1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
SEBASTIÃO.
Data: 12 de janeiro de 2016, não houve quórum em primeira chamada às 15h e nem às 15:20 em
segunda chamada.
A) Leitura da ata: 207ª Reunião Ordinária. Não foi colocada em votação devido à falta de
quorum.
B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: Ofícios
Recebidos:
ORDEM DO DIA:
1- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 3º
Quadrimestre/2015:
Dr. Antonio deu início à reunião às 16h com os membros presentes e informou que apesar da referida
falta de quórum, recebeu um telefonema do Sr. Clebson, diretor administrativo do Hospital justificando
a impossibilidade de apresentar a Prestação de Contas conforme ordem do dia devido à falta de
tempo hábil para execução do fechamento. Em seguida, lembrou que a determinação da
apresentação quadrimestral das Prestações de Contas do Hospital está em conformidade com a Lei
141/2012 e deliberações do COMUS em reuniões anteriores. Explicou que a determinação quanto à
periodicidade de apresentação de Prestação de Contas é destinada para todos os órgãos que
pertencem ao SUS. Informou que apesar de ter considerado a ligação oficial, solicitou ao Sr. Clebson
que justificasse por meio de ofício. Disse que uma nova data será providenciada para apresentação da
referida Prestação de Contas. Salientou que as reuniões de prestação de contas serão sempre às 15
horas, ficando as demais às 16h. Informou que o período de inscrição do processo eleitoral para
nova composição do COMUS terá a 2ª prorrogação, pois ainda não houve número de inscrições
suficientes para realização do processo eleitoral e o prazo expirou no dia 11/01/2016. Disse que
analisou previamente as documentações entregues e que já pontuou algumas pendências existentes,
porém a análise oficial será efetivada junto à Secretaria Executiva. Em seguida, informou que lançará
um edital de prorrogação de convocação urgente, considerando que o número de manifestação não é
suficiente para preenchimento das vagas. Salientou que caso não haja o fechamento nesta terceira
chamada, solicitará a realização de uma audiência pública para preenchimento das vagas em
conformidade com o que determina a lei. Ficou acordado com os membros a prorrogação do prazo,
estendendo-o até o dia 11 de fevereiro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos
presentes. Ata elaborada por
Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli
P. da Silva.
Sebastião, 12 de janeiro de 2016.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.
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