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ATA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de junho de 2019. Início às 15 horas e 12 minutos em 2ª chamada e término às 3 

15 horas e 45 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 248ª – (Ducentésima Quadragésima 5 

Oitava) Reunião Ordinária realizada no dia 14/05/19, 153ª – (Centésima Qüinquagésima 6 

Terceira) e 154ª - (.Centésima Qüinquagésima Quarta) Reuniões Extraordinárias realizadas 7 

em 24/04 e 28/05/19 respectivamente: aprovadas por unanimidade. 8 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  9 

Ofícios Expedidos: Of. 073/19 – a HCSS – liberação Nadilma; Of. 074/19 – Creche Maria 10 

Leonarda – liberação Cássia, Of. 075/19 – FSPSS – indicação Conselho Fiscal; Of. 076/19 – 11 

FSPSS – indicação Conselho Curador; Of. 077/19 – a Casa dos Conselhos – dispensa uso do 12 

espaço, Of. 078/19 – ao Corpo Clínico – faltas injustificadas; Of. 079/19 – Sindipetro – faltas 13 

injustificadas; Of. 080/19 – Gabinete – Prest. Contas 2º Quad./2018; Of. 081/19 – Gabinete – 14 

Prest. Contas 3º Quad./2018; Of. 082/19 – CRP – faltas injustificadas; Of. 083/19 – Sesau – 15 

relatório TAC; Of. 084/19 – a Sesau – auditoria Ecorad; 16 

Ofícios Recebidos: Of. 092/2019 – Sesau/GS – resposta ao ofício 057/19, Of. 91/2019 – 17 

Sesau/GS – resposta auditorias, Of. 025/2019 – SESAU-DRF – justificativa ausência 18 

Conferência Regional, Of. 045/2019 – Controladoria HCSS – resposta ao ofício 71/19; Of. 19 

227/19 ADM HCSS – Resposta Of. 054/19 Comus; Of. 044/19 – Controladoria HCSS – 20 

resposta ao ofício 135/2018; Despacho Secretário Saúde – encaminha relatório TAC; Of. 21 

470/2019 – FSPSS – resposta ao Ofício 470/19. 22 

Email: Atualização Ações Itatinga.  23 

Resoluções do COMUS: nº 016/19 – Substituição Conselho Fiscal; nº 017/19 – Substituição 24 

Conselho Curador; nº 018/19 – Alteração Comissão Ver. Lei/Regimento; nº 019/19 – Prestação 25 

de Contas 1º Quad./2019. 26 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 30/05/19, 05/06/19. 27 

ORDEM DO DIA: 28 

Iniciando a ordem do dia, a Sra Isabel, Presidente do Comus, colocou em discussão a 29 

proposta da pauta elaborada pela Secretaria Executiva para a presente reunião, com os 30 

seguintes assuntos: 1- Conferência de Saúde – Informe sobre a Regional e sobre a Estadual; 31 

2- Eleger 2 suplentes para o Conselho Curador – segmento usuários; 32 

3- Eleger substituto para Dr. Edson na COFIN – segmento trabalhador de saúde; 33 

4- Assuntos Gerais – 4.1 - necessidade de 2/3 dos conselheiros pra reunião de julho devido à 34 

votação da Lei e do Regimento; 4.2 – Ofício Secretaria da Saúde sobre Prestação de 35 

Contas. Aprovados por unanimidade. 36 

1- Conferência de Saúde: Sra Isabel iniciou comunicando que não foi possível São 37 

Sebastião participar da Etapa Regional da Conferência Estadual de Saúde devido à situação de 38 

periculosidade da estrada e da cidade em geral (devido às fortes chuvas de dias anteriores à 39 

viagem); que, para irmos, teríamos que mudar o percurso que se estenderia em 120km e, além 40 

disto, o município estava utilizando todos os veículos para socorro à população e retirar uma Van 41 

desse tipo de serviço para utilizar na viagem seria temerário, assim, por questão de segurança 42 

dos delegados, decidiu-se por não enviar a delegação. Com isso não teremos delegados eleitos 43 

para participar da Conferência Estadual, mas nossas propostas serão levadas adiante. Sra 44 

Dircéia achou um desperdício depois de todo o trabalho que foi elaborar a Conferência 45 

Municipal e que acredita que daria para ter ido. 2- Eleger 2 suplentes para o Conselho 46 

Curador: Sr. Douglas candidatou-se à uma das vagas, sendo aprovado por unanimidade; 47 

para a segunda vaga ninguém candidatou-se, ficando para a próxima reunião a tentativa de 48 

preenchê-la. 3- Eleger substituto para Dr. Edson na COFIN: Candidatou-se à vaga a Sra 49 

Cláudia, sendo aprovada por unanimidade. 4- Assuntos Gerais – 4.1 – Sra Isabel informa 50 

que na Reunião Ordinária de Julho a Comissão de Revisão da Lei e Regimento do Comus 51 
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apresentará as alterações feitas na Lei para a aprovação da plenária, e para isso é necessária a 52 

presença de 2/3 dos conselheiros para obter quórum qualificado. Aproveita ainda para informar 53 

que devido ao feriado a Reunião seria dia 16/07/2019, no entanto como nem a Presidente, e 54 

nem a Vice estariam presentes nessa data, a reunião será antecipada para o dia 11/07/2019. 4.2 55 

– Sra Ana Soares lê na íntegra o Ofício 106/19 da Secretaria da Saúde sobre Prestação de 56 

Contas do 1º Quad./19 –, conforme abaixo: “Assunto: COMPLEMENTAÇÃO DA ATA 154ª 57 

Tem o presente a finalidade de solicitar que seja “complementada” a ATA da 154ª REUNIÃO 58 

EXTRAORDINÁRIA DO COMUS, fazendo-se consignar algumas observações de cunho 59 

informativo: 60 

1) que o recebimento da Notificação de Alerta do Tribunal de Contas se refere ao primeiro 61 

bimestre de 2019, o que significa dizer que o período em análise é janeiro e fevereiro, meses em 62 

que geralmente só ocorrem os empenhos e em que poucas despesas são registradas, sendo 63 

que é a partir de março que começam a chegar as notas fiscais para liquidação (veja que o 64 

alerta tem como base exatamente a despesa liquidada). Neste primeiro bimestre é comum que 65 

no setor de compras sejam “represadas” notas fiscais até que a contabilidade se estruture para o 66 

exercício que está iniciando. Ademais, em janeiro, ao tempo que se está “em fechamento” a 67 

contabilidade do ano anterior, concomitantemente estão em processamento as despesas que 68 

irão passar de um exercício pra ao outro, umas como “restos à pagar”, outros como empenho 69 

novos. Essa prática, neste período (1º bimestre), não raro faz com que seja mais moroso o 70 

processo de liquidação de notas e do andamento de compras. A combinação desses aspectos 71 

logo no início do ano faz com que a aplicação seja menor no 1º quadrimestre, via em regra, mas 72 

retomando seu crescimento nos outros quadrimestres (aliás, sendo superada significativamente 73 

nos seguintes, vez que o município aplica anualmente quase o dobro do percentual mínimo 74 

exigido em lei). Ante o exposto, requer seja reconsiderada a votação anterior para a prestação 75 

de contas da Secretaria da Saúde - que o fez de forma tempestiva conforme consta da ata, com 76 

alteração do seu status para APROVADA. Requer, ainda, que em reuniões futuras da referida 77 

Comissão, na eventual dúvida acerca de informações da área financeira seja acionado o(s) 78 

representante(s) do Departamento de Serviços Estratégicos/Fundo Municipal de Saúde para 79 

possível elucidação, se for o caso, já que as reuniões ocorrem em horário de trabalho comum e 80 

no mesmo prédio e, estando presentes os responsáveis, entendemos ser de grande valia, os 81 

esclarecimentos que possam, por ventura, serem prestados. 82 

2) que em relação ao voto “apartado” do membro da Comissão de Finanças, importante apontar 83 

as correções necessárias, vez que logo no cabeçalho há a indicação de que o 1º 84 

quadrimestre/2019 em análise corresponde ao período de “dezembro/2018, Janeiro, Fevereiro e 85 

Março/2019”. É cediço que, de acordo com a legislação aplicável (LC nº 141, 13/01/2012) o ano 86 

orçamentário corresponde ao período de 01/janeiro a 31/dezembro, de modo que os 87 

quadrimestres compreendem os intervalos de “janeiro a abril”; “maio a agosto” e “setembro a 88 

dezembro” sendo os meses de avaliação aqueles estabelecidos no § 5º, do art. 36 da LC nº 89 

141/2012. Ademais, a prestação de contas referente ao quadrimestre que encerrou o exercício 90 

anterior (setembro a dezembro/2018) já foi aprovada neste Colegiado e em audiência pública, na 91 

forma exigida em lei. Que, por fim, ante o relevante trabalho da COFIN que referendou pela 92 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas desse 1º quadrimestre/2019 e o voto apartado do 93 

conselheiro membro da Comissão que entendeu pela REPROVAÇÃO das contas (muito embora 94 

conste no relatório final da Comissão, que a Comissão Aprova com Ressalvas as contas da 95 

Secretaria da Saúde e do Hospital de Clínicas, à exceção do voto pela rejeição do conselheiro-96 

membro Sr. Moisés com relação somente ao HCSS e Aprova a contento as contas da Fundação 97 

de Saúde Pública), restou APROVADA pela Plenária do COMUS a prestação de contas da 98 

Secretaria de Saúde, incluindo as contas do HCSS e da FSPSS referentes ao 1º 99 

quadrimestre/19, de modo que quaisquer apontamentos/encaminhamentos restaram encerrados 100 

com a decisão final da Plenária do COMUS.” Sra Isabel informou que não é possível alterar a 101 

Ata 154ª Extraordinária, mas esta Ata poderá ser anexada a ela quando for solicitada por algum 102 
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órgão de fiscalização. Explicou também sobre o acordo que tinham com o Fundo Municipal, em 103 

decorrência de prazos, de só avaliar o último mês do quadrimestre atual, no quadrimestre 104 

anterior para que não haja atrasos na entrega para a Comissão de Finanças ocasionando em 105 

aprovações com ressalvas; no entanto este Conselho vai atender ao que recomenda a 106 

legislação, conforme solicitação da Secretaria da Saúde. 4.3 – Sra Isabel anuncia que à partir 107 

de agora, após as reuniões do Conselho Curador da Fundação de Saúde, a pauta será 108 

informada aqui no Comus para ciência da plenária, bem como as decisões. Que hoje a pauta foi 109 

a necessidade de locação de um prédio para a sede da Fundação e a aprovação da Gratificação 110 

para Coordenadores Estatutários do Departamento de Odontologia. Sra Dircéia faz uma última 111 

observação, referente aos mutirões; sugere que tenha continuidade, os exames de Mamografia 112 

demorou 8 meses para o médico ver; os mutirões são feitos com cota, mutirão tem que ser com 113 

livre demanda. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a 114 

presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela 115 

Galdino da Costa e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira Sebastião, 11 de junho 116 

de 2019. 117 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  118 

Wilmar Ribeiro do Prado   Ana Cristina Rocha Soares  

Fernanda C. da S. L. P. Cunha  Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
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Viviane aparecida de Sousa Marcelo  Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isilda Aparecida de R. Giúdice  Viviane Moura Snodgrass  

Josilene Duarte dos Santos  Dirceia Arruda de Oliveira  
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