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ATA DA 168ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 26 de janeiro de 2021, com início às 15 horas e 3 minutos, em segunda chamada, 3 

término às 16 horas e 25 minutos. 4 

LOCAL: COMUS/ FACEBOOK(LIVE).  5 

PAUTA: 1. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SEGUINTES CONVÊNIOS: 6 

1309/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE 7 

CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO; 1375/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 8 

(MEDICAMENTOS, INSUMOS, E CORRELATOS), CUSTEIO DE CIRURGIAS DE 9 

CATARATAS E AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS ACSS; 248/2018 - AQUISIÇÃO DE UMA 10 

AMBULÂNCIA, DE EQUIPAMENTO DE RADIOGRAFIA DIGITAL E MATERIAL DE 11 

CONSUMO (MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS)  12 

Sra. Cláudia, presidente do COMUS, iniciou a reunião em primeira chamada, com o quórum 13 

online exigido. Passou a ordem do dia. Informou sobre as regras para apresentação, 14 

questionamentos, votação e as intervenções, (incluindo as intervenções on line) que deverão 15 

passar pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta); que 16 

cada conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno;  relembrou que 17 

a próxima reunião ordinária será dia 09/02/2021. Disse que toda a documentação expedida e 18 

recebida está disponível na sala do COMUS, à disposição dos conselheiros para consulta. 19 

Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre os trabalhos das comissões e do 20 

Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas foram tomadas em relação aos 21 

temas discutidos. Disse ainda que ao constatar alguma inconformidade que não possa ser 22 

resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho emitirá Ofício à autoridade 23 

competente para que as providências cabíveis sejam tomadas; e que o Conselho é um órgão 24 

colegiado com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não 25 

temos poder de decidir e executar qualquer tipo de ação. Após remeter à autoridade competente 26 

o assunto sairá da alçada do COMUS, quaisquer outros desdobramentos partirão do órgão 27 

específico. Aprovada a ordem do dia por unanimidade. 28 

Ordem do dia: 29 

1. Apresentação da prestação de contas dos seguintes convênios: 30 

1309/2019 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Hospital de Clínicas de São 31 

Sebastião; 1375/2019 - Aquisição de Material de Consumo (medicamentos, insumos, e 32 

correlatos), custeio de cirurgias de cataratas e aquisição de tablets para os ACSs; 33 

248/2018 - Aquisição de uma Ambulância, de Equipamento de Radiografia Digital e 34 

Material de Consumo (medicamentos, insumos e correlatos 35 

Sr. Claudia passou a palavra á Sra. Laysa Pires para apresentação de Prestação de Contas 36 

dos Convênios. Sra. Laysa iniciou com breve apresentação.  37 

1.1- Termo de Convênio nº 248/2018: Sra. Laysa informou que ele foi firmado em 11 de abril 38 

de 2018; no valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais); data do crédito em Conta do 39 

Fundo Municipal de Saúde foi em 01 de junho 2018; seu o objeto era custeio e investimento e foi 40 

destinada a aquisição de material de consumo (medicamentos, insumos e correlatos), aquisição 41 

de ambulância tipo “A” e aquisição de aparelho de radiografia digital. Tinha como meta inicial 42 

manter o fornecimento de medicamentos para a rede de saúde; garantir a estrutura de acesso à 43 

saúde para os pacientes SUS dependentes, através de um veículo moderno, bem equipado com 44 

mais conforto e segurança; melhorar a qualidade da imagem obtida por meio de radiografia 45 

digital, viabilizando diagnósticos rápidos e precisos. Disse que convênio está finalizado e sua 46 

vigência foi até 31 de dezembro de 2020; que rendimento de aplicação financeira total foi de R$ 47 

17.502,86 (dezessete mil quinhentos e dois reais e oitenta e seis centavos); que o valor total do 48 

convênio com aplicações financeiras foi de R$ 937.502,86 (novecentos e trinta e sete mil 49 

quinhentos e dois reais e oitenta e seis centavos); e que o valor utilizado na execução do 50 
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Convênio até 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 699.682,31 (seiscentos e noventa e nove mil 51 

seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Apresentou quadro comparativo 52 

informando que foi utilizado para aquisição de material de consumo R$ 335.782,31 (trezentos e 53 

trinta e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavo), para aquisição de 54 

ambulância tipo “A” foi utilizado R$84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais) e para 55 

aquisição de aparelho de radiografia digital foi utilizando R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e 56 

nove mil reais). Informou as metas alcançadas: aquisição de ambulância tipo “A”: Renaut Master 57 

Fur. L2h2, tipo Van, ano 2019, modelo 2020, cor: branca, categoria: oficial, placa: CQU 0261; 58 

aquisição de aparelho de radiografia digital: Conjunto radiológico HF630 M 220/380V, grades 59 

digitais e DR 1417WA/WB. Adquirido no ano de 2019, disponibilizado, à época, para a unidade 60 

de saúde de Boiçucanga; aquisição dos seguintes materiais de consumo, medicamentos e 61 

correlatos: compressa de gaze não estéril, agulha descartável, seringa descartável, scalp 23 62 

gramas, luvas de procedimentos, fita micropore, termômetros, preservativos masculinos; 63 

ataduras crepe; caixas de luvas de procedimento em latex; papel lençol; caixas de máscaras; 64 

cateter venoso, entre outros. Reiterou que o convênio está finalizado, que foi apresentado de 65 

forma parcial ano passado ao COMUS e esta seria apresentação final. 66 

1.2- Termo de Convênio nº 1375/2018: Sra. Laysa informou que ele foi firmado em 06 de julho 67 

de 2018 com o valor inicial de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); a data do 68 

crédito em Conta no Fundo Municipal de Saúde foi em 02 de janeiro de 2019; o objeto do 69 

Convênio: Custeio e Investimento, aquisição de material de consumo (medicamentos, insumos e 70 

correlatos), custeio de cirurgias de catarata e aquisição de tablets para os Agentes Comunitários 71 

de Saúde. Tinha como metas: manter a distribuição dos medicamentos à rede de saúde do 72 

Município; manter o atendimento de Cirurgias de Cataratas do Município, e registrar 100% dos 73 

dados e informações pelos ACS’s através da utilização dos tablets. Disse que o convênio está 74 

parcialmente executado e que foi solicitada prorrogação de vigência do Convênio à Secretaria de 75 

Estado da Saúde/SP, para a completa utilização do recurso no exercício de 2021. Informou 76 

ainda que o rendimento de aplicação financeira total foi de R$ 9.917,93 (nove mil novecentos e 77 

dezessete reais e noventa e três centavos); que o valor total do convênio com aplicações 78 

financeiras foi de R$ 459.917,93 (quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e dezessete 79 

reais e noventa e três centavos); que o valor utilizado na execução do convênio até 31 de 80 

dezembro de 2020 foi de R$ 359.259,32 (trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta 81 

e nove reais e trinta e dois centavos), e o saldo a ser utilizado no próximo exercício, em 2.021 82 

seria de R$ 100.658,61 (cem mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). 83 

Apresentou quadro comparativo informando que foi utilizado na aquisição de material e consumo 84 

o valor de R$ 99.960,00 (noventa e nove mil novecentos e sessenta reais), para custei de 85 

cirurgias de cataratas foi utilizado R$ 148.699,32 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e 86 

noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e para aquisição de tablets foi utilizado R$ 87 

359.259,32 (trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois 88 

reais). Apresentou o valor de R$ 90.740,68 (noventa mil setecentos e quarenta reais e sessenta 89 

e oito centavos) como saldo do convenio, o valor de R$ 9.917,93 (nove mil novecentos e 90 

dezessete reais e noventa e três centavos) como aplicações financeiras e o valor total de R$ 91 

100.658,61 (cem mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser 92 

utilizado no exercício de 2.021. Disse que foi adquirido o medicamento hormotrop, da marca 93 

Bergamo, destinado ao tratamento em longo prazo de crianças que apresentam problemas de 94 

crescimento devido à deficiência de hormônio de crescimento, foram adquiridas 588 caixas no 95 

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), cada; foram realizadas 133 cirurgias de catarata, na 96 

clínica HOC – Hospital de Olhos e Clínicas, entre os meses de agosto a dezembro de 2019, 97 

valor por cirurgia – R$ 1.118,04 (mil cento e dezoito reais e quatro centavos); foram adquiridos 98 

70 tablets, android, da marca positivo com o valor unitário de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e 99 

oitenta reais). Informou ainda que este convênio vai ser finalizado no exercício de 2.021. 100 
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1.3- Termo de Convênio nº 1309/2019: Sra. Laysa informou que ele foi firmado em 27 de 101 

dezembro de 2.019, no valor de R$ 753.970,00 (setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e 102 

setenta reais); com crédito em Conta em 28 de abril de 2020 para aquisição de Equipamentos e 103 

Materiais Permanentes para o Hospital de Clínicas de São Sebastião. Tendo como meta o 104 

atendimento de no mínimo 450 pacientes por mês e 50% de avaliação boa ou ótima em 105 

pesquisa de satisfação junto ao paciente. Informou que o saldo não foi utilizado no exercício de 106 

2.020, que a Resolução SS 55/2020 modificou, devido à pandemia, a finalidade do recurso de 107 

convênio para emenda de investimento, porém não precisa seguir o plano de trabalho 108 

disponibilizado pelo Estado. O Valor de R$ 755.319,96 (setecentos e cinquenta e cinco mil 109 

trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) continua no Fundo Municipal de Saúde 110 

para utilização como investimento. Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação e 111 

questionamentos dos conselheiros. Sra. Viviane perguntou se os termos dos convênios, os 112 

valores utilizados, como os recursos disponibilizados pelo convenio foram analisados da COFIN? 113 

Sra. Laysa respondeu que sim, que foram apresentados em prestações de contas 114 

quadrimestrais anteriores. Sr. Douglas questionou como foi utilizado os quase R$ 300.000,00 115 

(trezentos mil reais) que sobraram do convenio 248/2018. Sra. Jacqueline respondeu que saldo 116 

residual desse convênio foi devolvido à Secretaria de Estado, pois não foi autorizada a utilização 117 

em outro objeto. Sr. Douglas questionou se existia alguma regra sobre a utilização dessas 118 

sobras, já que no convênio 1375/2018 o saldo residual foi utilizado no exercício subsequente. 119 

Sra. Laysa respondeu que os convênios normalmente têm 2 anos de prazo de duração, contudo 120 

não existe regra, mas depende da autorização ou não da Secretaria do Estado para utilização no 121 

próximo exercício do saldo do convênio. Sra Dirceia perguntou se os tablets estariam sendo 122 

utilizados. Sra Laysa respondeu que especificamente esses 70 tablets estão na Secretaria de 123 

Saúde, reservados para os novos ACSs ou troca de aparelhos com defeitos, pois todos os ACSs 124 

encontram-se com tablets, que foram enviados pelo Estado. Sr. Miguel questionou o valor de R$ 125 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) pagos por tablet. Sra. Laysa respondeu que os tablets 126 

foram adquiridos de um processo licitatório, que tiveram algumas especificações impostas pelo 127 

Estado do que deveria ser comprado. Sr. Henrique questionou sobre as identificações dos 128 

tabletes e sobre a verificação do estorno da sobra residual do convênio. Sra. Laysa informou 129 

que se solicitado, via oficio, disponibilizam ao COMUS os números de patrimônio de todos dos 130 

tablets. Disse que o estorno foi feito por transferência bancária, e que se solicitado, 131 

disponibilizam os comprovantes de transferência. Sr. Miguel solicitou maiores especificações 132 

sobre os tablets (onde foram comprados e os detalhes técnicos dos equipamentos, os números 133 

dos patrimônios). Solicitou também mais informações sobre a aquisição da ambulância (licitação, 134 

orçamentos, etc). Sr. Henrique respondeu que deveria ser feito por escrito. Sra. Jacqueline 135 

respondeu ao Sr. Miguel que essas perguntas deveriam ter sido feitas nas reuniões das 136 

comissões de finanças ou solicitado por meio de ofício junto ao COMUS. Pois o processo 137 

licitatório já foi apresentado à COFIN. Sra. Claudia informou que foi disponibilizado aos 138 

conselheiros apenas o termo de contrato, e não a apresentação, que somente quem participa da 139 

COFIN teve acesso a esses dados. Disse que o convênio 248/2018 foi aprovado parcialmente 140 

em fevereiro de 2018. Sr. Miguel disse que cabe aos técnicos da SESAU apresentar um maior 141 

detalhamento na apresentação, pois dessa forma prejudica o entendimento dos conselheiros 142 

sobre o assunto. Sra. Giuliana disse que caso a COFIN encontrasse irregularidades haveria 143 

manifestações dos conselheiros presentes, com objeções aos convênios. Sra. Claudia informou 144 

que apesar de não fazer mais parte da COFIN, as respostas dos questionamentos feitos em 145 

relação aos tablets ainda estão aguardando reunião para serem avaliadas. Sr. Henrique 146 

dissertou sobre a diferença entre ato licitatório e prestação de contas. Informou que o trabalho 147 

da COFIN é feito por meio de amostragem, devido à quantidade de informações. Disse que a 148 

COFIN emite pareceres dizendo se encontrou ou não irregularidades, contudo a plenária pode 149 

acatar ou não esses pareceres e deliberar de forma diferente, como aconteceu recentemente. 150 

Sra. Giuliana disse acreditar que se houvesse algo de relevância e que fosse prejudicial à 151 
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sociedade, a COFIN teria os alertados e que se sente confiante em votar. Questionou Sr. 152 

Henrique sobre existir alguma irregularidade nos convênios. Sr. Henrique. Confirmou que a 153 

COFIN emitiria um parecer alertando, reiterou que mesmo a COFIN reprovando as contas do 154 

Município a plenária votou contra o parecer. Disse crer que se não houve parecer da COFIN que 155 

pudesse prejudicar ou trazer um parecer que considerasse alguma questão irregular, teria sido 156 

emitido parecer. Quanto à irregularidade nos convênios, diz parecer não haver, contudo uma 157 

analise mais aprofundada feita pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, podem ser 158 

detectadas irregularidade, passaram pela Comissão de Finanças - COFIN despercebidos, pois 159 

os dados analisados são feitos por amostragens. Sra. Claudia Informou que as votações seriam 160 

distintas, por convênio, e a chamada feita pela ordem da lista de presença, sendo efetuada a 161 

votação nominalmente. Em seguida deu início ao processo de eleição dos Termos 162 

referenciados: 163 

- Convênio 248/2018 aprovação pela maioria de votos (11 aprovados, 2 aprovados com 164 

ressalvas e 1 reprovado), conforme descriminado abaixo:  165 

Ana Cristina Rocha Soares – votou em aprovação 166 

Jacqueline Marinho Santos – votou em aprovação 167 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha – votou em aprovação 168 

Giuliana Zen Petisco Del Porto – votou pela aprovação 169 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – votou pela aprovação com ressalvas 170 

Leonel Nulman Szterling – votou pela aprovação 171 

Viviane Moura Snodgrass – votou pela aprovação  172 

Josilene Duarte dos Santos – votou pela aprovação 173 

Dirceia Arruda de Oliveira – votou pela aprovação 174 

Henrique Cardoso dos Santos – votou pela aprovação com ressalvas 175 

Douglas Alberto Braga – votou pela aprovação 176 

Angela Júlia Recchia Thomaz – votou pela aprovação 177 

Miguel Borges de Campos Filho – votou pela reprovação 178 

Tayná Cruz Souza de Araujo – votou pela aprovação 179 

Ressalvas: Sr. Henrique comentou que o estorno não estava na prestação de contas anterior.  180 

- Convênio 1375/2018 aprovação pela maioria de votos (11 aprovados, 2 aprovados com 181 

ressalvas e 1 reprovado), conforme descriminado abaixo:  182 

Ana Cristina Rocha Soares – votou em aprovação 183 

Jacqueline Marinho Santos – votou em aprovação 184 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha – votou em aprovação 185 

Giuliana Zen Petisco Del Porto – votou pela aprovação 186 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – votou pela aprovação com ressalvas 187 

Leonel Nulman Szterling – votou pela aprovação 188 

Viviane Moura Snodgrass – votou pela aprovação  189 

Josilene Duarte dos Santos – votou pela aprovação 190 

Dirceia Arruda de Oliveira – votou pela aprovação 191 

Henrique Cardoso dos Santos – votou pela aprovação com ressalvas 192 

Douglas Alberto Braga – votou pela aprovação 193 

Angela Júlia Recchia Thomaz – votou pela aprovação 194 

Miguel Borges de Campos Filho – votou pela reprovação 195 

Tayná Cruz Souza de Araujo – votou pela aprovação 196 

Ressalvas: Sr. Henrique pontuou a falta de qualidade nas informações prestadas e a constante 197 

necessidade de reiterar pedidos de informações. Sra. Claudia preferiu aguardar relatório da 198 

COFIN. Sr. Miguel reprovou, pois lhe faltaram informações para ter segurança na votação. 199 

Sr. Douglas perguntou se a redestinação de verba do convênio 1309/2019 entrou na analise do 200 

Tribunal de Contas de São Paulo. Sra. Jaqueline respondeu acreditar que sim, pois a 201 

redestinação veio por meio de Resolução da Secretaria do Estado. Sra. Laysa disse que foi o 202 
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Estado quem alterou finalidade do convenio, em decorrência do COVID-19. O mesmo órgão 203 

quem concedeu o recurso foi o mesmo que o alterou. Informou que esse recurso vai fazer parte 204 

da prestação de contas do RAG. Relembrou que o recurso não foi utilizado e que esta em conta 205 

pra ser utilizado em compras e investimentos, como disposto na Resolução 55 do Estado. Sr. 206 

Douglas comentou que o Tribunal de Contas analisou desfavoravelmente as contas, e que sua 207 

duvida era se essa conta estava junto com esse parecer. Sra. Claudia disse que não houve 208 

tempo de análise desses repasses pela COFIN, que depois que saiu da comissão não houve 209 

mais reuniões e os documentos estão aguardando analise. Sra. Laysa informou que o crédito 210 

em conta foi em 2019 e a prestação de contas deste convênio será feita em junho de 2021. 211 

- Convênio 1309/2019 aprovação pela maioria de votos (10 aprovados, 3 aprovados com 212 

ressalvas e 1 abstenção), conforme descriminado abaixo:  213 

Ana Cristina Rocha Soares – votou em aprovação 214 

Jacqueline Marinho Santos – votou em aprovação 215 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha – votou em aprovação 216 

Giuliana Zen Petisco Del Porto – votou pela aprovação 217 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – votou pela aprovação com ressalvas 218 

Leonel Nulman Szterling – votou pela aprovação 219 

Viviane Moura Snodgrass – votou pela aprovação  220 

Josilene Duarte dos Santos – votou pela aprovação 221 

Dirceia Arruda de Oliveira – votou pela aprovação 222 

Henrique Cardoso dos Santos – votou pela aprovação com ressalvas 223 

Douglas Alberto Braga – abstenção 224 

Angela Júlia Recchia Thomaz – votou pela aprovação 225 

Miguel Borges de Campos Filho – votou pela aprovação com ressalvas 226 

Tayná Cruz Souza de Araujo – votou pela aprovação 227 

Ressalvas: Sr. Henrique acredita que informações quanto ao passivo de divida não foram 228 

apresentadas de forma adequada. Sra. Claudia prefere aguardar relatório da COFIN. Sr. Miguel 229 

sugeriu acompanhamento da COFIN. 230 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 231 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 232 

(presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 233 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  234 

São Sebastião, 26 de janeiro de 2021. 235 
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