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ATA DA 111ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 
SÃO SEBASTIÃO. 2 
Data: 31 de julho de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 
______________________________________________________________________________ 4 
Ordem do dia:  5 
1- Parecer Conclusivo da Comissão de Finanças referente à Prestação de Contas do 6 
Hospital – 1º Quadrimestre – 2012: 7 
Dr. Antonio deu início a reunião, explicando  que se trata de uma chamada extraordinária solicitada 8 
pela Comissão de Finanças. Disse que a Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2012 da Saúde 9 
foi aprovada com pendências referente às contas do Hospital – processo interventivo. Lembrou  o 10 
Conselho que as contas exclusivas da Secretaria de Saúde (as que são administradas diretamente 11 
pela Secretaria) foram aprovadas na sua totalidade. Informou que foi enviado ofício COMUS para que 12 
o hospital tomasse ciência e se manifestasse quantos aos apontamentos efetuados pela COFIN. 13 
Depois do retorno do Hospital, a COFIN avaliou suas respostas e hoje apresentará um parecer à 14 
Plenária. Em seguida, passou a palavra a Dra. Marcia que efetuou um convite aos conselheiros para 15 
participação de uma oficina interna sobre as novas diretrizes do Conselho. Informou que a 16 
conselheira Dinalva participou de um congresso recente em Brasília e tem novidades para 17 
compartilhar com os conselheiros. O dia proposto para realização da oficina será o dia 14 de agosto, 18 
das 9 às 12 horas, mesmo dia da reunião ordinária do COMUS. Explicou que a capacitação visa à 19 
aquisição de conhecimento e esclarecimentos dos conselheiros. Salientou que os interessados 20 
deverão confirmar por e-mail a sua participação. Em seguida, Sra. Dinalva solicitou a presença do 21 
presidente do COMUS que aceitou prontamente. A seguir, passou-se a ordem do dia. Dr. Antonio 22 
disponibilizou a palavra aos membros da COFIN. 23 
1- Parecer Conclusivo da Comissão de Finanças referente à Prestação de Contas do 24 
Hospital – 1º Quadrimestre – 2012: 25 

Dr. Paulo Alexandre informou que fizeram a análise do 1º quadrimestre/12 do fundo Municipal de 26 
Saúde que foram aprovadas com ressalvas referentes às contas do Hospital de Clínicas. Nessa 27 
análise foram encontradas diversas irregularidades, sugestivas de superfaturamentos. Sendo assim, 28 
realizaram consultas a diversos órgãos competentes como Ministério Público, Ministério do Trabalho 29 
e Policia Federal, entre outras. Salientou que fizeram uma análise bem profunda, inclusive com 30 
parecer jurídico de assessoria ao COMUS. Informou que ontem a Comissão de Finanças se reuniu e 31 
definiu seu parecer final. Em seguida, discorreu detalhadamente sobre as inconformidades apontadas 32 
pela COFIN. 1- Citou a locação de uma impressora da Impacto Copiadora – Locações e suprimentos 33 
N.F. nº 836 – datado de 12-01-12, ressaltou que o valor do contrato ficou acima do valor de mercado. 34 
Parecer da COFIN apontou ingerência administrativa. 2- Com relação à VELVERT com. LTDA, 35 
N.F. nº. 3558, datada de 09-01-12, informou que o contrato não possui anexo mencionado e que a 36 
N.F., em seu corpo referencia apenas o contrato. Parecer da COFIN foi negativo, pois não 37 
enviaram os anexos, o contrato nulo. 3- Retifica de ambulância Sprinter – N.F. nº. 2930, datada de 38 
10-01-12, no valor de R$ 27.000,00, sugeriram indícios de superfaturamento, com índice de 451,58% 39 
a mais. Parecer da COFIN foi negativo, pois não constam anexos com relação de peças 40 
substituídas com as devidas especificações, levando a indícios de superfaturamento. 4- A 41 
aquisição de equipamentos, 01 oxímetro de pulso, no valor de R$ 6.850,75, N.F. nº. 607, datada de 42 
18-08-2011, sugere indícios de superfaturamento de 68,9%. Salientou que houve a compra de 01 43 
oxímetro, sendo que o Hospital necessita de três. Parecer da COFIN foi negativo, existem indícios 44 
de superfaturamento. 5- Terceirização da Lavanderia, considerou que o contrato deve ser revisto, 45 
por não constar no contrato a utilização de mão de obra do hospital, bem como sua terceirização. 46 
Parecer da COFIN foi negativo, os contratos precisam ser revistos. 6- Quanto aos CNDs, 47 
informou que existem débitos ao fisco, o que torna o repasse de verba pública para Irmandade 48 
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passível de questionamentos jurídicos. Parecer da COFIN foi negativo considerou que existem 49 
indícios de ingerência do Hospital e Prefeitura. 7- Ausência de contratos de terceirização de 50 
alguns médicos e outros profissionais da área da saúde, informou que a CLT e suas jurisprudências 51 
são claras no tocante a terceirização do serviço médico, explicou que dentro do departamento 52 
médico, pode-se terceirizar o serviço e não o profissional. Informou que no hospital existem vários 53 
profissionais médicos que executam o serviço cada um por uma empresa e ainda não possuem 54 
contrato. Salientou que esta situação fere duplamente a lei. Primeiro pela irregularidade da 55 
terceirização e segundo pela ausência de contrato. Informou ainda que existem casos de prestação 56 
de serviços realizados por empresas de funcionários municipais e que apesar das notas terem como 57 
fonte pagadora a Irmandade, esta está sob intervenção municipal, o que fere o Estatuto do Servidor 58 
municipal – Lei 76/2012 - artigo 36 – parágrafo único que diz que o funcionário público não pode 59 
celebrar contratos de Pessoa Jurídica por meio de serviço público quando é concursado. Parecer da 60 
COFIN foi negativo, pois existem indícios de irregularidades, considerando a ausência de 61 
segurança jurídica, o que poderá ensejar possíveis processos trabalhistas futuros. 8- 62 
Publicidade do HCSS com verba de suposta doação, considerou que o jornal informativo do hospital 63 
publicou ações inverídicas quando apresentaram o espaço destinado as sessões de quimioterapia 64 
como setor da semintensiva. Em seguida apresentou fotos do referido local. Parecer da COFIN foi 65 
negativo, pois não existe nenhuma nota ou comprovante que comprove esta doação durante o 66 
processo de prestação de contas do hospital. 9- Ausência de Educação continuada, considerou 67 
que a educação continuada impacta em funcionário bem preparado e que, segundo relato de 68 
funcionários, ela é ineficiente com treinamentos para auxiliares de enfermagem e enfermeiros, não 69 
existindo treinamento para equipe médica e outras áreas. Parecer da COFIN foi negativo, pois não 70 
existe comprovação de ações voltadas para educação continuada. 10- Ausência de 71 
investimentos – considerou que é sabido que a subvenção social não é usada para investimentos, 72 
porém reformas e manutenção do prédio, comumente consideradas de forma errônea podem ser 73 
efetuadas no hospital porque não estão elencadas como investimentos. Em seguida apresentou fotos 74 
que sugerem a falta de manutenção e reforma do prédio hospitalar. Salientou que a intervenção neste 75 
apontamento chamou a COFIN de mentirosa, informou que o Dr. Barboni ofendeu o Conselho em 76 
documento enviado ao COMUS. Informou que grande parte de investimentos e equipamentos foram 77 
verbas parlamentares viabilizadas pelo vereador Amilton Pacheco. Parecer da COFIN foi negativo, 78 
pois a verba da subvenção social pode ser usada para reforma e manutenção, conforme a lei 79 
4320/64 e lei municipal 165/04, alterada pela lei 2063/10, não justificando as condições 80 
precárias encontradas no HCSS. Consideraram este ato como ingerência administrativa. Dando 81 
continuidade, apresentou fotos das seguintes dependências: Cozinha e suas irregularidades de 82 
funcionamento, setor considerado como semintensiva e suas inadequações de acondicionamento de 83 
material e medicação, armários com presença de ferrugem e banheiros em condições precárias de 84 
uso. Apresentou fotos do Centro Cirúrgico em condições inadequadas de conservação, com presença 85 
de buracos na parede, mobiliário inadequado e piso em péssima condição de conservação. Salientou 86 
que as fotos apresentadas foram feitas há dois dias. Parecer da COFIN foi negativo, pois 87 
consideraram como ingerência administrativa. Salientou que a COFIN além de avaliar as contas, 88 
avalia também o impacto que ela exerce em toda gestão de saúde e que todos esses apontamentos 89 
foram enviados para interventoria do hospital para esclarecimentos e, no entanto, o ofício enviado 90 
pelo Dr. Barboni foi totalmente evasivo e não fundamentado, contendo acusações pessoais a sua 91 
pessoa de represália em virtude de sua demissão do hospital. Salientou que é conselheiro muito 92 
antes da efetivação de sua demissão do hospital. Esclareceu que a COFIN age com lisura, realizando 93 
análise pautada em fatos e consultas técnicas e emite pareceres conclusivos democráticos por meio 94 
de votação em plenária. Informou que diante das irregularidades apontadas, a Intervenção não 95 
satisfez a Comissão de Finanças, resultando em consultas ao ministério Público, Ministério do 96 
Trabalho, parecer da Assessoria Jurídica do Instituto ao COMUS e diante das respostas da 97 
interventoria do hospital, a COFIN considerou as contas do Hospital reprovadas, com sugestão a 98 
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plenária do COMUS de encaminhamento aos seguintes órgãos competentes: Ministério Público de 99 
São Paulo, Procuradoria Geral da União, Polícia Federal, Secretaria Estadual de Saúde, 100 
Ministério da Saúde, TCE, TCU para providências legais e intervenção em instância superior no 101 
Hospital de Clinicas de São Sebastião. Considerou que o hospital recebe verba da esfera 102 
municipal, estadual e federal, com indícios severos de irregularidades de superfaturamentos. 103 
Sugeriu, ainda encaminhamentos a Câmara municipal e instalação de uma CPI da intervenção 104 
municipal dentro do hospital de São Sebastião. Lembrou aos conselheiros, que diante das 105 
evidências, caso não haja denúncia pelo COMUS, poderão incorrer no ato de conivência, 106 
respondendo legalmente por omissão. Por último, informou que os apontamentos efetuados acima 107 
constam da ata da 122ª reunião da COFIN, datada de 27/07/12 e ata da 123ª reunião COFIN, datada 108 
de 30/07/12. Salientou que os pareceres  foram negativos e pautados nos indícios de 109 
superfaturamento, ingerência administrativa, falta de envio de documentos citados como anexos, 110 
documentação incompleta e outros por parte da interventoria do Hospital. Sr. Puríssimo, membro da 111 
COFIN, considerou que todos os membros da COFIN possuem direitos de ação, voz e voto para 112 
qualquer situação apresentada. Disse que toda análise e comprovação de fatos foram realizadas sem 113 
qualquer interferência pessoal e que se sentem desconfortável com esta situação. Salientou que todo 114 
processo de análise foi realizado dentro de uma lisura ímpar, objetivando afastar questões pessoais e 115 
promover o bem estar da saúde pública dos munícipes. Por último, informou que proporcionaram a 116 
chance de defesa a interventoria, porém não foi realizada a contento. Sra. Célia Pinto, membro da 117 
COFIN, manifestou estarrecimento diante da falta de responsabilidade de uma administração que 118 
permite o comando da Secretaria da Saúde a uma pessoa que foi questionada pelo COMUS durante 119 
os quatro anos de administração. Disse que o Dr. Aldo já foi Secretário da Saúde anteriormente e sua 120 
administração, também não foi boa. Em seguida o elogiou como profissional médico, porém como 121 
gestor de saúde deixou a desejar. Manifestou indignação pela não substituição do Secretário de 122 
Saúde depois do desligamento do Dr. Aldo, disse que tal ato caracteriza uma grande 123 
irresponsabilidade com as questões de saúde pública. Em seguida, teceu elogios ao trabalho do Dr. 124 
Antonio Carlos, como Secretário Adjunto da Saúde. Relembrou os elogios que teceu aos profissionais 125 
do Corpo Clínico do Hospital e demais funcionários durante a vigência do Instituto Sollus, porém disse 126 
que eles não podem mais ficar de braços cruzados, considerando que a situação está insustentável. 127 
Por último, considerou que a Saúde do município não merecia essa falta de caráter e compostura em 128 
sua administração. Dra. Tania, membro da COFIN, informou que foi ventilada a informação que 129 
profissionais médicos, lotados no Pronto Socorro ou Hospital estariam exercendo a função sem 130 
possuir CRM. Dr. Antonio informou que esta solicitação já foi efetuada pelo COMUS via ofício ao 131 
Hospital e ao RH da Prefeitura a pedido da Sra. Célia Pinto. Sra. Ana Maria, responsável 132 
administrativa do COMUS, informou que o Hospital já atendeu a solicitação, porém como o pedido foi 133 
estendido para todas as unidades de saúde, aguardam retorno do RH da Secretaria da Saúde. Sra. 134 
Dinalva parabenizou o trabalho da COFIN, bem como a seriedade que ele é desenvolvido. 135 
Manifestou-se orgulhosa por fazer parte deste conselho de saúde, considerando a importância do 136 
trabalho de fiscalização, acompanhamento, ações, intervenções e prevenções na área da saúde, 137 
especialmente por serem representantes dos usuários do SUS. Sra. Dirceia disse que ninguém pode 138 
defender o indefensável. Dr. Elias considerou que o hospital existe há aproximadamente 70 anos, em 139 
seguida admitiu que suas condições atuais não estão adequadas e que as administrações passadas 140 
também pecaram em não denunciar ao COMUS. Em seguida, lembrou que na época do Instituto 141 
Sollus, as solicitações dos médicos do Corpo Clínico referentes ao aumento de repasse para 142 
pagamento de funcionários, investimentos, manutenção e outros, foram acatadas por este conselho, 143 
porém, o mínimo que se esperava destes profissionais era o acompanhamento da efetivação destes 144 
serviços. Fez questão de registrar que considera omissão por parte dos funcionários que lá estavam e 145 
estão e não denunciaram. Dra. Guilhermina, anestesiologista do HCSS e conselheira contestou a 146 
fala do Dr. Elias e disse que nunca tiveram voz ativa no hospital. Dr. Elias explicou que os 147 
representantes do hospital, na época do Instituto SOLLUS, Dr. Capitani, Dr. Arquimedes, Dra. Lucile e 148 
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Dr. Mauricio Iasi, solicitaram voto de confiança para revitalização das condições precárias existentes 149 
nas dependências do hospital e estes é que deveriam trazer ao conhecimento do COMUS que as 150 
reivindicações não estavam sendo atendidas. Por último, discordou do fato de atribuírem 151 
responsabilidade exclusiva a administração atual, disse que a situação do hospital já é conhecida e se 152 
arrasta há algum tempo. Por que somente agora denunciaram? Dra. Marcia considerou que este 153 
conselho chegou a um nível técnico elevado e não pode pecar por omissão, em seguida, concordou 154 
que esta situação não é típica desta administração, porém disse que é preciso seguir em frente no 155 
sentido de encontrar soluções e não ficar remoendo o que já passou. Considerou que o conselheiro 156 
exerce uma função de muita relevância e precisa exercê-la de forma responsável, incorrendo no risco 157 
de responder com seus próprios bens. Sr. Puríssimo salientou que o relatório apresentado, refere-se 158 
a situação atual e que o relatório em si não cita nenhuma administração de governos anteriores. Sra. 159 
Angela parabenizou o trabalho da COFIN e corroborou o discurso da Dra. Marcia, disse que não 160 
podemos focar o nosso olhar no que já passou e sim no momento atual. Dr. Antonio disponibilizou a 161 
palavra aos representantes do hospital. Dr. Barboni, interventor do HCSS, considerou que o 162 
hospital ainda não está de forma adequada, porém devido às heranças deixadas não conseguiram 163 
deixá-lo como gostariam que ficasse. Disse que tudo está sendo feito dentro das possibilidades de 164 
execução, objetivando melhorá-lo desde que assumiram em 2009. Época em que foi encontrada uma 165 
criança dentro do morgue (cheia de formigas) e os funcionários tinham suas bolsas revistadas e eram 166 
tratados como bandidos. Considerou uma grande injustiça quando houve comentários de que o 167 
hospital está uma calamidade e atribuem a culpa ao prefeito, ao interventor e as empresas que o 168 
administraram. Considerou leviana as acusações do COMUS a respeito de indícios de 169 
superfaturamentos de contratos e compras, porque estes procedimentos são efetuados pelos 170 
funcionários e a representante responsável pelo setor se encontra presente nesta reunião. Disse que 171 
quando o COMUS elogia ou ofende a administração do hospital está ofendendo e atribuindo a culpa 172 
aos próprios funcionários. Discordou dos elogios tecidos a comissão de Finanças pela plenária, disse 173 
que a Comissão é mentirosa e não compareceu ao hospital. Dr. Paulo solicitou ao presidente do 174 
COMUS que o Dr. Barboni não mais se manifestasse devido as acusações a comissão e a sua 175 
pessoa. Dr. Barboni disse que como cidadão poderia e deveria se manifestar sim. Dr. Antonio 176 
explicou que o direito de manifestação é um direito e sua manifestação será importante para 177 
esclarecimentos quanto aos apontamentos efetuados pelo COMUS. Sr. Puríssimo salientou que em 178 
momento algum, dentro da explanação da COFIN, foi citado nomes de funcionários ou atribuída 179 
responsabilidades a quem quer que seja. Disse que os membros da comissão não são levianos e 180 
nem mentirosos. Abominou a fala do Dr. Barboni e informou que todas as solicitações foram 181 
registradas a SESAU por meio de ofícios e que não cercearam nenhum direito de defesa do hospital. 182 
Em seguida, informou que as respostas do hospital foram evasivas e incompletas. Dr. Barboni 183 
disponibilizou ao presidente o ofício 174/2012 – HCSS destinado ao COMUS e Comissão de Ética do 184 
COMUS, questionando a legitimidade de representatividade no conselho do Dr. Paulo Alexandre e 185 
sua esposa. Perguntou qual entidade representam dentro do COMUS. Em seguida, solicitou que a 186 
plenária aguardasse a manifestação da Comissão de Ética antes de efetuarem o voto da prestação 187 
de contas do hospital. Sr. Puríssimo contestou a solicitação do Dr. Barboni e a plenária acatou. Dr. 188 
Paulo Alexandre disse que fará boletim policial com queixa contra ao Dr. Barboni por discriminação. 189 
Dr. Antonio considerou que o Dr. Barboni tem o direito de manifestar questionamentos e o Conselho 190 
tem o dever de atender as solicitações, de forma técnica e sem alteração dos ânimos. Dra. Marcia 191 
considerou que ele tem o direito de se manifestar, porém seus questionamentos não invalidarão o 192 
voto da plenária nesta reunião. Dr. Barboni perguntou se a decisão da plenária de votar nesta 193 
reunião era prerrogativa da vice-presidente. Dra. Marcia informou que esta foi uma decisão da 194 
plenária anterior. Dr. Barboni questionou se as reuniões do Conselho baseavam-se em “acordos”. 195 
Dr. Antonio salientou que o conselho tem como fundamento principal o diálogo e que independente 196 
de ofensas proferidas, cada um terá o direito de tomar as medidas necessárias. Explicou que o 197 
Conselho não pode agir de maneira reativa, impedindo as pessoas de falar, porém por outro lado não 198 
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poderão emitir ofensas pessoais e não fundamentadas. Em seguida, disponibilizou a palavra ao Dr. 199 
Barboni que Iniciou sua fala, dizendo que não quis ofender ninguém, somente reagiu às ofensas. 200 
Desculpou-se pelo atraso, sendo informado pelos funcionários presentes que foram questionados 201 
alguns contratos do hospital. Em seguida, informou que, após o desligamento da SOLLUS (OSCIP 202 
parceira que administrava o Hospital) a Interventoria, representando a Prefeitura assumiu de forma 203 
direta a administração do hospital no dia 12 de junho de 2010, sendo nomeado como interventor o Sr. 204 
Márcio Tenório e ele como assessor jurídico, sendo que, após 06 de abril de 2012 substituiu o Sr 205 
Márcio Tenório no cargo de Interventor do Hospital. Disse que se deparou com a seguinte situação: 206 
os fornecedores se negavam a fornecer devido às dívidas da Irmandade. Informou que em 2009 fez 207 
um relatório, na qual encaminhou ao prefeito e COMUS, constatando uma dívida no valor de R$ 208 
14.000.000,00 aproximadamente. Com relação aos fornecedores não estavam embutidos juros e 209 
multas e o FGTS, PIS e Imposto de Renda, todos sem exceção de juros e multa. Disse que, segundo 210 
a Sra. Karen, só era possível saber o valor real, no momento em que era emitida a guia para o 211 
pagamento. Quanto aos funcionários estavam temerosos por medo de ficar sem salários. Concluindo, 212 
disse que o hospital estava em situação complicada para administrá-la. Foi então que iniciaram uma 213 
série de trabalhos  para restabelecer as condições do hospital e ainda hoje não estão em condições 214 
plenas. Explicou que esta situação demandou a necessidade de se efetuar alguns contratos. Citou 215 
como exemplo a lavanderia, disse que quando assumiram ela estava sucateada, porém atualmente 216 
está em plenas condições de utilização. Quanto aos fornecedores, é sabido pelo COMUS, por meio 217 
da Comissão de Finanças, da época, que o hospital efetuava compra em nome da Irmandade e, para 218 
que isto acontecesse precisavam falar verdade, que a “capivara” da Irmandade é algo que se bem 219 
analisado, não existe condição de se vender um palito de fósforo. Porém, as argumentações da 220 
interventoria aos fornecedores são baseadas com proposta de pagamento pela prefeitura, sendo 221 
dessa forma que alguns fornecedores aceitam e continuam fornecendo.  Quando assumiram a 222 
Irmandade não se sabia o que era pago em nome da prefeitura, porque o pagamento era efetuado e 223 
seus comprovantes não eram enviados para Irmandade. Com isso, a Irmandade contratou um auditor, 224 
por força da filantropia, bem como contratação de um escritório de contabilidade para acertos da 225 
estruturação contábil da Irmandade. Daí o número exagerado de consumo de folhas de papel sulfite. 226 
Quanto aos questionamentos referentes às contratações, justificou que muito dos contratos se deve a 227 
falta de um prestador interessado na parceria com o hospital, assinando um contrato com a 228 
Irmandade, pelo fato do CNPJ utilizado ser o dela, correndo ainda o risco deste não ocorrer. Disse 229 
reconhecer todas as necessidades apresentadas no hospital, porém dependem de recursos 230 
financeiros. Salientou que verba de subvenção social não pode ser utilizada para investimentos, ela 231 
pode ser usada somente para custeios, segundo informações recebidas pelo Sr. André Fontes. Sr. 232 
André Fontes explicou que a verba da subvenção pode ser utilizada para pequenas reformas. Dr. 233 
Barboni manifestou desconhecimento com a informação recebida, porém alegrou-se ao recebê-la. 234 
Quanto às paredes do hospital, disse que elas apresentam umidade e os funcionários da Irmandade 235 
estão providenciando sua melhoria, já que não existe firma contratada para este fim. Quanto aos 236 
banheiros da maternidade com presença de bolor, informou que eles não possuem janelas para o 237 
meio exterior e que será providenciada a instalação de exaustores. Quanto aos apontamentos 238 
referentes às condições da cozinha, informou que existe um projeto de reforma, porém esta depende 239 
de vários fatores e precisa ser muito bem arquitetada porque o trabalho da cozinha não pode parar. 240 
Quanto ao contrato das impressoras, disse que compraram impressoras com dinheiro de convênios 241 
particulares porque a subvenção não lhes permite a compra e que pagam para uma empresa cinco 242 
centavos por folha impressa, ficando a manutenção, troca de toner e outras despesas por conta do 243 
contratado. Sra. Eliana Teixeira, coordenadora de suprimentos do hospital (farmácia, almoxarifado e 244 
setor de compras), informou que o processo de compras é feito dentro de um sistema wareline, na 245 
qual é feita toda movimentação de compra desses setores. Explicou que a parte de prestação de 246 
serviços não passa pelo setor de compra e que a compra de medicamentos e materiais gerais 247 
(cozinha e manutenção) são efetuadas com cotação de menor preço e no mínimo de três cotações. 248 
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Em seguida, Dr. Barboni convidou o COMUS para visitar o setor de compras. Em relação ao 249 
questionamento da ambulância disse que o motor fundiu durante uma viajem e precisou ser 250 
trocado. Disse que dentro do sistema de compras, a empresa Vale Van ganhou a cotação no valor 251 
de R$ 27.000,00, incluído todas as peças do motor, além da retifica, disse que a nota está completa. 252 
Informou que três empresas foram consultadas. Em sua fala foi constatado que a nota entregue na 253 
prestação de contas estava incompleta. Sr. Puríssimo solicitou a palavra e informou que a resposta 254 
inicial do Dr. Barboni referente a ambulância apresentada na prestação de contas não corresponde a 255 
informação citada nesta reunião pelo Dr. Barboni. Em seguida efetuou a leitura na integra da resposta 256 
do Dr. Barboni, constatando que os documentos citados como anexos pelo Dr. Barboni não foram 257 
enviados. Por último, salientou que a nota apresentada se refere a retifica e não troca do motor como 258 
citado pelo Dr. Barboni. Sr. André sugeriu que diante dos fatos apresentados, sugeriu que seja 259 
definida pela COFIN a revisão desta nota. Dr. Antonio informou que emitiu ofício via COMUS ao 260 
HCSS solicitando os documentos anexos referentes aos itens da prestação de contas em 261 
questionamento para avaliação da COFIN e que não foi respondido, tampouco tais anexos foram 262 
encaminhados até a presente data.  Esgotados os questionamentos, Dr. Antonio colocou em 263 
votação o parecer da COFIN. A Plenária aprovou pela maioria dos votos o parecer da COFIN 264 
quanto à reprovação das Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – processo 265 
Interventivo, bem como e seus encaminhamentos ao Ministério Público de São Paulo, 266 
Procuradoria Geral da União, Polícia Federal, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da 267 
Saúde, TCE, TCU, SESAU (Secretaria de Saúde do Município) para providências legais e 268 
intervenção em instância superior no Hospital de Clinicas de São Sebastião. Considerou que o 269 
hospital recebe verba da esfera municipal, estadual e federal, com indícios severos de 270 
irregularidades de superfaturamentos. Sugeriu, ainda encaminhamentos a Câmara municipal e 271 
instalação de uma CPI da intervenção municipal dentro do hospital de São Sebastião. Por fim, 272 
Dr. Antonio ressaltou que as contas exclusivas da Secretaria de Saúde, administradas pela SESAU 273 
foram aprovadas na totalidade, nos termos da resolução COMUS anterior. Nada mais havendo a 274 
tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 275 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 276 
responsável administrativa do COMUS e presidida pela Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      277 
São Sebastião, 31 de julho de 2012. 278 
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