
 
 

Ata da 417ª reunião da COFIN 12/09/18       1 

ATA da 417ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 12/09/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública – 2º Quadrimestre/2018: Aprovação 5 

com ressalvas por manter em conta mais de 3 milhões de Reais que poderiam ser aplicados na 6 

saúde do município, e em decorrência da funcionária Denise dos Santos Passarelli exercer 7 

funções de seu cargo fisicamente no prédio onde funciona o Hospital de Clínicas de São 8 

Sebastião. 9 

2- Encaminhamentos: 10 

2.1- À Saúde: Questionar se o dinheiro gasto com o aluguel de salas no Shopping Pierotti foi 11 

restituído, uma vez que não houve a transferência de prédio (foi devolvido os R$ 65.000,00?). 12 

2.2- Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS:  13 

a) O que compreende os contratos de manutenção com as empresas Antonio Marcos Feliciano 14 

dos Santos (40.000,00) e Refapy Contrutora EIRELI-ME (105.095,19)? Qual a justificativa para 15 

dispensa de licitação uma vez que se trata de dinheiro público, considerando que está sob 16 

intervenção? 17 

b) A advogada Marilene Barbosa Souza presta serviços diretos para o Hospital, ou terceiriza? 18 

c) O contrato de aluguel do prédio do Centro de Especialidades continua a ser pago pelo 19 

Hospital? 20 

3- Secretaria Executiva: Solicita item de pauta para tratar sobre a situação da Fundação de 21 

Saúde quanto ao caminho que a instituição está seguindo, se desvinculando de qualquer 22 

fiscalização do Comus. 23 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 24 

presentes. 25 

São Sebastião, 12 de setembro de 2018. Ata elaborada por Daniel Santos Oliveira Galani. 26 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 27 

Antonio Tenório dos Santos Filho  

Daniel Santos Oliveira Galani  
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