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ATA DA 25ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 18 de janeiro de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com 3 

os Conselheiros do COMUS de São Sebastião.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Denúncias verbais efetuadas a Vice Presidente do COMUS: desaparecimento de 6 

medicação dentro do almoxarifado do Hospital e suspeita de médicos atuando no Pronto 7 

Socorro com CRM de outro estado:  8 

Dra. Marcia deu início aos trabalhos agradecendo a presença dos membros presentes e 9 

informando que houve o comparecimento do vereador Gleivison e do Dr. Paulo Jorge para 10 

participação a esta reunião, a qual informou ser de caráter interno da Secretaria Executiva com os 11 

Conselheiros, não se tratando de reunião extraordinária que aberta para participação geral.  12 

Salientou que as questões discutidas nesta reunião não deverão circular na mídia até apuração 13 

dos fatos, pois se trata de denúncias verbais e precisam ser tratadas de forma cuidadosa. Em 14 

seguida informou que a chamada da reunião é referente ao fato de ter recebido duas denúncias 15 

esta semana: uma sobre atendimento prestado por médico com CRM de outro estado e a outra 16 

referente ao desaparecimento de medicação dentro das dependências do Hospital. Sra. Ana 17 

Maria, responsável administrativa do COMUS, disponibilizou o ofício nº. 11/2013 enviado pelo Dr. 18 

Barboni em resposta ao ofício do COMUS nº. 04/2013, informando que o profissional questionado 19 

em pauta está devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 20 

Janeiro (CREMERJ), conforme cópia da carteira de identidade anexa. Informou, ainda que em 21 

consulta ao CREMESP foi informado que o profissional tem o prazo de até 90 dias para 22 

transferência da inscrição entre Conselhos Regionais. Dra. Marcia informou que houve 23 

desaparecimento da medicação com nome comercial “CITOTEC”, disse que recebeu informação 24 

de que foi emitido boletim de ocorrência, porém desconhece a condição a qual foi realizado. Em 25 

seguida sugeriu solicitar fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária para esta denúncia.  26 

Dra. Tânia sugeriu solicitar a abertura de Sindicância. Dra. Mamy explicou que a sindicância é um 27 

procedimento automático depois da abertura de boletim de ocorrência. Dra. Marcia informou que 28 

os encaminhamentos realizados quanto às denúncias sobre o Pronto Atendimento de Boiçucanga, 29 

ainda não tiveram resposta, porém o prazo máximo estipulado é a data do dia 28/01/13. Dra. 30 

Mamy sugeriu respeitar o prazo estipulado para retorno dos esclarecimentos, para posteriores 31 

definições de encaminhamentos. Sugeriu convocar os responsáveis técnicos para 32 

esclarecimentos em reunião do COMUS. Sr. Puríssimo sugeriu designar três Conselheiros para 33 

verificar se o boletim de ocorrência foi emitido para investigar o desaparecimento da referida 34 

medicação. Quanto à ocorrência na atuação dos médicos sem o devido CRM, sugeriu solicitar 35 

também esclarecimentos ao Sr. Juliano Barreto, responsável Administrativo do Pronto Socorro.  36 

Dra. Tânia cogitou a possibilidade de solicitar cópia da escala de plantão médico. Sra. Camila 37 

sugeriu solicitar a relação de médicos contratados pelo município, bem como esclarecimentos 38 

sobre o responsável pela contratação. Dr. Elias informou que a Prefeitura não é responsável pela 39 

contratação dos profissionais. Explicou que a responsabilidade pela contratação é da empresa 40 

contratada pela Prefeitura.  Dra. Tânia considerou que existe co-responsabilidade por parte da 41 

Prefeitura nestas contratações. Dr. Elias questionado pelo Sr. Puríssimo, sobre qual o nome da 42 

empresa prestadora de serviço para Prefeitura, informou que de acordo com as solicitações do 43 

COMUS com relação à prestação de contas, obteve resposta do Hospital que a empresa que 44 

responde pelo Pronto Socorro e Pronto Atendimento de Boiçucanga é a empresa Campos 45 

Bitencourt, de propriedade do Dr. Paulo Jorge. Sra. Jacqueline informou que nem todos os 46 
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médicos são de responsabilidade desta empresa. Sr. Puríssimo informou que o COMUS tem a 47 

informação que esta empresa é responsável pelo recebimento dos valores que são destinados 48 

aos médicos, com posterior repasse de direito a eles, porém desconhece o fato da empresa ter 49 

autonomia ou estar credenciada pela Prefeitura para realizar contratações.  Dra. Marcia disse 50 

desconhecer tal informação. Dr. Elias informou que recebeu a documentação pela auditoria e está 51 

em fase de análise e será emitido um relatório de auditoria com cópia ao COMUS até a reunião 52 

ordinária do mês de fevereiro/13. Sr. Puríssimo considerou que para esta situação tem que existir 53 

uma carta convite ou processo de licitação. Sra. Dirceia disse desconhecer qualquer apreciação 54 

do COMUS para contratação de empresa prestadora para o referido serviço. Dra. Mamy sugeriu 55 

que o COMUS solicite o comparecimento dos gestores para esclarecimentos, objetivando 56 

respostas mais rápidas. Disse que dessa forma evitaríamos a discussão acerca de suposições, o 57 

que a seu ver pode se tornar uma situação muito complicada diante da falta de comprovação.  58 

Dra. Tânia considerou que qualquer empresa ou prestadora de serviços que tenha em seu quadro 59 

membro de diretoria, funcionário público, não pode trabalhar com dinheiro público. Disse que o 60 

COMUS não tem que fazer investigação policial, ele deve checar nome da empresa e CNPJ, 61 

constatar e efetuar encaminhamentos aos órgãos de direito. Dra. Marcia informou que os 62 

encaminhamentos definidos na última plenária já foram efetuados e, quanto ao caso do filho do 63 

Dr. Paulo Jorge a Secretaria já efetuou seus encaminhamentos. Dra. Marcia disse que as 64 

denúncias são verbais e não tem como provar, por isso marcou esta reunião para contar com a 65 

participação dos conselheiros, no intuito de definir encaminhamentos coerentes. Disse que teve 66 

informações fornecidas por funcionários que existem talões de medicações carimbados e 67 

assinados por médicos para uso dos médicos sem o devido CRM. Quanto às novas denúncias 68 

estará enviando novos encaminhamentos ao CRM. Sra. Camila considerou que o COMUS não 69 

tem poder de policia, porém tem poder de fiscalizar, em seguida, sugeriu que o COMUS visite as 70 

unidades. Dra. Marcia manifestou descontentamento com a forma que estas questões estão 71 

sendo conduzidas, disse que a situação do filho do Dr. Paulo Jorge está sendo mantida mesmo 72 

diante da abertura de sindicância e outros encaminhamentos. Salientou não desmerecer o seu 73 

mérito, porém a denúncia foi feita e precisa de esclarecimentos. Considerou descaso quanto às 74 

questões éticas, parece terra de ninguém e todos fazem o que bem entendem. Salientou que a 75 

sua preocupação é com a qualidade no atendimento voltado a população. Dr. Ubirajara disse que 76 

o COMUS não pode atuar como “caixa de ressonância”, ele tem que trabalhar mediante 77 

comprovação de fatos concretos. Dra. Marcia disse que a sua sugestão é pelo encaminhamento, 78 

num primeiro momento, para Ouvidoria e Departamento da Vigilância Sanitária. Sra. Dinalva 79 

considerou que as denúncias são gravíssimas e nesse sentido o COMUS deve assumir a 80 

responsabilidade obedecendo ao que rege o estatuto do Conselho. Diante da informação da 81 

realização dos encaminhamentos pelo COMUS, com definição de prazo máximo para as 82 

respostas, manifestou-se a favor de aguardá-las, porém aguardado esta etapa, na sequencia 83 

devemos fazer encaminhamentos cabíveis de um Conselho de Saúde. Disse que essas denúncias 84 

perpassam quase todas as reuniões do COMUS e continuamos sem respostas. Disse que os 85 

responsáveis não comparecem e ficamos sem respostas. Salientou que este ano deve ser 86 

diferente, devemos cobrar explicações dos responsáveis. Sr. Puríssimo efetuou suas 87 

considerações diante das denúncias ocorridas e, em seguida perguntou ao Dr. João Siqueira se 88 

seria conveniente ao prefeito não ter conhecimento das denúncias efetuadas a este Conselho.  89 

Dr. João Siqueira Considerou que o prefeito necessita ter conhecimento destas questões, 90 

alguém deve comunicá-lo. Lembrou que em reunião anterior esse assunto foi amplamente 91 

discutido e até o presente momento não tivemos resposta referente as contas não aprovadas do 92 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com executiva 25ª 18-01-13     Pág. 3 de 4. 

Hospital, estando as mesmas sob análise do Tribunal de Contas. Considerou que a contratante do 93 

serviço deve ser a intervenção. Informou que a Irmandade não tem conhecimento dos serviços 94 

prestados pela empresa contratada e que o contrato com a Prefeitura/Irmandade/Hospital venceu 95 

em agosto de 2011 e o repasse está sendo efetuado sem respaldo legal. Salientou que 96 

administração pública não pode utilizar dinheiro público sem ter um contrato firmado, e este já 97 

venceu. De forma geral considerou que não recebemos esclarecimentos e diante da falta de 98 

entendimento, parece que o Conselho está sempre sendo desrespeitado. Disse que o COMUS é 99 

um instrumento de controle social e deve ser respeitado. Sugeriu aguardar até o dia 28 de janeiro, 100 

solicitar cópia do boletim de ocorrência emitido para formalizar a ocorrência do sumiço da referida 101 

medicação. Sra. Dinalva informou que a referida medicação faz parte do rol de medicações 102 

negociadas no mercado negro por se tratar de medicação utilizada para fins abortivos. Sr. 103 

Puríssimo, retomando a palavra, considerou que considera como único responsável por tudo o 104 

que está acontecendo, o Senhor Prefeito, disse ser impossível diante de tantas evidências que ele 105 

não tenha conhecimento das ocorrências, e se assim o for, ele carece de uma ação de 106 

improbidade administrativa. Mostrou-se surpreso com a informação fornecida nesta reunião de 107 

que uma empresa possa estar contratando profissionais médicos e de enfermagem. Salientou 108 

desconhecimento como conselheiro e como membro da Comissão de Finanças, informou que 109 

esta prestação de serviços oferecida por esta empresa faz parte da lista de solicitações para 110 

esclarecimentos. Dr. Elias salientou que informou que existe uma empresa, porém o fato se ela 111 

está repassando ou contratando, somente será esclarecido depois de analisar a documentação 112 

contratual. Sra. Ana Maria, responsável administrativa, disse que participa das reuniões do 113 

COMUS há anos e diante da observação dos encaminhamentos gerados pelo COMUS, 114 

considerou inviável tomar qualquer atitude antes do aguardo dos retornos solicitados. Disse que a 115 

denúncia é verbal e não há provas documentais que respaldem as situações elencadas como 116 

indevidas. Sugeriu aguardar as respostas, propiciar o direito de defesa do denunciado, além de 117 

esgotar os encaminhamentos internos da administração, bem como órgão da municipalidade, 118 

antes dos encaminhamentos para esferas superiores. Sra. Camila considerou que os 119 

questionamentos não respondidos porque não querem e porque eles têm a consciência de que se 120 

não o fizerem nada muda. Concluiu que se não há resposta pelos gestores responsáveis, o 121 

COMUS deverá tomar atitudes mais drásticas. Informou que em audiência pública na Câmara de 122 

Vereadores o COMUS foi citado por alguns vereadores de forma pejorativa. Em seguida, sugeriu 123 

que o COMUS comece a se posicionar e a exigir o mesmo espaço para que as ações tenham 124 

visibilidade. Sugeriu ainda, solicitar aos vereadores apoio nos encaminhamentos efetuados pelo 125 

COMUS sem retorno. Propôs-se a redigir um texto para ser apresentado na Câmara. Sra. Dinalva 126 

se mostrou contrária a proposta da Sra. Camila, pois considera que o COMUS é um órgão 127 

deliberativo, autônomo e assim deve ser respeitado. Considerou que a partir da postura de levar 128 

encaminhamentos para reforço dos vereadores, aí sim, ele será tachado como órgão 129 

partidário/político. Crê que, o caminho deve ser o inverso, a Comissão de Saúde da Câmara deve 130 

se interessar pelo andamento das questões das Políticas Públicas de Saúde dentro do Conselho. 131 

Dra. Mamy referendou a fala da Sra. Dinalva, justificando que o COMUS exerce uma política de 132 

saúde e não deve ter esse tipo de relacionamento político. Dra. Marcia salientou a importância de 133 

evitar a veiculação na mídia sobre assuntos discutidos nas reuniões administrativas internas do 134 

COMUS. Observou que caso isso ocorra, o conselheiro corre o risco de ser excluído do Conselho. 135 

Explicou que as denúncias são verbais e carecem de esclarecimentos concretos. Disse que o 136 

Regimento Interno e código de Ética que rege este Conselho deve ser respeitado. Esse cuidado 137 

objetiva evitar situações desagradáveis quanto à credibilidade e transparência nas ações do 138 
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Conselho. Considerou que o gestor faz suas escolhas e o COMUS exerce o papel de 139 

acompanhar, porém se como Conselho não somos ouvidos e a população corre o risco de sofrer 140 

as consequências, devemos efetuar as denúncias aos órgãos de direito. Informou que foi 141 

entrevistada por um jornalista sobre o repasse do Hospital e informou que respondeu que não era 142 

do conhecimento do COMUS, pois o mesmo não foi consultado. Portanto não opinaria e só tinha a 143 

lamentar. Devemos ampliar o olhar para estas questões, evitando gerar o caos para a população, 144 

disse que prefere trilhar os caminhos para ajudar e não para atirar pedra. Disse que isso todo 145 

mundo faz. Dra. Tânia sugeriu que a proposta da Sra. Camila faça parte da ordinária do mês de 146 

fevereiro. Sr. Puríssimo informou que o COMUS foi citado na Câmara dos Vereadores como 147 

político/partidário, visando interesses de candidatos em detrimento ao executivo. Informou que o 148 

Regimento da Câmara impede toda e qualquer forma de manifestação popular. E, para que o 149 

COMUS tenha direito de se manifestar, é preciso fazer uma carta de solicitação à mesa diretora 150 

com antecedência. Por último sugeriu ampliar o campo de discussão das políticas públicas de 151 

saúde dentro do Conselho. Dra. Marcia explicou que qualquer fala em nome do Conselho deve 152 

passar pela aprovação da plenária. Sra. Dirceia sugeriu encaminhar as atas do COMUS para 153 

conhecimento dos vereadores. Sra. Ana Maria informou que as atas são públicas e estão 154 

disponibilizadas no site do COMUS. Sra. Jacqueline discordou da sugestão de enviar as atas aos 155 

vereadores, uma vez que, como funcionária envia carta convite ao Presidente da Câmara, ao 156 

setor de comunicação da prefeitura e jornal local para divulgação da apresentação da prestação 157 

de contas em audiência pública, porém não há o comparecimento dos vereadores, restringindo a 158 

apresentação aos funcionários públicos e uma baixa participação de populares. Em seguida, 159 

solicitou a Vice Presidente do COMUS que durante as reuniões da Comissão de Finanças haja a 160 

participação da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde. Dra. Marcia 161 

retomou a pauta do dia e colocou as sugestões apresentadas para apreciação, sendo definido o 162 

encaminhamento proposto pela Dra. Marcia sobre o desaparecimento da medicação: Encaminhar 163 

para Ouvidoria e Departamento de Vigilância Sanitária com prazo definido para o retorno. 164 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus membros. 165 

Ata elaborada por                                                                          Ana Maria Assis Leite dos Santos. 166 

São Sebastião, 18 de janeiro de 2013.  167 
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