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ATA DA 122ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

__________________ 3 

Data: 30/07/2012, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde.  4 

 5 

Ordem do dia: 6 

1- Análise das Contas apartadas da Intervenção Municipal do Hospital de Clínicas de São 7 

Sebastião: 8 

Aos 30 dias de julho de 2012, reuniram-se na sala de reuniões da SESAU, a Comissão de 9 

Finanças do COMUS - COFIN, com a presença dos conselheiros: Carlos Puríssimo, Celia 10 

Pinto, Paulo Alexandre da Silva e Tânia Sarak, para emissão do parecer final sobre a 11 

analise das contas apartadas da Intervenção Municipal do HCSS. O Conselheiro Paulo 12 

Alexandre da Silva realizou a apresentação de slides da análise das irregularidades 13 

apontadas referentes às contas da Intervenção no HCSS. Após a apresentação, os 14 

conselheiros presentes fizeram suas considerações:  15 

1.1- Considerando as respostas da intervenção ao ofício do COMUS 41/2012, por meio 16 

do ofício 118/2012 ; 17 

1.2- As  respostas à Ata 116: do primerio ao último, parágrafo no que tange aos contratos 18 

dos médicos, CNDs, situação da intervenção e solicitação de termo aditivo, foram 19 

evasivas e sem consistência diante de nossos questionamentos. Con relação ao 20 

contratos, foram apenas apresentados os de Anestesiologia, Oftlamologia e Cirurgia 21 

Vascular. Segundo parecer de nossa acessoria jurídica (em anexo), há irregularidades, 22 

primerio pela; ausência da maioria dos contratos e segundo pois há jurisprudências 23 

quanto à irregularidade da tercerização da atividade fim. Também, que a ausência de 24 

contratos deixa brechas para demandas judiciais trabalhistas, que no caso onerariam o 25 

erário público; 26 

1.3- A resposta à Ata 117: parágrafo único, refere-se que as divergências do ítem 3 da 27 

ata,  sejam explicadas pela mesa provedora, sendo que a COFIN solicitou as respostas à 28 

mesa interventora do HCSS, portanto, não houve resposta; 29 

1.4- A resposta à Ata 118:  parágrafo único, refere-se a processos licitatório que atuam 30 

dentro do complexo hospitalar e portanto, também devem ser de conhecimento da 31 

Intervenção. Apesar disso, a COFIN os aprovou, mesmo os que estão assinalados como 32 

pedentes; 33 

1.5- A resposta à Ata 119: do primeiro ao último parágrafo com relação aos débitos da 34 

Irmandade, estes devem ser de conhecimento da Intervenção, por está sob sua égide . 35 

Sendo assim as CNDs não foram emitidas ou por atraso nos pagamentos ou por não 36 

parcelamento, portanto há débitos ao fisco, o que torna o repasse de verba pública para 37 

Irmandade passível de questionamento jurídico; 38 

1.6- A resposta `a Ata 120: - ítem 1 do primeiro ao último parágrafo, com relação ao 39 

contrato com Impacto copiadoras locações e suprimentos - Nilza Maria Gama Cardoso -40 

ME  NF: 836, Data: 12/01/12 - “Locação de Impressora /Copiadora, Valor: R$ 6223,30, 41 

não consta o anexo citado, não foram enviados os contratos e a relação do 42 

equipamentos. O valor do contrato ficou acima do mercado. Além disso existem empresas 43 
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no mercado que fornecem impressoras sem custo, apenas à base de contrato de compra 44 

de toner e manutenção,  como é realizado na FATEC, o que reduz muito o custo. A nosso 45 

ver, permanece o questionamento; 46 

1.7- ítem 2 do primeiro ao último parágrafo, com relação a Velvert Com. Ltda, NF: 3558 47 

Data: 09/01/12 “Locação conforme contrato 146-06 -11- 2010, Valor R$ 4140,00. O 48 

contrato não possui anexo mencionado. Na nossa analise, o contrato não possui objeto 49 

expecificado  e a NF ,em seu corpo, referencia apenas o contrato. Também questionamos 50 

o porque da não utlização das entradas referentes aos convênios para aquisição de 51 

computadores. Continuamos o questionamento de quando serão adquiridos tais 52 

equipamentos e de que forma; 53 

1.8- ítem 3 do primeiro ao último parágrafo, se refere ao valor de R$ 27.000,00, pagos 54 

pela intervenção à Boa Sorte e Sirlene Mecânica Ltda -ME NF: 2930, Data: 10/01/12, 55 

“Retífica de Sprinter placa DBA 2444” . Não constam anexos com relação de peças 56 

susbstituídas com devidas especificações. A COFIN realizou pesquisa de mercado onde o 57 

valor médio de mercado para a retítica do mesmo motor, incluso mão de obra e peças, é 58 

de  R$ 4.895,00 (em anexo 2 orçamentos), portanto, sugere um forte indício de 59 

superfaturamento com índice de 451,58%; 60 

1.9- Ítem 4, do primeirio ao último parágrafo, referente à Annel Hospitalar Equip. Ltda EPP 61 

- NF: 607, Data: 18/08/2011, “1 oximetro de pulso  mod MX 300”, Valor: R$ 6850,75. A 62 

intervenção justifica a diferença de valor com relação ao valor médio de mercado de R$ 63 

4082,00 (em anexo 2 orçamentos) devido nosso levantamento ter sido realizado em 2012 64 

e o equipamento é 2011 e ainda dá exemplo da compra de um carro de 2011 que 65 

atualmente o valor seria menor. No entanto, equipamento médicos não são carros e nem 66 

podem ser comprados a estes, pois carros tem seu valor em cima do ano /modelo, 67 

enquanto  que equipamento médicos  tem seu valor em cima do modelo que terá seu 68 

preço reduzido apenas quando o modelo estiver obsoleto. Sendo assim há forte indício de 69 

superfaturamento com índice de 68,9%; 70 

1.10- Ítem 5, do primeiro ao último parágrafo, com relação empresa Scan Diagnóstico por 71 

imagem, a intervenção não apresentou qualquer contrato com a empresa, portanto 72 

apresenta-se irregular; 73 

1.11- Ítem 6, do primeiro ao último parágrafo, com relação a empresa Clínica Médica 74 

Campos Bittecourt, cujo RT é o Dr Paulo Jorge de Souza Campos, que terceriza o serviço 75 

dos médicos do Pronto Socorro Central e PA de Boiçucanga. A intervenção justifica que 76 

este tem o  direito de acumular ate dois cargos públicos, mas ocorre que o referido Dr é 77 

funcionário público municipal e como tal, lhe é proibido a celebração de contratos com a 78 

PMSS, mesmo que o contrato seja via Irmandade, pois esta encontra-se sob intervenção 79 

municipal. Temos então duas irregularidades, primeira, não há contrato e segunda  fere o 80 

estatuto do servidor municipal de São Sebastião no seu art 36- Parágrafo único:“A 81 

proibição de acumular, estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 82 

empresas públicas, sociedade de economia mista suas subsidiárias, sociedades 83 

controladas, direta ou indiretamente pelo poder público e fundações mantidas pela 84 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com finanças 122ª 30-07-12.doc  Prest. Contas 1º quad. (hcss) 2012 - Pág. 3 de 5. 

Administração Pública.” A COFIN também observou outras empresas de Drs, funcionários 85 

públicos, estão na mesma condição. Portanto, existe irregularidade; 86 

1.12- Ítem 7, do primerio ao último parágrafo, com relação à forma de contratação do 87 

Diretor Técnico. A intervenção justifica que este questionamento ser devido a 88 

divergências pessoais do Conselheiro Paulo Alexandre o o Diretor Técnico Dr. 89 

Arquimedes, devido a demissão do primerio. A COFIN consultou a CFM e este deixa claro 90 

que o cargo de Diretor Técnico cabe ao médico, e neste caso como sua relação 91 

trabalhista é via pessoa jurídica, entendemos que existe uma tercerização do cargo; 92 

1.13- Também deixamos claro à que a Intervenção comete grave infração, passível de 93 

interpelação judicial, quando sugere que o Dr. Paulo Alexandre, conselheiro municipal de 94 

saúde, membro da COFIN esteja usando de suas atividades como conselheiro para 95 

retaliar a administração do HCSS e seu Diretor Técnico, e assim,  coloca em dúvida a 96 

lisura de caráter dos membros da comissão, pois todas análises e pareceres são feitos 97 

em cima de fatos, por voto democrático, independente de problemas de ordem 98 

trabalhistas e /ou pessoais de seus membros; 99 

1.14- Ítem 9, do primeirio ao último parágrafo, referente a empresa Hosp Lav, responsável 100 

pela lavanderia e locação de roupas para o HCSS. A intervenção justifica que a empresa 101 

utiliza mão de obra do Hospital e portanto tem desconto nas NFs. A COFIN entende que o 102 

contrato não deixa claro esta utilização de mão de obra hospilar, e deve haver uma 103 

reanálise deste contrato; 104 

1.15- Ítem 10, do primerio ao último parágrafo, referente justificativas quanto ao contrato 105 

firmado entre a Dra. Roberta Traldi para serviços oftalmológicos, a COFIN tema versão da 106 

Intervenção e o COMUS tem a versão do Dr. Gláuco, portanto oficiaremos o CREMESP 107 

para que se manifeste e também solicitaremos um reunião extraordinária para 108 

resolvermos este assunto em específico; 109 

1.16- Ítem 11, do primerio ao último parágrafo, se refere a solicitação de CNDs, onde a 110 

intervenção diz ser de responsabilidade da Irmandade. Reinteramos que estas devem ser 111 

de conhecimento e de reponsabilidade da Intervenção, pois o HCSS está sob égide desta. 112 

Sendo assim, como dito anteriomente, as CNDs não foram emitidas ou por atraso nos 113 

pagamentos ou por não parcelamento, portanto há débitos ao fisco, o que torna o repasse 114 

de verba pública para Irmandade passível de questionamento jurídico; 115 

1.17- Ítem 12, do primeiro ao penúltimo parágrafo, se refere a falta de investimentos. A 116 

intervenção, falta com respeito a COFIN quando se refere que esta é uma afirmação 117 

mentirosa, sendo ato passível de interpelação judicial. Mas se justifica dizendo ter 118 

realizado diversos investimentos. A COFIN entende que a verba da Subvenção social não 119 

pode ser utlizada para aquisição de equipamentos, mas pode ser utilizada para reformas 120 

e manutenção conforme a Lei Federal 4320/64 e Lei Municipal 1675/04 alterada pela Lei 121 

2063/10. Não enxergamos estes investimentos, reformas e manutenções, o que foi 122 

constadado pela visita da Conselheira da Comissão de Acompanhamento de Unidades, 123 

Fabiana Schirato, a qual fotografou (em anexo) as péssimas condições da cozinha, 124 

vestiários, centro cirúrgico banheiros e amazenamento de materiais críticos. A intervenção 125 

diz que adquiriu novos e modernos equipamentos, mas notamos que a maioria foi 126 
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comprado com verba de parlamentar, viabilizado pelo Vereador Amilton Pacheco. Nosso 127 

entendimento é que há uma grande falta de manutenção, em alguns casos, colocando em 128 

risco o paciente e funcionários; 129 

1.18- No útlimo parágrafo, se refere à educação continuada, onde intervenção diz manter 130 

um centro de educação permanente. Ao consultarmos alguns profissionais do HCSS,  131 

esses mencionam que eventualmente existem palestras e algumas orientações, para os 132 

auxiliares , técnicos e enfermeiros, mas que não há qualquer curso de reciclagem voltado 133 

para os médicos. Também não nos foi enviado qualquer prova , como livro de frequência, 134 

da educação continuada; 135 

1.19- Nas considerações sobre subvenção social, a COFIN tem total conhecimento sobre 136 

o tema e da Legislação(lei Federal 4320/64 e Municipal 1675/04 e sua alteração 2063/10) 137 

pois, como Conselheiros de saúde, temos que seguir as orientações dos manuais do 138 

Ministério da Saúde, onde o tema é abordado profundamente. 139 

 140 

Outras Considerações:  141 

1- A ausência de prestação de contas sobre o custo do Informativo HCSS de 142 

fevereiro/2012 já solicitados pelo COMUS, cuja explicação ficou vaga;  143 

2- A existência de diversas pendências da Intervenção do HCSS, sem resposta até a 144 

presente data, referente à análise de contas anteriores realizadas pela COFIN. 145 

Diante de todas as considerações e, com base nos apontamentos de indícios de 146 

irregularidades, nas consultas ao Ministério Público, Ministério do Trabalho e parecer da 147 

acessoria jurídica do COMUS (em anexo), a COFIN considera as contas da Intervenção 148 

do HCSS REPROVADAS e sugere que, a plenária do COMUS,  encaminhe ao Ministério 149 

Público-São Paulo, Procuradoria Geral da União, Polícia Federal, Secretaria Estadual da 150 

Saúde, Ministério da Saúde, TCE-SP, TCU, para as providência legais e, realização de  151 

intervenção de instância superior no HCSS. Também sugerimos encaminhamento à 152 

Câmara Municipal para a instauração de uma CPI da Intervenção municipal do HCSS. 153 

Lembramos que diante destas envidências, se não denunciarmos, podemos incorrer em  154 

ato de conivência, respondendo legalmente por omissão. Finalizamos deixando claro que 155 

todo este processo, dá amplo direito de defesa à Intervenção e em nenhum momento, 156 

prejudicará o atendimento ou o funcionamento do HCSS, pois devido a Consitutição 157 

Federal a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado (Município, Estado ou 158 

União). 159 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 160 

presentes.   São Sebastião, 30 de julho de 2012. 161 

 162 

Encerramento: Ata lavrada por                                                         Paulo Alexandre da Silva. 163 

 164 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 165 

Comissão de Finanças 
 

Carlos Puríssimo  
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Célia Pinto  

Paulo Alexandre da Silva  

Tânia Regina Sarak  
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