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RESOLUÇÃO COMUS N º 045/2020 

 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pelas Leis 8080 de 19 de setembro de 1990, nº 8142 de 28 de 

dezembro de 1990, 2579/2018 de 20 de setembro de 2018 enº. 2669/2019 de 16 de dezembro de 

2019, considerando: 
 

1- Que a Secretaria da Saúde apresentou a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde - SESAU, 

incluindo Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 

FSPSS referente ao 2º Quadrimestre de 2020, na 164ª Reunião Extraordinária Online do COMUS , 

realizada no dia 30 de setembro e em reuniões com a Comissão de Acompanhamento da Movimentação 

Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – COFIN. 
 

2- Encerrada as discussões referentes ao 2º Quadrimestre/2020, os membros da Comissão de 

Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – COFIN, consignaram 

na ata 486ª da COFIN, realizada no dia 26/09/2020, o seu parecer, sendo este: Moises Figueiredo da Silva 

manifestou seu parecer pela Reprovação das Contas, considerando o seu parecer em apartado consignado 

como parte integrante do Parecer da COFIN, datado de 22/09/2020, Conselheira Claudia Prudente de 

Siqueira Canhadas manifestou seu parecer pela Reprovação das Contas, considerando a reincidência das 

ressalvas das prestações de contas anteriores, bem como a quantidade de ressalvas por respostas 

inconsistentes e ofícios não respondidos. Levando em conta, também as considerações reincidentes do 

relatório do mês de Agosto de 2020 em relação ao de Julho de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, Conselheiro Henrique Cardoso dos Santos manifestou seu voto pela Reprovação das Contas, 

considerando o apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do Relatório do 

Acompanhamento Especial - COVID 19, conforme TC-13650.989.20, de Agosto de 2020, vez que entendeu 

haver repetição das considerações do mesmo acompanhamento divulgado em Julho de 2020; também faz 

menção como fundamento para seu voto a análise das demandas analisadas pela Comissão de Finanças – 

COFIN no período de apreciação, especialmente contrariando o disposto no § 4º do artigo 30 da Lei 

Complementar nº 141/12 e o Conselheiro Willians Alves Santana manifestou seu voto pel Aprovação das 

Contas com base no princípio da ampla defesa e do contraditório assegurado na Constituição Federal, 

considerando para tanto o contido no Regimento Interno do COMUS em seu Artigo 21, § 1º “As ressalvas 

das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

apresentação do quadrimestre subsequente. § 2º Não havendo manifestação no prazo definido, o status das 

contas deverá ser alterado para rejeitada. § 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor 

referente às ressalvas, o status da conta poderá ser modificado para aprovada”, alegou que o prazo é 

curtíssimo para solução das ressalvas, o que leva a impossibilidade de apresentação de respostas nos 

prazos adequados, uma vez que o próprio TCE/SP estabelece que a Administração tem que esgotar as 

possibilidades de resposta, sendo assim, utilizando-se o prazo estabelecido no Regimento Interno do 

COMUS estamos infringindo a Constituição Federal 

 
3-  Que a plenária analisou a apresentação da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde e os pareceres 

que foram enviados com antecedência. 
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4-Que a plenária efetuou a votação nominal com o total de 15 conselheiros votantes, sendo estes: 

Conselheiros votantes pela Aprovação das Contas: Sra. Ana Cristina Rocha Soares, Sra. Jacqueline 

Marinho Santos, Sra. Fernanda Carolina Souza Lima Paluri Cunha, Sr.Paulo Henrique Ribeiro Santana, 

Sr. Ivan Campos de Alvarenga, Sr. Leonel Nulman Szterling, Sra. Angela Júlia Recchia Thomaz, 

Conselheiros votantes pela Reprovação das Contas: Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canahandas, Sra. 

Viviane Moura Snodgrass, Sr. Henrique Cardoso dos Santos, Sr. Douglas Alberto Braga, Sr. Mônico Santos 

Silva, Sra. Luciana da Silva, Sr. Carlos Albertode Sant’Anna e Conselheiros votantes pela Aprovação com 

Ressalvas: Sra. Dirceia Arruda de Oliveira. 

 

5- Que houve empate, 07 votos pela Aprovação e 07 votos pela Reprovação e em cumprimento ao 

Regimento Interno do COMUS, artigo 27, Parágrafo Único, O Presidente do Conselho terá, além do voto 

de conselheiro, o voto de desempate. 

 

6- Que a presidente efetuou o voto de desempate optando pela Reprovação das Contas.  

 

 

 

RESOLVE: 

 

 
1- Reprovar as Contas da Secretaria de Saúde de São Sebastião – SESAU, Hospital de Clínicas de São 

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS referente ao 2º 

Quadrimestre/2020 pela maioria de votos (8x7), sendo 08 votos pela Reprovação e 07 votos pela 

Aprovação e 01 voto pela Aprovação com Ressalvas.  

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA PRUDENTE DE SIQUEIRA CANHADAS 

Presidente 

 

Homologo a RESOLUÇÃO COMUS Nº. 045/2020, de 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

ANA CRISTINA ROCHA SOARES 

Secretária de Saúde de São Sebastião 


