
 
 

Ata 155ª Reunião Extraordinária do COMUS 25-09-2019                           Página 1 de 7 
 

ATA DA 155ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de setembro de 2019, em segunda chamada, com início às 15h e 30 m e término 3 

às 17h e 50m. 4 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.  5 

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

Quadrimestre/2019. 7 

Iniciada a reunião a Presidente do Conselho, Sra Isabel saudou os presentes, informando que 8 

seria pauta única, em razão de ser reunião de prestação de contas; no entanto pediu autorização 9 

para fazer um comunicado sobre a suspensão das atividades da Unibairros no Comus à partir 10 

desta data, até que os conflitos internos sejam resolvidos. Informou ainda que a decisão foi 11 

tomada na reunião da Comissão de Ética que ocorreu pouco antes desta, com o intuito de os 12 

trabalhos no Comus não serem prejudicados, e que o parecer da Cofin emitido dia 19/09 não 13 

está prejudicado porque a entidade só não votará nesta Prestação de Contas, mas continua 14 

fazendo parte do Conselho, e tanto o Vice-Presidente quanto o Sr. Moisés foram comunicados. 15 

Houve vários questionamentos sobre a conduta adotada, e em decorrência disso a Presidente 16 

resolveu submeter a deliberação da Comissão de Ética à aprovação da plenária: aprovada por 17 

maioria de votos. A Presidente passou então a palavra ao Sr. Bruno que procedeu à 18 

apresentação da Prestação de Contas. 19 

1) Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 2º Quadrimestre/2019: Sr. Bruno  - Diretor 20 

de Planejamento em Saúde - iniciou sua explanação acordando com a plenária que todos os 21 

questionamentos seriam respondidos ao final da apresentação. Fez uma breve exposição dos 22 

dispositivos legais que regulam a prestação de contas quadrimestral da saúde. Em seguida, 23 

foram apresentados os dados financeiros, contemplando as fontes de receita, o percentual 24 

gasto. Demonstrou a aplicação em ações e serviços, despesas por subfunção, ressaltando uma 25 

queda sensível nas receitas em relação ao mesmo período no ano de 2018, mas um aumento 26 

nas despesas. Discorreu também sobre o repasse feito à Fundação de Saúde no 2º 27 

Quadrimestre, observando um aumento em torno de 250 Mil Reais no repasse em relação ao 2º 28 

Quadrimestre de 2018. Em relação ao Hospital de Clínicas falou sobre as receitas oriundas de 29 

subvenção social e recursos próprios, fechando o quadrimestre com pequeno déficit; uma 30 

novidade foi o demonstrativo das despesas mais impactantes. Sr. Bruno faz uma explanação 31 

superficial sobre os indicadores, onde pelo 2º quadrimestre, os números de partos normais 32 

superaram as cesarianas, motivo de comemoração, bem como a redução do número de 33 

gestantes adolescentes. Ainda sobre o HCSS falou sobre as internações que sofreram uma 34 

queda em relação ao mesmo período de 2018, as especialidades atendidas e cirurgias 35 

realizadas e até mesmo os atendimentos da UPA sofreram queda. Em seguida, demonstrou a 36 

quantidade e quais são as auditorias em curso; passando para a Ouvidoria, expondo os números 37 

registrados pelo referido setor no quadrimestre em análise e ressaltando a diminuição no número 38 

geral de reclamações. Os números dos Recursos Humanos da Secretaria da Saúde também 39 

tiveram uma diminuição em decorrência de aposentadorias. Ato contínuo, falou da atenção 40 

básica e primária, foi demonstrada a produção das unidades de saúde da família no município 41 

que apresentaram um aumento acentuado nos serviços de forma geral, bem como a produção 42 

da saúde bucal primária e especializada. Foram expostos os serviços especializados, citando o 43 

CIAMA – com aumento no atendimento e os novos projetos, CEMIN com o aumento nos 44 

atendimentos, principalmente de Enfermeira e Infectologista, que foi regularizado; CAPS I e 45 

CAPS AD apresentaram diminuição no número de atendimentos, Centro de Reabilitação da 46 

Topolândia e Boiçucanga, aumento substancial do atendimento de Fisioterapia. Sra Angélica – 47 

Diretora de Especialidades – explica que esses números são devido ao mutirão, e que no 48 
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próximo quadrimestre eles não serão tão altos; e todos os demais atendimentos em decorrência 49 

das adequações feitas no Centro de Reabilitação. A seguir, Sr. Bruno expôs os dados da 50 

regulação, com demonstração dos números referentes a consultas, procedimentos e exames 51 

ofertados e utilizados, ressaltando os altos números de absenteísmo, que não param de crescer. 52 

Demonstrou os números do transporte sanitário, com aumento de motoristas e veículos, e 53 

conseqüente aumento do número de viagens, mas com diminuição das horas extras; A 54 

Conselheira Dircéia pergunta sobre a situação da jornada dos motoristas, se eles continuam a 55 

trabalhar muitas horas sem intervalo. Sr. Juliano – Chefe do Transporte Sanitário - responde 56 

que foram feitas algumas alterações e treinamentos, assim quem viajou num dia, no outro 57 

trabalha na cidade ou faz uma viagem que comece mais tarde; finalizando com o número de 58 

atendimentos do SAMU na região, que se manteve em relação ao mesmo período do ano de 59 

2018, tendo felizmente uma redução no número de trotes, mas aumentou o número de traumas, 60 

remoções e tentativas de suicídio. A Conselheira Giuliana comenta sobre a diminuição de 61 

trotes. Sra Mara – Coordenadora de Enfermagem da UPA explica que o projeto SAMU na escola 62 

ajudou bastante na orientação das crianças do ensino fundamental, que originavam a maioria 63 

dos trotes, e por conseguinte orientaram também para quando forem situações reais de 64 

emergência com crianças ao telefone para saberem o que dizer para não serem considerados 65 

trotes. Os Conselheiros Marcelo Ferraz e Dircéia parabenizaram a Sra Mara. 66 

Após, foram expostos os dados do Centro de Controle de Zoonoses, com demonstração do fluxo 67 

dos animais que passaram pelo setor, as campanhas e as ações feitas no quadrimestre, que 68 

tiveram um aumento significativo, somente a vacinação sofreu queda; A Conselheira Dircéia 69 

expõe uma situação sobre os agentes de endemia, onde visitam as casas e só olham de longe. 70 

Sr. Maurílio – Chefe da Vigilância Epidemiológica - explicou que já recebeu várias reclamações 71 

sobre o mesmo tema, e em decorrência disso ele criou juntamente com o Bedu (Biólogo), um 72 

formulário de supervisão onde serão visitadas e avaliadas algumas residências após a 73 

passagem dos agentes. Sr. Bruno deu continuidade falando sobre a Vigilância Epidemiológica, 74 

demonstrando os dados dos serviços prestados pelo setor, com aumento no número de algumas 75 

doenças, bem como as ações de controle de vetor, as visitas realizadas, doenças de notificação 76 

compulsória – chamando a atenção os caso de violência doméstica e sexual e o aumento 77 

significativo dos casos de sífilis; o programa de combate à hanseníase e tuberculose, teste do 78 

pezinho e os números dos indicadores materno/infantil, com o aumento de óbitos de crianças até 79 

um ano. Finalizando com o combate à dengue que se configurou em epidemia a exemplo do 80 

restante do país, mas as atividades intensificadas reduziram em muito os casos em relação ao 81 

previsto. Sra Isabel abre para os questionamentos. O Conselheiro Magiolino faz um 82 

apontamento sobre os valores zerados de diárias da dengue na Prestação de Contas da FSPSS; 83 

Sra Rebeca – contadora da FSPSS – responde que se trata de uma verba que vem do Governo 84 

do Estado para campanhas da dengue, mas nesse quadrimestre não teve nenhuma campanha, 85 

por isso os números vieram zerados, porém o item foi mantido por uma questão de histórico; 86 

pergunta ainda sobre as tarifas bancárias pagas pela FSPSS, se existe alguma proposta para 87 

redução desses custos; Sra Rebeca responde que eles já mudaram de cheques para crédito em 88 

conta, no caso dos salários, sem custos para a instituição, hoje ficamos só com TED para 89 

efetuarmos pagamentos mas é uma tarifa competitiva. O Conselheiro Magiolino faz 90 

questionamento sobre as variações nas contas de água e energia do HCSS; Sra Roseli – 91 

financeiro HCSS – responde que estavam inadimplentes com as contas devido à falta de 92 

recursos, mas que após o aumento no repasse passamos a pagar em dia as contas do mês. 93 

Ainda sobre o HCSS, o Conselheiro repete a fala que fez para a Fundação sobre as tarifas 94 

bancárias; Sra Roseli responde que também tiveram redução dos custos ao optarem pelo TED 95 
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no lugar dos cheques, mas não tem os dados do ano passado para comparar. O Conselheiro 96 

Magiolino quer saber qual o critério adotado para pagamento dos Processos Judiciais, multas e 97 

juros; e porque alguns processos são pagos pela Intervenção e outros através de precatórios; 98 

Sra Roseli diz que não é escolha do Hospital, isso já vem determinado pelo juiz; se ele 99 

determina na sentença o pagamento ou bloqueio das contas, a assessora jurídica do Hospital 100 

chama o reclamante e faz o acordo para pagamento, o mesmo ocorre com os precatórios. O 101 

Conselheiro Magiolino pergunta sobre a Auditoria, os três casos relacionados à pacientes do 102 

Hospital, se ainda continuam aguardando posicionamento do CRM; Sra Jacqueline – FMS – 103 

responde que sim. O Conselheiro Magiolino quer saber referente a Ouvidoria, de todas as 104 

reclamações quantos processos foram abertos; Sra Regiane – Ouvidora – responde que todas 105 

as reclamações, sejam elas por telefone, e-mail ou pessoalmente, viram processos. O 106 

Conselheiro quer saber ainda qual o teor das denúncias apontadas (7 no total); Sra Regiane 107 

responde que a maioria é referente à vigilância. O Conselheiro Magiolino faz um 108 

questionamento sobre o Recursos Humanos da Saúde, do porquê os servidores cedidos ao 109 

Hospital não estão discriminados no slide apresentado? A Conselheira Cláudia complementa 110 

falando que precisa da informação com identificação dos cargos que estão ocupando, pois 111 

apesar de constar 125 Agentes Comunitários de Saúde, nem todos estão trabalhando nas suas 112 

funções, tendo inclusive havido reclamações sobre o tema. O Sr. Bruno fala que pedirá pela 113 

responsável pelos Recursos Humanos da Saúde levantar essa informação. O Conselheiro 114 

Magiolino pede ainda para incluir os casos de possíveis desvios de função; O Conselheiro 115 

Magiolino questiona sobre o registro de atendimento e absenteísmo, que continua muito alto, se 116 

está sendo feito alguma coisa para minimizar o problema; Sr. Carlos Eduardo – Presidente da 117 

FSPSS – responde que o número de atendimentos aumentou, eo percentual de absenteísmo se 118 

mantém; que tem feito um trabalho nas unidades de ligar para os pacientes antes dos 119 

agendamentos para confirmar ou encaixar outra pessoa no lugar, mas mesmo confirmando 120 

ainda tem pacientes que faltam, trata-se de um problema crônico que estamos tentando achar 121 

um meio de solucionar. O Conselheiro Magiolino questiona o fato de o investimento em saúde 122 

nesse quadrimestre ter sido menor que no mesmo período de 2018, e no entanto o número de 123 

atendimentos aumentou. Sr. Carlos Eduardo responde que trata-se mais de um problema de 124 

informar esses atendimentos, que foi feito um trabalho junto aos profissionais porque são eles 125 

que informam esses dados, e assim a mudança foi no jeito que era faturado esses atendimentos.  126 

O Conselheiro Magiolino pergunta sobre o problema da Fisioterapia, se conseguirão manter o 127 

atendimento sem o Corujão; Sra Angélica explica que foi remanejado alguns profissionais 128 

distribuindo sua carga horária entre neurologia e ortopedia, também será criado um protocolo na 129 

costa norte que já existe na costa sul, para agilizarmos os atendimentos. A Conselheira Cláudia 130 

pergunta se zerou a fila da fisioterapia, já que ela mesma está aguardando; Sra Angélica diz 131 

que a fila nunca zera, que acabou a demanda reprimida e que no caso específico da Conselheira 132 

ela deve procurar a unidade de saúde para saber o que aconteceu. O Conselheiro Magiolino 133 

pergunta se com o protocolo que será implantado para quanto tempo será reduzida a espera; 134 

Sra Angélica responde que está sendo feito um trabalho junto às unidades básicas de saúde, 135 

pois a maioria das indicações vem das unidades, para ser feito um acolhimento imediato para 136 

sabermos as necessidades dos pacientes, casos de pós-cirúrgicos e seqüelas de AVC não 137 

podem esperar, é uma espécie de classificação de risco. Também será trabalhado os casos de 138 

dor crônica, onde os pacientes recebem orientações para continuar o tratamento em casa, mas 139 

preferem não fazer e continuar na fisioterapia eternamente. O Conselheiro Magiolino quer 140 

saber sobre o atendimento odontológico, discriminando Urgência e Emergência dos 141 

atendimentos na UPA; Dr. Rômulo – Coordenador da Odontologia – responde que essas 142 
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urgências e emergências que aparecem separadamente tratam-se das cadeiras de atendimento 143 

em Camburi e no Canto do Mar, que são atendimentos ocorridos de segunda à sexta; já os 144 

casos da UPA é o atendimento 24h e dos finais de semana. O Conselheiro pergunta quem 145 

contrata esses profissionais que atendem as emergências da UPA; Dr.Rômulo responde que 146 

são contratados pelo Hospital. O Conselheiro Magiolino pergunta sobre a Epidemia de 147 

Dengue, se existe problemas de investimento, pois percebe-se uma queda brusca nas 148 

nebulizações; Sra Fernanda – Diretora da Vigilância – explica que os dados do ano passado era 149 

referente à imóveis, e este ano, devido à mudança no método de nebulização, a contagem 150 

passou a ser feita por quarteirões, daí a impressão de queda, e que o aumento do número de 151 

casos deve-se a epidemia previamente anunciada, e mesmo assim São Sebastião registrou o 152 

menor número de casos entre as cidades do litoral; Sr. Calos Eduardo complementa falando 153 

como a dengue se espalha rapidamente, e que mesmo com os casos explodindo nas cidades 154 

vizinhas São Sebastião manteve a epidemia sob controle devido às medidas tomadas e o 155 

trabalho intenso da vigilância. O Conselheiro Magiolino pergunta qual o motivo do aumento no 156 

número de casos de esquistossomose e outras doenças; Sr. Maurílio – Chefe da Vigilância 157 

Epidemiológica – diz tratar-se de casos importados, nenhum autóctone; existe muito êxodo na 158 

região; falou também sobre os casos de leishmaniose, meningite (nenhuma meningocócica), 159 

hepatite C e a epidemia de sífilis. Sr. Maurílio faz uma explanação sobre as situações das 160 

doenças que são importadas, as sexualmente transmissíveis, e as situações que propiciam o 161 

aumento das mesmas, e frisa que ambas são evitáveis. O Conselheiro Marcelo Ferraz 162 

pergunta sobre os casos de suicídio, está sendo feito alguma coisa, se os serviços de urgência 163 

comunicam; Sr. Maurílio esclarece que existe um protocolo para esses casos, que é 164 

intersecretarias, foi feita uma sensibilização com as pessoas que dão o primeiro atendimento; 165 

que as fichas que informam os casos de violência interpessoal, também informam casos de 166 

violência doméstica e sexual, que os casos que são acolhidos na UPA, PA de Boiçucanga e 167 

SAMU são todos comunicados na vigilância, bem como de escolas e as demais unidades de 168 

saúde, e que daí são encaminhados para os setores de competência, que é multiprofissional. A 169 

Conselheira Dircéia fala do sarampo, dos casos de turistas da América do Sul que entram no 170 

país sem controle referente à vacinação e acabam proliferando a doença, como já ocorreu em 171 

Maresias; Sr. Maurílio responde que esse assunto vem a calhar, a epidemia começou na 172 

Venezuela, e em São Paulo foi disseminado através do Porto de Santos, mas o Brasil não tem 173 

esse controle, principalmente quando se trata de turistas que chegam de carro, que é um 174 

problema do governo federal. Plenária aplaude a explanação do Sr. Maurílio. O Conselheiro 175 

Douglas pergunta qual o gasto per capita da saúde; Sra Jacqueline respondeu que hoje o valor 176 

é de 596 por habitante. A Conselheira Giuliana lê o parecer: 177 

1- Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde – SESAU – 2º 178 

Quadrimestre/19:  179 

a- Secretaria da Saúde: Os membros presentes deliberam, por unanimidade, pela 180 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas da Secretaria de Saúde - 2º Qd-2019, 181 

considerando a ausência de respostas em ofícios expedidos (conforme planilha anexa), e que 182 

serviram de convencimento desta COFIN numa completa análise das contas. Aguarda-se 183 

justificativa da Sesau pela ausência de respostas e apresentação de documentos, com a efetiva 184 

resposta , no prazo regulamentar. 185 

b- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - Apresentou suas contas e estas, após 186 

verificação, restaram APROVADAS pela maioria, tendo sido reprovadas pelo Conselheiro 187 

Roberto Magiolino, considerando que esse foi seu voto perante o Conselho Fiscal. 188 

c- Hospital de Clínicas de São Sebastião - Por maioria dos votos, as contas do Hospital foram 189 

REPROVADAS, restando aprovadas com ressalvas pela Conselheira Giuliana, considerando a 190 
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ausência de respostas e apresentação de documentos que trouxessem à COFIN a real ciência 191 

da situação contábil do HCSS. Aguarde-se justificativa do HCSS sobre a não apresentação 192 

tempestiva dos documentos, bem como o saneamento das inconsistências. 193 

O Conselheiro Moisés Figueiredo da Silva, que vota pela REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO 2º 194 

QUADRIMESTRE DE 2019, aponta as seguintes irregularidades que, por se tratarem de vícios 195 

insanáveis, impedem a aprovação das Contas do segundo quadrimestre de 2019, englobando o 196 

mês de abril: 197 

1. A ausência de processos licitatórios nas contratações de serviços no Hospital de Clínicas; 198 

(Art. 23º da Lei Federal nº 8666/93, com valores atualizados pelo Decreto nº 9.412, de 2018.); 199 

2. Fracionamento ilegal de contratação de serviços médicos no Hospital de Clínicas; (§ 5º do 200 

art. 23, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 8.883/9); 201 

3. Ausência dos Alvarás, Alvarás Sanitários e AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 202 

e CLCB Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros das Unidades de Saúde do Município; 203 

4. O encaminhamento de respostas evasivas ou mesmo a ausência de respostas nas 204 

solicitações desta comissão; 205 

5. A ausência de informações sobre a real condição financeira do Hospital de Clínicas de São 206 

Sebastião, dúvida, planejamento a curto, médio e longo prazo para que possa retomar suas 207 

atividades e assim encerrando-se a intervenção; 208 

6. A ausência de documento de cessão dos servidores municipais ao Hospital de Clínicas de 209 

São Sebastião, tornando nulos os atos praticados e prejudiciais ao funcionamento do Hospital e 210 

sua intervenção; 211 

7. A não inclusão das informações da receita e despesa no Portal Transparência da Prefeitura; 212 

8. Ausência de processo seletivo para a contratação de pessoal, utilizando de forma política as 213 

vagas ofertadas, como por exemplo as contratações de Wagner Aniceto de Souza e José de 214 

Castro Lima 215 

Wagner Aniceto de Souza,irmão do Secretário de Serviços Públicos Gelson Aniceto de 216 

Souza, e, José de Castro Lima, antigo ocupamente de cargos em Comissão neste governo e 217 

comprador de uma das empresas do prefeito Felipe Augusto, (AMBIOBRASSERVICOS DE 218 

LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA. CNPJ. nº 219 

07.135.963/0001-41), sendo inclusive seu amigo íntimo e recebendo, a época que ocupava 220 

cargos em comissão na Prefeitura de São Sebastião, Gratificação de 100% nos termos da 221 

Portaria nº 1980/2017. José de Castro Lima, inclusive condenado conforme os autos do 222 

Processo Físico nº: 0000213-44.2010.8.26.0361 - Classe – Assunto: Ação Civil de Improbidade 223 

Administrativa - Improbidade Administrativa, sendo: 224 

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 225 

COMARCA DE MOGI DAS CRUZES 226 

FORO DE MOGI DAS CRUZES 227 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA 228 

AV. CAPITÃO MANOEL RUDGE, 474, Mogi das Cruzes-SP - CEP 08780-229 

290 230 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do MINISTÉRIO 231 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ROBERTO PEREIRA 232 

DA SILVA, ANDRÉ LUISCHELUCCI e JOAQUIM RODRIGUES GOMES, 233 

razão pela qual CONDENOOS, pela prática de atos de improbidade 234 

administrativa constantes no art. 10, caput, e incisos XI e XII da Lei nº 235 

8.429/92; ROBERTO PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM RODRIGUES 236 

GOMES, ANDRÉ LUISCHELUCCI, AR BIRITIBA CONSTRUTORA LTDA e 237 

de seus sócios ROSIMEIRE ALVES DE AGUIAR E ANDERSON GOMES 238 
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PEREIRA DOS SANTOS, CONSTRUTORA VIA LESTE LTDA e de seus 239 

sócios MARIA AURÉLIA DA CRUZ, GABRIELA SANTOS DE JESUS, 240 

M.A.A. DOS SANTOS DEDETIZADORA – ME e de sócios MARIA 241 

APARECIDA ALVES DOS SANTOS e JOSÉ DE CASTRO LIMA e 242 

ARNALDO DOS SANTOS DE JESUS, razão pela qual CONDENO-OS, pela 243 

prática de atos de improbidade administrativa constantes no art. 11, 244 

caput, e inciso I da Lei nº 8.429/92 a: A) ressarcirem o Município de Biritiba 245 

Mirim, solidariamente, nos gastos dispendidos pela municipalidade na 246 

reparação dos danos ambientais e recuperação da área de preservação 247 

permanente e nos valores gastos com a demolição de parte da edificação, 248 

acrescido de atualização monetária pela tabela prática do TJ-SP desde a 249 

data do ajuizamento da comprovação dos gastos, e acrescido de juros 250 

moratórios; B) PERDA das funções públicas que estiverem exercendo; 251 

C) SUSPENSÃO dos direitos políticos por seis anos, considerando os 252 

atos realizados; D) PROIBIÇÃO de contratarem com o Poder Público ou 253 

dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 254 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 255 

sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos; e I) 256 

PAGAMENTO solidário ao pagamento das custas e das despesas 257 

processuais. 258 

Ultimados os prazos dos recursos voluntários, subam os autos à Seção de 259 

Direito Público, para reexame necessário. 260 

P. R. I. 261 

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro de 2019 262 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO MACHADO MIANO 263 

Apontadas as supostas irregularidades acima, o Conselheiro Moisés Figueiredo da Silva sugere 264 

que seja recomendado o AFASTAMENTO IMEDIATO do Servidor Daniel Cesar Augusto, que 265 

assina ofícios ao COMUS como “Diretor/Diretoria Administrativa” do Hospital de Clínicas de São 266 

Sebastião e Denise Dos Santos Passarelli Interventora atual. 267 

Solicita, também, à Presidência do Conselho Municipal de Saúde que dê imediata ciência do 268 

conteúdo, por ofício com Aviso de Recebimento, deste PARECER e seus anexos à: 269 

1. Delegacia da Polícia Federal de São Sebastião, na pessoa do Delegado Gilberto Antônio 270 

de Castro Júnior; 271 

2. Superintendência da Polícia Federal do Estado de São Paulo, na pessoa do Delegado 272 

Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho; 273 

3. Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-Geral 274 

Thiago Pinheiro Lima; 275 

4. Ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Antonio 276 

Roque Citadini; 277 

5. Ao Presidente do Tribunal de Contas da União, na pessoa do Ministro José Mucio 278 

Monteiro; 279 

6. Ao Ministério Público Federal – Caraguatatuba, nas pessoas das Procuradoras Maria 280 

Rezende Capucci e Walquiria Imamura Picoli; 281 

7. Ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República em São Paulo, na pessoa do 282 

Procurador-chefe Thiago Lacerda Nobre 283 

8. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-geral de Justiça 284 

Gianpaolo Poggio Smanio; 285 

9. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo – São Sebastião; e 286 



 
 

Ata 155ª Reunião Extraordinária do COMUS 25-09-2019                           Página 7 de 7 
 

10. À Controladoria-Geral da União, Corregedoria-Geral da União (CRG), na pessoa do 287 

Diretor de Responsabilização de Agentes Públicos Fabian Gilbert Saraiva Silva Maia. 288 

2- Discussão: A conselheira Cláudia foi eleita a Coordenadora da Comissão de Finanças; A 289 

Prestação de Contas da Sesau não chegou até o final desta reunião, sendo impossível a prévia 290 

análise da comissão, bem como o encaminhamento para os conselheiros na data prevista. 291 

CONCLUSÃO DO PARECER DA COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria de 292 

Saúde – SESAU, incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e 293 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 2º Quadrimestre/2019: Parecer 294 

pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, nos termos do art. 21, §1º do Regimento 295 

interno deste Conselho. A COFIN não teve opinião unânime, posto que o Conselheiro Moisés 296 

entendeu pela reprovação ante às inconsistências apontadas. E os conselheiros Magiolino, 297 

Giuliana e Cláudia votaram pela aprovação com ressalvas, devendo as pendências apontadas 298 

na planilha anexa serem sanadas e as indicações dos conselheiros Moisés e Magiolino serem 299 

aplicadas.  300 

RECOMENDAÇÃO: A Coordenadora ressaltou a importância de informar a plenária a gravidade 301 

das ressalvas apontadas no HCSS neste quadrimestre, bem como nas Prestações de Contas 302 

dos quadrimestres anteriores que foram apontadas em documentos entregues nesta data 303 

(referente débitos de água e Energia que montam mais de 5 Milhões de Reais), inclusive vícios 304 

insanáveis que vem sendo tratados como inconsistências. 305 

Este parecer é parte integrante da ata da 444ª reunião da Comissão de Acompanhamento 306 

da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde - COFIN, ocorrida no dia 307 

19.09.2019. 308 

A Presidente submete a Prestação de Contas à votação da plenária: aprovado por maioria de 309 

votos, sendo 8 pela aprovação e 6 pela aprovação com ressalvas, nominalmente como 310 

segue: Sr. Wilmar, Sra Jacqueline, Sra. Fernanda, Sr. Carlos, Sr. Alfredo, Dr. Leonel, Sra Dircéia 311 

e Sra  Ângela  pela Aprovação; Sra. Cláudia, Dr. Marcelo, Sra. Viviane Snodgrass, Sr. 312 

Henrique, Sra Isabel e Sr. Douglas pela Aprovação com Ressalvas. 313 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 314 

será aprovada e assinada pelos presentes. 315 

Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Isabel Cristina do 316 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 25 de setembro de 2019. 317 
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