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ATA DA 149ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de setembro de 2018, em segunda chamada, com início às 15h e 20 m e término às 3 

18h e 45 minutos. 4 

Local: Observatório Ambiental.  5 

Pauta: Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 2º 6 

Quadrimestre/2018. 7 

Iniciada a reunião a Senhora Presidente saudou os presentes, informando que seria pauta única, 8 

em razão de ser reunião de prestação de contas. Dada a palavra para o Conselheiro Daniel, o 9 

mesmo solicitou a leitura do parecer da COFIN que opinava pela modificação do status das contas 10 

referente o 1º Quad./2018, passando de aprovada com ressalvas para reprovada, pela falta de 11 

manifestação sobre parte das ressalvas dentro do prazo legal. Dada a palavra para o Conselheiro 12 

Henrique, pelo mesmo foi dito que a leitura não deveria ser feita pois se tratava de pauta 13 

exclusiva, pois a reunião é para prestação de contas. Retornada a palavra para o Conselheiro 14 

Daniel, pelo mesmo foi dito que em reuniões extraordinárias anteriores o parecer da COFIN foi 15 

lido, contando com a concordância de todos, o que deveria ser seguido, esclarecendo que se trata 16 

somente da leitura para ciência dos Conselheiros, sem debates ou votação. Acrescentou que nas 17 

reuniões anteriores de prestação de contas, como o parecer foi pela mudança para a aprovação, 18 

foi permitida a leitura e agora que o parecer é pela mudança para rejeição tenta-se impedir sua 19 

leitura, solicitando que, por uma questão de coerência, o procedimento de sempre seja seguido. 20 

Dada a palavra para o Conselheiro Henrique, pelo mesmo foi sugerido que fosse votado pela 21 

Plenária se seria feita a leitura ou não. Colocada em votação, o resultado foi 7 votos a favor, 7 22 

votos contra, e 1 abstenção, sendo declarado empate. Cumprindo questão regimental, a Senhora 23 

Presidente proferiu voto de desempate, votando favoravelmente à leitura do parecer da COFIN 24 

que opina pela mudança do status de aprovadas com ressalvas para rejeitadas, em razão da falta 25 

de resposta às ressalvas. Ato contínuo, a Senhora Presidente deu a palavra ao Conselheiro 26 

Daniel que efetuou a leitura do referido parecer.  27 

PARECER FINAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 28 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE ÀS RESSALVAS DA  29 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO – SESAU 30 

(HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO - HCSS E FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 31 

DE SÃO SEBASTIÃO – FSPSS) - 1º QUADRIMESTRE/2018. 32 

São Sebastião, 13 de setembro de 2018. 33 

1- ALTERAÇÃO DO STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE – 34 

SESAU – 1º Quadrimestre/2018: A Prestação de contas da SESAU do 1º Quadrimestre/18 foi 35 

consignada na 404ª Reunião da Comissão de Finanças, ocorrida no dia 24/05/18 e 148ª Reunião 36 

Extraordinária do COMUS, ocorrida no dia 29/05/18 - Resolução 25/2018, resultando no Status de 37 

Aprovação com Ressalvas. O Conselho Municipal de Saúde oficiou a Secretaria de Saúde por 38 

meio do ofício 090/2018 disponibilizando as ressalvas apontadas pela COFIN no dia 29/05/18 e 39 

ficou no aguardo do saneamento das ressalvas até 30 dias antes do Fechamento da Prestação de 40 

Contas do 2º Quadrimestre/18, porém isto ocorreu de forma parcial. Das ressalvas 41 

apresentadas, 4 foram atendidas e 4 continuam pendentes, sendo estas: 42 

Ressalvas Atendidas: 43 

1- Situação Dra. Luciana Corrêa; 44 

2- Aluguel do Centro de Especialidades; 45 

3- Contratos Médicos. 46 

4- Situação Dr. Juan Lambert pode ser melhor estruturada. 47 

Ressalvas Pendentes: 48 

1- AVCB Hospital; 49 

2- Manutenção da Contratação da empresa Rizzo; 50 
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3-Modelo de Apresentação da Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São 51 

Sebastião – FSPSS; 52 

4- Aprovação Currículuns e Projeto Técnico da FSPSS na Câmara; 53 

Assim considerando o que prevê o atual Regimento Interno do COMUS em seu artigo 21 (Artigo 54 

21 - A Comissão de Finanças – COFIN tem função consultiva, atuando como órgão interlocutor 55 

entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS em assuntos relacionados com a movimentação 56 

orçamentária e financeira das contas públicas do Fundo Municipal de Saúde, tendo como 57 

atribuições), (§ 1º - As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no 58 

prazo de 30 (trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente) e (§ 2º - Não 59 

havendo manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para rejeitada), 60 

a maioria dos membros presentes deliberou pela alteração do status da Prestação de Contas da 61 

SESAU – 1º Quadrimestre/18 de Aprovado com Ressalvas para Contas Reprovadas. A 62 

Conselheira Viviane votou pela aprovação das contas. Por unanimidade, os membros deliberaram 63 

pela emissão do parecer da Comissão de Finanças com encaminhamento para ciência do 64 

Secretário de Saúde e Prefeito e apresentação em Plenária do COMUS especifica para 65 

apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre no dia 25/09/18, com emissão de 66 

resolução do COMUS. 67 

Este Parecer é parte integrante da Ata 418ª da Comissão de Acompanhamento da 68 

Movimentação Orçamentária do fundo Municipal de Saúde – COFIN, realizada no dia 69 

13/09/2018. 70 

Em seguida a Senhora Presidente informou aos presentes que eventuais questões acerca da 71 

modificação do status seriam discutidas na próxima reunião ordinária, encerrando a questão. 72 

Iniciada a apresentação pelo Conselheiro Henrique, o mesmo fez uma breve exposição dos 73 

dispositivos legais que regulam a prestação de contas quadrimestral da saúde. Em seguida, foram 74 

apresentados os dados financeiros, contemplando as fontes de receita, o percentual gasto, 75 

ressaltando que o mínimo foi ultrapassado. Demonstrou a aplicação em ações e serviços, 76 

despesas por subfunção, emendas parlamentares recebidas, finalizando com os gastos com o 77 

transporte de pacientes, salientando que, em comparação com o exercício anterior houve uma 78 

pequena redução nos gastos, tendo a Senhora Presidente solicitado esclarecimentos acerca da 79 

redução. Em resposta, pelo mesmo foi dito que somente houve um empenho menor e que quando 80 

da apresentação da produção poderá ser verificado se houve impacto ou não. Prosseguindo na 81 

explanação, o Conselheiro Henrique demonstrou os valores gastos com os serviços 82 

desenvolvidos pela referida empresa pública. Em seguida, iniciou a demonstração dos números 83 

da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, falando rapidamente dos números do Hospital, 84 

o que será abordado mais adiante, ressaltando que, no mês de janeiro do corrente ano, o mesmo 85 

teve cerca de R$ 780.000,00 a mais de faturamento. Ato contínuo fez uma breve exposição 86 

acerca dos valores movimentados no quadrimestre. Em seguida, demonstrou a quantidade e 87 

quais são as auditorias em curso. Em seguida, ressaltou a importância da Ouvidoria, expondo os 88 

números registrados pelo referido setor no quadrimestre em análise. Neste momento, a Senhora 89 

Presidente solicitou informações acerca das adequações da sala da Ouvidoria. Em resposta, foi 90 

informado que há um projeto de adequação, mas o mesmo ainda não foi iniciado. Em seguida, a 91 

Senhora Presidente e os Conselheiros Daniel e Dirceia, solicitaram esclarecimento acerca do 92 

funcionamento da Ouvidoria, tendo sido explicado que o setor recebe as reclamações, registra, 93 

solicita informações aos órgãos competentes e retorna com resposta ao usuário que efetuou a 94 

reclamação, o qual poderá dar-se por satisfeito ou iniciar um pedido de providências para as 95 

autoridades da saúde competentes. Adiante, falou dos recursos humanos do Município, 96 

demonstrando a quantidade de pessoal e sua distribuição pela cidade. A seguir, falando sobre a 97 

atenção básica e primária, foi demonstrada a produção das unidades de saúde da família no 98 

município e a produção da saúde bucal, salientando o aumento da cobertura desta, lembrando as 99 

dificuldades no funcionamento do sistema de informações, acrescentando que o programa de 100 

odontologia, em sua categoria, foi eleito o melhor do Estado de São Paulo e, em seguida, a 101 
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melhor do Brasil. Prosseguindo, foi demonstrada a produção de exames, acompanhamentos e 102 

visitas domiciliares, ressaltando os dados de absenteísmo. Dada a palavra ao Conselheiro 103 

Carlos Roberto, pelo mesmo foi ressaltada a importância do comparecimento dos usuários nas 104 

consultas e exames para que outros não sejam prejudicados. Retornada a palavra ao 105 

Conselheiro Henrique, foram expostos os serviços especializados, citando o CIAMA, CEMIN, 106 

CAPS I, CAPS AD, Centro de Reabilitação da Topolândia, Centro de Especialidades, Centro de 107 

Reabilitação da Costa Sul e Centro Odontológico, demonstrando-se a produção de cada um, bem 108 

como as especialidades médicas atendidas, destacando alguns números e situações, além do 109 

absenteísmo. A seguir, foram expostos os dados da regulação, com demonstração dos números 110 

referentes a consultas, procedimentos e exames ofertados, ressaltando os altos números de 111 

absenteísmo, demonstrando os números do transporte sanitário, e finalizando com o número de 112 

atendimentos do SAMU na região e os principais tipos de traumas atendidos. Em seguida, foi 113 

demonstrada a oferta e produção do Hospital das Clínicas, onde foram demonstrados os números 114 

de atendimento, quantidade de leitos e sua taxa de ocupação, especialidades atendidas, exames, 115 

cirurgias realizadas, breve balanço patrimonial, quantidade de consultas da UPA e PA de 116 

Boiçucanga, taxas de óbitos, números de refeições e acompanhantes. Após, foram expostos os 117 

dados da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, demonstrando-se os dados dos serviços 118 

prestados pelo setor, bem como as ações de controle de vetor, as visitas realizadas, doenças de 119 

notificação compulsória, amostras encaminhadas para análise, programa de combate à 120 

hanseníase e tuberculose, teste do pezinho e combate à dengue, passando pelos trabalhos do 121 

Centro de Controle de Zoonoses, com demonstração do fluxo dos animais que passaram pelo 122 

setor, as campanhas e as ações feitas no quadrimestre, finalizando com os números dos 123 

indicadores materno/infantil. Dada a palavra para o Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito 124 

que a Resolução 459, do Conselho Nacional de Saúde, anexo I, determina que a prestação de 125 

contas quadrimestral deve ser similar ao Relatório Anual de Gestão. Contrariando a legislação que 126 

regula a questão, temos que os documentos de prestação de contas apresentados não 127 

demonstram, por exemplo, as metas propostas no Plano Municipal de Saúde, não diz o que foi 128 

atingido, muito menos o que será feito para atingir o que falta. O Item 7.1, que trata do acesso, 129 

trás suas diretrizes, metas e ações estratégicas nas páginas 27 a 44 do plano municipal de saúde. 130 

O item 7.2, que trata da vigilância, trás suas diretrizes, metas e ações nas páginas 45 a 49 do 131 

plano municipal de saúde. O Item 7.3, que trata do aperfeiçoamento, trás suas diretrizes, metas e 132 

estratégias nas páginas 50 a 56 do plano municipal de saúde. Nada foi informado acerca das 133 

metas pactuadas. Em relação à Fundação de Saúde Pública, foi observado nos documentos da 134 

prestação de contas que foram apresentados que há algumas irregularidades. O princípio da 135 

segregação de funções não está sendo observado, uma vez que o funcionário que emite os 136 

pareceres jurídicos nos processos de licitação integra a comissão de licitações, que julga o 137 

certame. Há processos em plena execução, os quais deveriam ser suspensos e consertados. O 138 

controle de ponto continua sendo manual, não havendo previsão para implantação do ponto 139 

biométrico, como manda a lei. A funcionária Denise Passarelli trabalha fisicamente no Hospital 140 

das Clínicas, onde cumula a função de Interventora, não tendo sido comprovada a legalidade da 141 

situação, tendo em vista que é funcionária da Fundação, mas trabalha gerindo o hospital, que não 142 

tem qualquer vínculo com seu empregador. Em relação ao Hospital, analisando os documentos de 143 

prestação de contas, observei que o Dr. Juan Lambert continua recebendo mais que o Senhor 144 

Prefeito Municipal. A Diretora Técnica, Luciana Paula da Rocha Correa, parou de receber R$ 145 

5.000,00 mensais sem haver menção ao porque da interrupção dos pagamentos. Ainda, uma vez 146 

que a gestão é direta do município, através da interventora nomeada pelo Senhor Prefeito, não foi 147 

informado se as contratações estão obedecendo à lei de licitações. Sendo assim, caso seja 148 

aprovada com ressalva a prestação de contas em análise, solicito sejam incluídas nas ressalvas a 149 

apresentação das metas pactuadas que foram e que não foram atingidas e as ações que serão 150 

realizadas para que todas as metas pactuadas sejam atingidas. Ressalto que o plano foi 151 

integralmente elaborado pela atual gestão, o que, creio, deve facilitar o cumprimento das metas 152 
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pactuadas. Em relação ao Hospital, que sejam incluídas como ressalvas explicações acerca da 153 

legalidade dos pagamentos feitos ao Senhor Juan Lambert, seja esclarecido o porque da 154 

interrupção dos pagamentos à Senhora Luciana Paula da Rocha Correa e se os pagamentos até 155 

então efetuados serão devolvidos. Em relação à Senhora Denise Passarelli, que seja comprovada 156 

a legalidade e a compatibilidade do exercício do cargo que a mesma exerce junto á fundação, 157 

com a função ou cargo de interventora do hospital, esclarecendo quais as funções a mesma 158 

exerce em cada um dos cargos ou funções, bem como o horário que trabalha em cada uma delas. 159 

Por fim, seja esclarecido se está sendo aplicada a lei de licitações e os fundamentos que explicam 160 

sua aplicação ou não. Em relação à Fundação, que sejam incluídas como ressalvas as 161 

explicações acerca da legalidade da participação na comissão de licitações da pessoa que emite 162 

parecer jurídico nos processos licitatórios e se há processos em execução que foram contratados 163 

com parecer jurídico de algum membro da comissão de licitação, bem como explicações acerca 164 

da implantação do ponto biométrico. Em seguida, a Senhora Presidente fez a leitura do parecer 165 

da COFIN: PARECER FINAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 166 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – COFIN REFERENTE À PRESTAÇÃO 167 

DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO – SESAU, INCLUINDO AS 168 

CONTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO - HCSS E FUNDAÇÃO DE 169 

SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS – 2º QUADRIMESTRE-2018. 170 

São Sebastião, 19 de setembro de 2018.  171 

1- Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde – SESAU – 2º 172 

Quadrimestre/18: Os membros presentes analisaram as respostas recebidas no período em 173 

atendimento às solicitações de esclarecimentos efetuadas pela COFIN. Em seguida fizeram as 174 

seguintes observações: 175 

1.1- Ofício 124/2018 – COMUS: Os membros presentes consideraram que as respostas foram 176 

coerentes considerando as atribuições técnicas da Dra. Luciana Corrêa, cargo de Diretora Técnica 177 

do Hospital, com Dr. Félix Plastino, Coordenador da UTI e Dr. Juan Lambert, Coordenador do 178 

Pronto Socorro, UPA e PA-BOIÇUCANGA, visto que se trata de ações que requerem 179 

especialistas em suas devidas áreas e/ou experiências. Porém recomendaram que seja 180 

observado, não só os valores relacionados a carga horária e sim a forma de trabalho, bem como a 181 

qualidade do serviço contratado. Com relação aos médicos que trabalham na Rede Básica e 182 

prestam serviços de Pessoa Jurídica para o Hospital de Clínicas – HCSS, deverão ter os seus 183 

contratos de trabalho aditados para que a situação fique adequada.  184 

1.2- Ofício 042/2018 – SESAU: ofício 206/18 – SESAU (Fundação de Saúde com saldo médio 185 

de R$ 3.000.000,00 todos os meses, quando este valor poderia ser investido): Não a contento.  186 

1.3- Ofício 095/2018 – SESAU – item “a” - Como está o andamento do TAC – Termo de 187 

ajustamento de conduta I.C. 140677.000060/2011-0 – haja vista que está próximo o seu 188 

encerramento. Não respondido. 189 

1.4- Ofício 095/2018 – SESAU – item “b” - referente Secretário de Assuntos Jurídicos assinar o 190 

parecer de 25 de agosto de 2017(cópia anexa), na condição de advogado mesmo estando 191 

impedido – conforme Processos de número 61.183/3, 60.677/16, 61.041/14, 60522/15 e 192 

61.186/13. Respondido por meio do ofício 504/2018 - SESAU, porém não a contento. 193 

1.5- Ofício 095/2018 – SESAU – item “d”: Fopag (analítico) - Competência maio/18. Não 194 

recebido. 195 

1.6- Ofício 097/2018 – SESAU – item “c” e “d” - Solicitamos informação sobre quando foi criado 196 

o cargo de vice presidente da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e em qual plenária 197 

do COMUS foi fundamentada sua criação e solicitação cópias da folha de pagamento nominal 198 

com os respectivos salários dos funcionários da Fundação de Saúde Pública – FSPSS. 199 

Respondido, porém não a contento. 200 

1.7- Ofício 099/2018 – SESAU – item 6.1: Respondido por meio dos ofícios 663/2018 SESAU-201 

Gs e Ofício 82/2018 - Controladoria HCSS/18, porém não a contento. Ficando os seguintes 202 

questionamentos considerando o Memorial Descritivo – ANEXO I:  203 
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- ITEM 1 - Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Qual a metragem? Valor 204 

por M², Demolição e Assentamento do piso? Especificação do piso por M²?  205 

- ITEM 3 - Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Quantos metros de 206 

divisória da pia? Valor da Demolição e Construção?  207 

- ITEM 4 - Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: No assentamento de Pias, 208 

Quantas pias foram? Qual tamanho das Pias? Demolição e reconstrução das pias e ralos, quantos 209 

metros e quantas linhas? 210 

- ITEM 6 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: hidráulica 211 

(torneira/tubulação, etc). Quantos metros de tubulação utilizados? 212 

- ITEM 7 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Quantas Luminárias 213 

penduradas ou embutidas? 214 

- ITEM 8 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Tamanho do passa 215 

pratos? Informar o tamanho anterior a reforma e o tamanho atual?  Qual o tipo de acabamento? 216 

- ITEM 9  – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Quantos metros? Qual 217 

tipo de adequação? Tipo de Rede? 218 

- ITEM 10  – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor das bancadas e 219 

números e tamanhos das bancadas? Valor de instalação? Usado mão francesa tipo inox? 220 

- ITEM 11  – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Quantos metros de 221 

pintura foram cobrados, incluindo o teto? Quantas demãos foram utilizadas? 222 

- ITEM 12  – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor das 2(duas) coifas 223 

de inox? Valor da instalação?  224 

- ITEM 13 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor da Prateleira 225 

Gradeada? Valor de Instalação? 226 

- ITEM 14 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor da bancada com 227 

rodas? Marca e Modelo? 228 

- ITEM 15 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor do equipamento 229 

banho maria? Marca e Modelo? Valor da instalação? 230 

- ITEM 17 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Modelo do ar 231 

condicionado? Número de BTU? Valor da instalação? 232 

- ITEM 18 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor do M² do 233 

escritório? Número de tomadas? Valor da instalação do ar condicionado? 234 

- ITEM 19 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor do balcão de inox? 235 

Marca e modelo? 236 

- ITEM 20 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor, marca e modelo 237 

dos armários suspensos  de inox?  238 

- ITEM 21 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Valor da mão de obra? 239 

Valor dos vitrôs? Valor da aplicação de película insulfilme? 240 

- ITEM 22 – Memorial Descritivo da Reforma da cozinha do Hospital: Especificar valores e 241 

número de portas de vidro sob a pia. 242 

1.8- Ofício 099/2018 – SESAU – item 6.2: Respondido por meio dos ofícios 663/2018 SESAU-243 

Gs e Ofício 82/2018 Controladoria HCSS/18, porém, levando em conta a necessidade das 244 

mudanças que estão ocorrendo no Complexo Hospitalar, Pronto Socorro Central, Unidade de 245 

Pronto Atendimento – UPA e Pronto Atendimento – PA de Boiçucanga, faz-se necessário, sem 246 

sobra de dúvidas, que o administrador hospitalar administre em loco e não à distância.   247 

1.9- Ofício 099/2018 – SESAU – item 6.3, 6.4 e 6.5: Respondido por meio do ofício 659/2018 248 

SESAU-Gs e Memo 0150/2018 – SESAU: Observou-se que: 249 

I- Item 6.3 – Respondido parcialmente. Recomenda-se que seja enviado ao setor competente 250 

para mostrar o gráfico de aumento. 251 

II- Item 6.4 –  item “a” - Processo 61.853/17 – Pregão Presencial nº 062/17 – Registro de Preços 252 

para execução de serviços de confecção de material comunicação visual. Solicitamos informações 253 

atuais sobre o valor total do certame: Quanto será custeado pela Saúde? Respondido, porém 254 
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não a contento. Visto que a Secretaria de Saúde possui em programas/campanhas previamente 255 

agendados de acordo com o calendário do próprio SUS que se repete anualmente, podendo 256 

assim ser feito um valor que a Saúde deverá custear, no caso de reposição e adequação de 257 

material, poderá ser feito da mesma forma. 258 

II- Item 6.4 – item “b”: Respondido.  259 

1.10- Item 6.5 – Respondido.  260 

PARECER DA COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, 261 

incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde 262 

Pública de São Sebastião – FSPSS – 2º Quadrimestre/2018: Diante das ressalvas 263 

apresentadas, a COFIN apresenta seu parecer pela Aprovação com Ressalvas, pela maioria de 264 

votos dos membros. A Conselheira Viviane votou pela aprovação das Contas.  265 

Este parecer é parte integrante da ata da 419ª reunião da Comissão de Acompanhamento 266 

da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, ocorrida no dia 18/09/2018. 267 

Parecer em apartado do Conselheiro Daniel Galani em decorrência de sua ausência à 419ª 268 

Reunião da COFIN, realizada no dia 18/09/18. Seu parecer é pela Aprovação com Ressalvas, 269 

considerando a ata da 419ª Reunião da COFIN e acrescentando as ressalvas do 1º 270 

Quadrimestre/2018. Antes do prosseguimento dos trabalhos, foi aprovada a prorrogação do 271 

horário da reunião, nos termos do Regimento Interno. Em seguida, colocada em votação as 272 

contas do 2º quadrimestre de 2018, o resultado foi de 7 votos pela aprovação com as ressalvas 273 

mencionadas no parecer da COFIN ora apresentado, 7 votos pela aprovação sem ressalvas, e 1 274 

abstenção, sendo declarado empate. Cumprindo questão regimental, a Senhora Presidente 275 

proferiu voto de desempate, votando pela aprovação com as ressalvas constantes no parecer da 276 

COFIN, ficando cientes do resultado todos os presentes. Em seguida, colocado em votação 277 

pedido de inclusão das ressalvas apresentadas pelo Conselheiro Roberto, por maioria de votos, o 278 

mesmo foi rejeitado. Assim sendo, como resultado final, as contas do 2º quadrimestre do ano 279 

de 2018 foram aprovadas com ressalvas, cujas ressalvas a serem sanadas são as que constam 280 

no parecer da Comissão de Finanças – COFIN – lido nesta reunião. Em seguida, a Senhora 281 

Presidente informou ao Senhor Secretário Municipal da Secretaria da Saúde acerca do prazo 282 

para sanar as ressalvas, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais 283 

havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada 284 

e assinada pelos presentes. 285 

 Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do 286 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 25 de setembro de 2018. 287 
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Carlos Roberto Pinto  Ana Cristina Rocha Soares  
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Giuliana Zen Petisco Del Porto       Alfredo Simões Reis Santos    

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo          Edson Cardin Nogueira  

Daniela Santos Medeiros da Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Cleia Farias Cruz  Dirceia Arruda de Oliveira  

Daniel Santos Oliveira Galani   Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Douglas Alberto Braga  
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 289 
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