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ATA DA 396ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 05/04/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata. 4 

Ordem do dia: 5 

1- Documentos Recebidos:  6 

a- Ofício 205/2018 – SESAU-GS em resposta aos ofícios 037, 039 e 040/2018 – COMUS 7 

referentes à Prestação de Contas do Hospital de Clínicas – 3º Quadrimestre/2017.  8 

b- Ofício 206/2018 – SESAU-GS em resposta ao ofício 042/2018 – COMUS.  9 

2- Parecer das Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS - 3º 10 

Quadrimestre/2017: Conselheiro Daniel Galani se posicionou pela reprovação das contas do 11 

Hospital de Clínicas, apresentando as seguintes justificativas: a- Pagamento do Centro de 12 

especialidades com dinheiro do convênio; b- Pagamento da Unidade de Pronto Atendimento - 13 

UPA com dinheiro do convênio; c- Salário do Juan Lambert pago todo mês como "diferença do 14 

outro mês"; d- Gastos acima de 4,5 milhões de reais (Decreto 6712/17); e- Falta de um plano de 15 

encerramento da intervenção; f- Contratação de consultoria sem comprovação da efetiva 16 

prestação de serviço; g- Compra de doces, salgados e refrigerante para patrocínio de festas de 17 

aniversários do mês; h- Realização de obras e reformas sem previsão orçamentária, que motivou 18 

a contratação de alimentação em lugar que é publico e notório ser mais caro que outros. E os 19 

demais membros se posicionaram favorável pela aprovação com ressalvas, sendo estas: 2.1- 20 

Documentos para análise disponibilizados à Comissão de Finanças fora do prazo, conforme 21 

comprovação nos registros de protocolo do COMUS; 2.2- Prazo insuficiente para Comissão 22 

exercer suas análises adequadamente diante do relatado no item 2.1, sendo possível a conclusão 23 

dos trabalhos em decorrência da realização de mutirão; 2.3- Prazo insuficiente para retorno do 24 

Hospital diante dos questionamentos emitidos pela Comissão de Finanças, conforme 25 

comprovação nos registros de protocolo do COMUS; 2.4- Falta de retorno aos ofícios do COMUS 26 

referentes a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2017 que não tiveram retorno, são estes: a- 27 

Ofício nº 014/18 – referente ata 387ª COFIN; b- Ofício nº 022/18 – referente ata 60ª Secretaria 28 

Executiva; c- Ofício nº 023/18 – referente ata 60ª Secretaria Executiva; d- Ofício nº 024/18 – 29 

referente ata 60ª Secretaria Executiva; e- Ofício 025/18 – referente ata da 60ª Secretaria 30 

Executiva; f- Ofício nº 026/18 – referente ata 60ª Secretaria Executiva; g- Ofício nº 027/18 – 31 

referente ata 60ª Secretaria Executiva; h- Ofício nº 030/18 – solicitação cópia do 9º Termo Aditivo 32 

HCSS; i- Ofício 033/18 – referente 233ª Reunião Ordinária do COMUS; j- Ofício 036/18 – 33 

referente ata da 144ª Reunião Extraordinária do COMUS; l- Ofício nº 037/18 – referente ata da 34 

391ª COFIN (parcialmente respondido na data de 05/04/18) ; m- Ofício nº 039/18 – referente 35 

ata da 392ª COFIN (parcialmente respondido na data de 05/04/18); n- Ofício nº 040/18 – 36 

referente ata 393ª COFIN (parcialmente respondido na data de 05/04/18).  37 

Conclusão: Aprovação das Contas do Hospital – 3º Quadrimestre/2017 com ressalvas, pela 38 

maioria de votos (3x1) devendo essas pendências serem sanadas no prazo previsto no Art. 21, 39 

Inciso III, § 1º do Regimento Interno do COMUS: § 1º As ressalvas das prestações de contas 40 

aprovadas devem ser  regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da  apresentação do 41 

quadrimestre subsequente.  42 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 43 

presentes. 44 

São Sebastião, 05 de abril de 2018. Ata elaborada por             Isabel Cristina do Nascimento 45 

Oliveira.  46 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 47 

Daniel Santos Oliveira Galani  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 
 

 

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo 
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Ana Elisa Barbosa Cavichi  
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