
 
 

Ata da 404ª reunião da COFIN 24/05/18       1 

ATA DA 404ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 24/05/18, 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- Parecer da COFIN referente às Ressalvas da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde 6 

– SESAU, Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS e Hospital de Clínicas de 7 

São Sebastião – 1º Quadrimestre/18: Os membros presentes se reuniram para emissão do 8 

Parecer das Contas acima referenciadas, sendo que o membro Daniel Galani se posicionou pela 9 

reprovação total das contas referentes a Secretaria de Saúde, Fundação de Saúde Pública de 10 

São Sebastião e Hospital de Clínicas de São Sebastião, tendo como justificativa vários itens 11 

de ofícios não respondidos na integralidade. Como já feito pelos colegas da gestão do COFIN 12 

anterior, a não resposta enseja na reprovação imediata. Dr. Juan Lambert continua como médico 13 

e coordenador recebendo quase R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) (Não é possível exercer a 14 

função de médico e coordenador ao mesmo tempo, ainda mais, de coordenador da unidade de 15 

Boiçucanga, a manutenção desta situação enseja a reprovação das contas). Dr. Luciana continua 16 

como coordenadora conforme já levantou outro conselheiro. Manutenção do contrato com a Sr. 17 

Priscila Santana de Souza Vasconcelos – R$4.287,00 (Lar Vicentino-Centro de Especialidades) 18 

(Reprovação imediata das contas por manter um contrato ilegal que deve ser imediatamente 19 

reincidido). Mediante os itens acima e acrescidos do conhecimento dos pareceres constantes nas 20 

atas da Gestão do COFIN de números: 354/17, 358/17 e 373/17 onde não houveram respostas 21 

satisfatórias e os problemas foram mantidos tenho como última e necessária afirmação votar 22 

contrário a aprovação. Uma vez que não foi aberto a devida auditoria para averiguar os contratos, 23 

que não foram feitos os ajustes nas tabelas de prestação de contas, a manutenção da contratação 24 

da empresa Rizzo, contratação de empresas de funcionários públicos que ainda prestam serviços 25 

para a municipalidade e não foram corrigidos. A Conselheira Viviane Aparecida apresentou voto 26 

favorável pela aprovação das contas em pauta. Os demais membros, Isabel Cristina e Ana Elisa 27 

se abstiveram de votar considerando que não houve tempo hábil para análise completa em 28 

decorrência da realização de sucessivas reuniões extraordinárias do COMUS, ocorridas nas 29 

últimas semanas e em datas que coincidiram com as reuniões da COFIN, bem como o envio da 30 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2017 fora do prazo, sendo analisadas no período em 31 

que deveríamos estar analisando as contas do 1º quadrimestre/18.  32 

RECOMENDAÇÃO unânime dos quatros membros: Cessar o contrato de Aluguel do Lar 33 

Vicentino - Centro de especialidades, financiado pelo Hospital e utilizado pela SESAU.  34 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 35 

presentes. 36 

São Sebastião, 24 de maio de 2018. Ata elaborada por        Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  37 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 38 

Ana Elisa Barbosa Cavichi 
 

 

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 
 

 

Daniel Santos Oliveira Galani  
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