. 526 

Os membros analisaram a resposta e deliberaram que este tema continuará em análise. 527 

Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela manutenção do documento 528 

para análise em próxima reunião. Pautado na 497ª COFIN, não houve tempo hábil para 529 

deliberação, análise do documento na próxima reunião. Pautado na 498ª COFIN, contudo não 530 

houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª COFIN. Pautado na 499ª 531 

COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 500ª COFIN. 532 

Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes, que este tema será anexado ao Of. 533 

233/2020 COMUS, enviado ao Ministério Público em 16/10/2021. Aguardar manifestação do 534 

Ministério Público.  535 

- Ofício 149/2020 – COMUS – Lançamentos Equivocados e Indevidos na Relação Razão 536 

Banco Caixa – Ofício 176/2020 – COMUS foi enviado a SESAU comunicando o 537 

encaminhamento ao TCE. Ofícios respondidos pela SESAU: ofício 134/2020 – SESAU, 538 

148/2020 – SESAU, considerados não a contento. Enviado para o Tribunal de Contas do 539 

Estado por meio do ofício 177/2020 – COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não 540 

houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  541 

- Ofício 150/2020 – COMUS – a SESAU – Esclarecimentos com gastos de publicidade 542 

COVID-19 – respondido por meio do ofício 148/2020 – SESAU. Enviado o ofício 216/2020 – 543 

COMUS reiterando o ofício 150/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 192/2020 – 544 

SESAU. Este tema não foi encaminhado ao TCE pelo COMUS, ele já consta do Relatório nº 545 

13.650.689.20 – referente agosto/2020, página 57. Pautado na 498ª COFIN, constatado que 546 

não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  547 

- Ofício 151/2020 – COMUS ao HCSS – Solicitação de envio de escala médica – HCSS, 548 

reiterado por meio do ofício 171/2020 – COMUS e encaminhado ao Ministério Público por meio 549 

do ofício 217/2020 – COMUS, reiterado por meio do ofício 021/2021 – COMUS. Pautado na 550 

498ª COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar 551 

manifestação do MP.  552 

- Ofício 162/2020 – COMUS a SESAU - Solicitação de cópias integrais de Autos de Vistorias 553 

do Corpo de Bombeiros e Alvará da VISA referente às instalações da UTI. Constatado pela 554 

COFIN que a resposta ainda está “Não a Contento”, pois não há encaminhamento das cópias 555 

dos referidos AVCBs a este COMUS. Deliberado pelo encaminhamento ao MP por meio do 556 

Ofício COMUS 234/2020, reiterado por meio do ofício 021/2021 - COMUS. Importante citar que 557 

o ofício 163/2020 – COMUS ficará em apenso ao ofício 162/2020 – COMUS por se tratar do 558 

mesmo tema. Aguardando Manifestação do MP. Recebido em 19/04/2021 Of. 559 

148/2021/SESAU/GS, encaminhando Certificados de Licença do Corpo de Bombeiros das 560 

Unidades de Saúde – AVCBs. Pautado na 498ª COFIN, constatado que na resposta enviada 561 

ficou evidenciado que algumas unidades ainda precisam ser adequadas quanto à 562 

acessibilidade. Deliberado: Aguardar manifestação do Ministério Público, pois a resposta 563 

demonstra que o cumprimento foi parcial.  564 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 565 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 566 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 482ª, 567 

porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 483ª, porém 568 

não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve tempo hábil ficará 569 

para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, constatada resposta, porém 570 

não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o próximo quadrimestre/2020. Pautado 571 

na 488ª COFIN, deliberado analisar por amostragem. Nesta data, deliberado continuar em 572 
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análise por amostragem. Aguardar. Nesta data, em análise por amostragem. Pautado na 490ª, 573 

não houve tempo hábil par análise. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, 574 

ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Pautado na 575 

ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, 576 

deliberado que continuará em análise. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes que 577 

continuará em análise. Pautado na 496ª COFIN, membros da COFIN deliberaram pela 578 

manutenção do documento para análise em próxima reunião. Pautado na 497ª COFIN, não 579 

houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. Pautado na 580 

498ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para a reunião nº 499ª 581 

COFIN. Pautado na 499ª COFIN, contudo não houve tempo hábil para apreciação, ficará para 582 

a reunião nº 500ª COFIN. Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes, que este tema 583 

será anexado ao Of. 233/2020 COMUS, enviado ao Ministério Público em 16/10/2021. 584 

Aguardar manifestação do Ministério Público. 585 

- Ofício 180/2020 – COMUS ao HCSS - Solicitação de esclarecimentos sobre repasse 586 

financeiro para COVID-19, reiterando o ofício 137/2020 - COMUS. O tema foi encaminhado ao 587 

MP por meio do ofício 198/2020 - COMUS. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 588 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do MP.  589 

- Ofício 181/2020 – COMUS ao HCSS - Solicitação de cópias notas fiscais e cópias processos 590 

licitatórios - Empresa A C DA SILVA LEITE - Distribuidora. Respondido por meio do ofício 591 

137/2020 – HCSS-ADM.   Pautado na 483ª, sem temo hábil para análise. Nesta data, 592 

respondido, porém constatado que está em apuração pelo Tribunal de Contas do Estado -TCE. 593 

Pautado na ata 485ª da COFIN com status de “Não a Contento”. Observação:  Não houve 594 

encaminhamento do COMUS para O órgão TCE, este tema já consta automaticamente do 595 

Relatório TCE nº 13.650.689.20. Pautado na 498ª COFIN, constatado que não houve 596 

manifestação recente. Deliberado: Aguardar manifestação do TCE.  597 

- Ofício 200/2020 – COMUS – sobre Ponto Biométrico de Funcionários do Hospital e todo 598 

o Complexo - este ofício reiterou o ofício 044/2020 – COMUS) – Pautado na ata 486ª COFIN, 599 

respondido por meio do ofício 170/2020-HCSS em 11/09/2020, considerado “Não a Contento”. 600 

Encaminhado ao Ministério Público por meio do ofício 237/2020 – COMUS. Pautado na 498ª 601 

COFIN, constatado que não houve manifestação recente. Deliberado: Aguardar 602 

manifestação do MP. 603 

6. OFÍCIOS AGUARDANDO RESPOSTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAL DE 604 

CONTAS E OUTROS: 605 

- Ofício 089/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – acompanhamento da transparência com 606 

os gastos covid-19 – possível violação artigo 89 da Lei 8.666/1993 – Contratação de Serviços 607 

Médicos. Data de protocolo:  27/05/2020. 608 

- Ofício 091/20220 – COMUS – Ao Ministério Público – Acompanhamento da Transparência 609 

com os Gastos COVID -19 – possível violação artigo 37 da Constituição Federal – Relotação 610 

Servidores Municipais.  Data de protocolo:  27/05/2020. 611 

- Ofício 092/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – acompanhamento da transparência com 612 

os gastos covid-19 – Empresa Mega Global - possível violação artigo 92 da Lei 8.666/1993. 613 

Data de protocolo:  27/05/2020. 614 

- Ofício 130/2020 – COMUS – Delegacia de Polícia de Investigação – DEINTER – sobre 615 

Participação do COMUS no Comitê de Crise. Data de protocolo:  01/07/2020. 616 

- Ofício 133/2020 – COMUS – Ao Ministério Público – engloba Ofício 161/2020 COMUS – 617 

Radiocomunicadores. Data de protocolo:  09/07/2020. Protocolo MPF 536/2020. PRM-CGT-618 

SP 00003671/2020. 619 

Ofício 147/2020 – COMUS – Ao Tribunal de Contas do Estado SP – Participação do COMUS 620 

no Comitê de Crise. Data de protocolo:  27/06/2020. 621 

- Ofício 159/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Drones. Data de protocolo:  09/07/2020. 622 

Ofício 177/2020 – COMUS – Ao Tribunal de Contas do Estado SP – Lançamentos 623 

Equivocados e Indevidos na Relação Banco Caixa.  Data de protocolo:  11/08/2020 624 
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- Ofício 198/2020 – COMUS – ao Ministério Público – referente ao número de UTI’S para 625 

COVID-19 – AVCBS e Vistoria Sanitária. Data de protocolo:  21/08/2020 626 

- Ofício 199/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Denúncia Anthero – óbitos no HCSS 627 

ano 2018. Data de protocolo:  24/08/2020 628 

- Ofício 206/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado SP – Aprovação com 629 

ressalvas das contas 1º quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  28/08/2020 630 

- Ofício 208/2020 – COMUS – ao Ministério Público – Parecer em Apartado do Conselheiro 631 

Moisés – 1º quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  16/09/2020 632 

- Ofício 217/2020 – COMUS – (Ofício171/2020-COMUS) – ao Ministério Público – 633 

Inconsistências Ponto Biométrico de médico e Escala Médica. Data de protocolo:  634 

24/09/2020. 635 

- Ofício 231/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado SP – Envio prestação de 636 

contas 2º quadrimestre/2020. Data de protocolo:  16/10/2020 637 

- Oficio 232/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Parecer Apartado Moises – 2º 638 

quadrimestre de 2020. Data de protocolo:  16/10/2020 639 

- Oficio 233/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba os Ofícios 084 e 085/2020 – 640 

COMUS – sobre Processos de Compra e Pessoal Contratado para os hospitais de 641 

campanha COVID-19.  Data de protocolo:  16/10/2020 642 

- Oficio 234/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba Ofício 1622/2020 – COMUS 643 

AVCB’S Hospital UTI e campanhas. Data de protocolo:  20/10/2020 644 

Ofício 235/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Acessibilidade das unidades de 645 

saúde FSPSS. Data de protocolo:  16/10/2020 646 

- Ofício 236/2020 – COMUS (ofício 061/2020 – COMUS constante da lista ressalvas do 3º 647 

Quadrimestre/2020) - Ministério Público – sobre EPI’S funcionários durante pandemia. Data 648 

de protocolo:  16/10/2020 649 

Ofício 237/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Ponto Biométrico Médicos – HCSS 650 

 – engloba o Ofício 200/2020 – COMUS. Data de protocolo:  22/10/2020 651 

- Oficio 247/2020 – COMUS – ao Ministério Público – engloba os Ofícios 172/2020 e 108/2020 652 

– COMUS – sobre Cessão de Funcionários Públicos que desempenham suas funções no 653 

HCSS. Data de protocolo:  13/11/2020 654 

- Ofício 248/2020 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado – TCE – sobre Relatório de 655 

Gestão de Estoque e Consumo de Medicamentos adquiridos durante a pandemia COVID-656 

19. Data de protocolo:  13/11/2020 657 

- Ofício 256/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Requerimento 307/2020 – 658 

vereador Elias. Data de protocolo:  17/11/2020    659 

- Ofício 273/2020 – COMUS – ao Ministério Público – esclarecimentos enviados pelo COMUS 660 

depois do Ministério questionar o Ofício 246/2020 – COMUS também enviado ao Ministério 661 

Público – sobre portaria ou outro instrumento de Assunção do Cargo de Secretária de Saúde 662 

– engloba o ofício 134/2020 – COMUS. Data de protocolo: 07/12/2020. 663 

- Ofício 162/2021 – COMUS – ao Ministério Público – Retenção de Repasse de Recursos 664 

Financeiros. Protocolo Digital nº 1.462/2021, datado de 20/09/2021. Ofícios originários 86 e 665 

88/2021 COMUS, desdobramentos 129 e 132/2021 COMUS, referente Prestação de Contas 666 

do 2º quadrimestre de 2021. Aguardar manifestação do Ministério Público.  667 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 668 

pelos presentes. São Sebastião, 27 de outubro de 2021. Ata elaborada por Claudia Prudente 669 

de Siqueira Canhadas. 670 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 671 

Willians Alves Santana  

João Batista Fernandes Filho  
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Ana Claudia Bronzatti  
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