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ATA da 444ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 19/09/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

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

1- Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde – SESAU – 2º 5 

Quadrimestre/19:  6 

a- Secretaria da Saúde: Os membros presentes deliberam, por unanimidade, pela APROVAÇÃO 7 

COM RESSALVAS das Contas da Secretaria de Saúde - 2º Qd-2019, considerando a ausência 8 

de respostas em ofícios expedidos (conforme planilha anexa), e que serviram de convencimento 9 

desta COFIN numa completa análise das contas. Aguarda-se justificativa da Sesau pela ausência 10 

de respostas e apresentação de documentos, com a efetiva resposta, no prazo regulamentar. 11 

b- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - Apresentou suas contas e estas, após 12 

verificação, restaram APROVADAS pela maioria, tendo sido reprovadas pelo Conselheiro Roberto 13 

Magiolino, considerando que esse foi seu voto perante o Conselho Fiscal. 14 

c- Hospital de Clínicas de São Sebastião - Por maioria dos votos, as contas do Hospital foram 15 

REPROVADAS, restando aprovadas com ressalvas pela Conselheira Giuliana, considerando a 16 

ausência de respostas e apresentação de documentos que trouxessem à COFIN a real ciência da 17 

situação contábil do HCSS. Aguarde-se justificativa do HCSS sobre a não apresentação 18 

tempestiva dos documentos, bem como o saneamento das inconsistências. 19 

O Conselheiro Moisés Figueiredo da Silva, que vota pela REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO 2º 20 

QUADRIMESTRE DE 2019, aponta as seguintes irregularidades que, por se tratarem de vícios 21 

insanáveis, impedem a aprovação das Contas do segundo quadrimestre de 2019, englobando o 22 

mês de abril: 23 

1. A ausência de processos licitatórios nas contratações de serviços no Hospital de Clínicas; 24 

(Art. 23º da Lei Federal nº 8666/93, com valores atualizados pelo Decreto nº 9.412, de 2018.); 25 

2. Fracionamento ilegal de contratação de serviços médicos no Hospital de Clínicas; (§ 5º do art. 26 

23, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 8.883/9); 27 

3. Ausência dos Alvarás, Alvarás Sanitários e AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 28 

CLCB Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros das Unidades de Saúde do Município; 29 

4. O encaminhamento de respostas evasivas ou mesmo a ausência de respostas nas 30 

solicitações desta comissão; 31 

5. A ausência de informações sobre a real condição financeira do Hospital de Clínicas de São 32 

Sebastião, dúvida, planejamento a curto, médio e longo prazo para que possa retomar suas 33 

atividades e assim encerrando-se a intervenção; 34 

6. A ausência de documento de cessão dos servidores municipais ao Hospital de Clínicas de 35 

São Sebastião, tornando nulos os atos praticados e prejudiciais ao funcionamento do Hospital e 36 

sua intervenção; 37 

7. A não inclusão das informações da receita e despesa no Portal Transparência da Prefeitura; 38 

8. Ausência de processo seletivo para a contratação de pessoal, utilizando de forma política as 39 

vagas ofertadas, como por exemplo as contratações de Wagner Aniceto de Souza e José de 40 

Castro Lima 41 

Wagner Aniceto de Souza,irmão do Secretário de Serviços Públicos Gelson Aniceto de Souza, 42 

e, José de Castro Lima, antigo ocupamente de cargos em Comissão neste governo e comprador 43 

de uma das empresas do prefeito Felipe Augusto, (AMBIOBRASSERVICOS DE LIMPEZA E 44 

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA. CNPJ. nº 07.135.963/0001-41), sendo 45 

inclusive seu amigo íntimo e recebendo, a época que ocupava cargos em comissão na Prefeitura 46 

de São Sebastião, Gratificação de 100% nos termos da Portaria nº 1980/2017. José de Castro 47 

Lima, inclusive condenado conforme os autos do Processo Físico nº: 0000213-44.2010.8.26.0361 48 

- Classe – Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade Administrativa, sendo: 49 
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“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 50 

COMARCA DE MOGI DAS CRUZES 51 

FORO DE MOGI DAS CRUZES 52 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA 53 

AV. CAPITÃO MANOEL RUDGE, 474, Mogi das Cruzes-SP - CEP 08780-290 54 

 55 

 56 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO 57 

DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ROBERTO PEREIRA DA SILVA, 58 

ANDRÉ LUISCHELUCCI e JOAQUIM RODRIGUES GOMES, razão pela qual 59 

CONDENOOS, pela prática de atos de improbidade administrativa constantes 60 

no art. 10, caput, e incisos XI e XII da Lei nº 8.429/92; ROBERTO PEREIRA 61 

DA SILVA, JOAQUIM RODRIGUES GOMES, ANDRÉ LUISCHELUCCI, AR 62 

BIRITIBA CONSTRUTORA LTDA e de seus sócios ROSIMEIRE ALVES DE 63 

AGUIAR E ANDERSON GOMES PEREIRA DOS SANTOS, CONSTRUTORA 64 

VIA LESTE LTDA e de seus sócios MARIA AURÉLIA DA CRUZ, GABRIELA 65 

SANTOS DE JESUS, M.A.A. DOS SANTOS DEDETIZADORA – ME e de 66 

sócios MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS e JOSÉ DE CASTRO 67 

LIMA e ARNALDO DOS SANTOS DE JESUS, razão pela qual CONDENO-68 

OS, pela prática de atos de improbidade administrativa constantes no art. 69 

11, caput, e inciso I da Lei nº 8.429/92 a: A) ressarcirem o Município de 70 

Biritiba Mirim, solidariamente, nos gastos dispendidos pela municipalidade na 71 

reparação dos danos ambientais e recuperação da área de preservação 72 

permanente e nos valores gastos com a demolição de parte da edificação, 73 

acrescido de atualização monetária pela tabela prática do TJ-SP desde a data 74 

do ajuizamento da comprovação dos gastos, e acrescido de juros moratórios; 75 

B) PERDA das funções públicas que estiverem exercendo; C) 76 

SUSPENSÃO dos direitos políticos por seis anos, considerando os atos 77 

realizados; D) PROIBIÇÃO de contratarem com o Poder Público ou dele 78 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 79 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 80 

sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos; e I) PAGAMENTO 81 

solidário ao pagamento das custas e das despesas processuais. 82 

Ultimados os prazos dos recursos voluntários, subam os autos à Seção de 83 

Direito Público, para reexame necessário. 84 

P. R. I. 85 

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro de 2019 86 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO MACHADO MIANO 87 

Apontadas as supostas irregularidades acima, o Conselheiro Moisés Figueiredo da Silva sugere 88 

que seja recomendado o AFASTAMENTO IMEDIATO do Servidor Daniel Cesar Augusto, que 89 

assina ofícios ao COMUS como “Diretor/Diretoria Administrativa” do Hospital de Clínicas de São 90 

Sebastião e Denise Dos Santos Passarelli Interventora atual. 91 

Solicita, também, à Presidência do Conselho Municipal de Saúde que dê imediata ciência do 92 

conteúdo, por ofício com Aviso de Recebimento, deste PARECER e seus anexos à: 93 

1. Delegacia da Polícia Federal de São Sebastião, na pessoa do Delegado Gilberto Antônio 94 

de Castro Júnior; 95 

2. Superintendência da Polícia Federal do Estado de São Paulo, na pessoa do Delegado 96 

Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho; 97 

3. Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-Geral 98 

Thiago Pinheiro Lima; 99 
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4. Ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Antonio 100 

Roque Citadini; 101 

5. Ao Presidente do Tribunal de Contas da União, na pessoa do Ministro José Mucio 102 

Monteiro; 103 

6. Ao Ministério Público Federal – Caraguatatuba, nas pessoas das Procuradoras Maria 104 

Rezende Capucci e Walquiria Imamura Picoli; 105 

7. Ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República em São Paulo, na pessoa do 106 

Procurador-chefe Thiago Lacerda Nobre 107 

8. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-geral de Justiça 108 

Gianpaolo Poggio Smanio; 109 

9. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo – São Sebastião; e 110 

10. À Controladoria-Geral da União, Corregedoria-Geral da União (CRG), na pessoa do Diretor 111 

de Responsabilização de Agentes Públicos Fabian Gilbert Saraiva Silva Maia. 112 

2- Discussão: A conselheira Cláudia foi eleita a Coordenadora da Comissão de Finanças; A 113 

Prestação de Contas da Sesau não chegou até o final desta reunião, sendo impossível a prévia 114 

análise da comissão, bem como o encaminhamento para os conselheiros na data prevista. 115 

CONCLUSÃO DO PARECER DA COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria de 116 

Saúde – SESAU, incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e 117 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 2º Quadrimestre/2019: Parecer 118 

pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, nos termos do art. 21, §1º do Regimento 119 

interno deste Conselho. A COFIN não teve opinião unânime, posto que o Conselheiro Moisés 120 

entendeu pela reprovação ante às inconsistências apontadas. E os conselheiros Magiolino, 121 

Giuliana e Cláudia votaram pela aprovação com ressalvas, devendo as pendências apontadas na 122 

planilha anexa serem sanadas e as indicações dos conselheiros Moisés e Magiolino serem 123 

aplicadas.  124 

RECOMENDAÇÃO: A Coordenadora ressaltou a importância de informar a plenária a gravidade 125 

das ressalvas apontadas no HCSS neste quadrimestre, bem como nas Prestações de Contas dos 126 

quadrimestres anteriores que foram apontadas em documentos entregues nesta data (referente 127 

débitos de água e Energia que montam mais de 5 Milhões de Reais), inclusive vícios insanáveis 128 

que vem sendo tratados como inconsistências. 129 

 130 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 131 

presentes. 132 

São Sebastião, 19 de setembro de 2019. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 133 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 134 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Moisés Figueiredo da Silva  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 136 
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Nº DE 

OFÍCIO 

DATA DO 

ENVIO 

ASSUNTO/ENDEREÇADO RETORNO OBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/08/19 

HCSS 
Em atendimento a solicitação da Comissão de 
Finanças, consignada na ata da 440ª reunião 
da COFIN, realizada no dia 22 de agosto de 
2019, solicitamos informações quanto aos 
ítens abaixo: 
 
 

1. Situação dos débitos e 
parcelamentos das contas de 
fornecimento de água e energia; 
detalhando os débitos totais, 
parcelas pagas e à pagar; 

2. Detalhamento do débito total do 
Hospital de Clínicas; 

3. Em conformidade com o Ofício 
45/2019 – Controladoria (anexo I), 
solicitamos a relação das 
máquinas e equipamentos 
locados, com valores e contratos 
(cópias), incluindo os processos 
licitatórios; 

4. A fim de evitar autuações do 
Ministério do Trabalho, favor 
atender as cotas de pessoas com 
deficiência. 

- item 01 – ok 
 
- item 02 – ok 
 
- item 03 – parcial– faltou 
processos licitatórios 
 
- item 04 – ok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/08/19 

SESAU 

Em atendimento a solicitação da 
Comissão de Finanças, consignada na 
ata da 440ª reunião da COFIN, 
realizada no dia 22 de agosto de 2019, 
solicitamos informação quanto aos itens 
abaixo relacionados: 
 
1. Relação de imóveis locados 
pela Secretaria da Saúde onde conste - 
destinação, valor, proprietário do imóvel 
– sejam eles para uso da própria 
secretaria, da Fundação de Saúde ou 
do Hospital de Clínicas; 
2. Cópia do acordo entre a 
Prefeitura Municipal e a EDP 
Bandeirante, com os respectivos 
imóveis devedores, bem como os 
comprovantes de pagamento das 
parcelas; 
3. Listagem dos médicos 
(servidores públicos municipais), com as 
respectivas especialidades de concurso 
e matrícula; 
4. Processo licitatório no inteiro 
teor das empresas: 
a- Marco Antonio Pandini Filho – 
Eireli 
b- Neves e Libório Serviços 
Médicos Ltda 
c- Instituto Invídeo Cirurgia Geral 
Avançada Ltda 
d- AVR Serviços Médicos Ltda 
5. Escala efetivamente cumprida 
pelo médico por empresa, de 01/04 à 
31/08/2019, onde conste nome, da 
empresa e horário na escala; 
6. Processo licitatório da Ecorad; 

7. Relação dos servidores 
públicos municipais cedidos ao Hospital 
de Clínicas onde conste nome 
completo, matrícula, cargo de concurso, 
função exercida no Hospital, 

 
- item 01 – ok 
 
- item 02 – não respondido 
 
- item 03 – parcial – reiterado 
no Ofício 126/19 
 
- item 04 – resposta Ofício 
266/19 HCSS 
 
- item 05 -  parcial – reiterado 
no Ofício 126/19 
 
- item 06 – ok 
 
- item 07 – parcial – reiterado 
no ofício 127/19 
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Vencimentos; anexar a este as portarias 
de cessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/09/19 

SESAU 
 
Reiterando o nosso Ofício 110/2019 de 
26/08/2019, informamos as pendências 
referente ao 2º quadrimestre até o presente 
momento, conforme abaixo: 
 

1. Ofício 084/19 Comus – Auditoria 
Ecorad; 

2. Ofício 088/19 Comus – Repasses 
patronal (não conforme); 

3. Ofício 092/19 Comus – Relação 
de servidores estatutários com 
lotação e escala de trabalho; 
Relação de servidores cedidos 
para outras secretarias/órgãos 
internos. 

 
Em complementação solicitamos também 
resposta quanto ao nosso Ofício 113/2019 de 
27/08/2019, e 121/2019 enviado ao FMS dia 
03/09/2019. 
 
Informamos que todas essas pendências 
referem-se ao 2º Quad./2019, cujo parecer da 
COFIN será emitido dia 19/09/2019; portanto 
todas as respostas, inclusive da FSPSS e do 
HCSS devem estar aqui antes desta data. 

 
- item 01 – Não respondido 
 
- item 02 – Não respondido 
 
- item 03 – parcial – os 
servidores da saúde que 
trabalham por escala estão 
todos cedidos para outros 
órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

125/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/19 

           HCSS 
Reiterando o nosso Ofício 108/2019 de 
22/08/2019, informamos as pendências 
referente ao 2º quadrimestre até o presente 
momento, conforme abaixo: 
 

1. Ofício 036/19 Comus – itens 3 e 4 
faltaram; 

2. Ofício 059/19 Comus – item 1 
faltou, item 2 parcial; 

3. Ofício 089/19 Comus – itens 1 e 2 
faltaram, item 3 parcial; 

4. Ofício 096/19 Comus – item 2, e 3 
parcial; 

 
Informamos que todas essas pendências 
referem-se ao 2º Quad./2019, cujo parecer da 
COFIN será emitido dia 19/09/2019; portanto 
todas as respostas devem estar aqui antes 
desta data, mesmo estando previsto em lei 
que o HCSS tem até o dia 20 para entregar a 
prestação de contas mensal. 

 
- item 01 – conferir Ofício 
269/19 HCSS 
 
- item 02 -  conferir Ofício 
269/19 HCSS 
 
- item 03 – ok 
 
- item 04 - ok 

 

 

 

 

 

 

126/2019 

 

 

 

 

 

13/09/19 

HCSS 
Em atendimento a solicitação da Comissão de 
Finanças, consignada na ata da 442ª reunião 
da COFIN, realizada no dia 13 de setembro 
de 2019, solicitamos providenciar o que se 
pede abaixo: 

1- Ofício 106/19, ítem 3, encaminhar 
documentação comprobatória do 
processo seletivo de José de 
Castro Lima; 

2- Ofício 106/19, ítem 4, enviar cópia 
das notas fiscais referente a 
diferença de mês anterior de R$ 
69.006,43 nas despesas 
operacionais, na folha 9 do vol. ¼ 
de junho/2019, item 1.6.44. 

3- Ofício 111/19 – tudo; 

4- Ofício 113/19, item 3, na saúde 
eles são concursados como 
médicos (clínicos gerais), mas 
exercem sua especialidade no 
HCSS; 

5- Ofício 113/19, item 5, respondido 

 
- item 01 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
 
 - item 02 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
 
 
- item 03 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
 
 
- item 04 – não respondido, mas 
em relação enviada pelo HCSS 
em 16/09 dá pra verificar esta 
informação 
 
- item 05 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
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parcial; escalas não foram 
separadas por empresa, nem 
consta o nome da empresa, e 
nesses moldes, enviar desde abril; 

 

 

 

 

 

 

 

 

127/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/09/19 

           SESAU 
Em atendimento a solicitação da Comissão de 
Finanças, consignada na ata da 442ª reunião 
da COFIN, realizada no dia 13 de setembro 
de 2019, solicitamos informação quanto aos 
itens abaixo relacionados: 
 

1. Ofício 113/19 – item 1 – 
comprovantes de pagamento e 
transferências entre secretarias 
dos pagamentos dos contratos 
2015SECAD073 e 
2017SESAU069; 

2. Ofício 113/19 – item 2 – não 
atendido; quando houve a 
interrupção de energia em 
03/01/2019, foi nos prédios da 
prefeitura, não do Hospital, não foi 
feito nenhum acordo de 
pagamento? 

3. Ofício 113/19 – item 7 – parcial, 
faltou função exercida no Hospital, 
Vencimentos e as portarias de 
cessão. 

 

 
- item 01 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
 
 
- Item 02 – não respondido por 
falta de tempo hábil 
 
 
- item 03- não respondido por 
falta de tempo hábil 
 

 


