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ATA DA 37ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 27 de julho de 2015. 3 

Reunião realizada no Gabinete da Secretaria da Saúde.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Atualização sobre o andamento da Implantação do Sistema de Informatização pela empresa 6 

SISSONLINE: Dr. Antonio deu início à reunião agradecendo a presença do Secretário Urandy, Sr. 7 

Daniel Bastos – diretor administrativo, Sr. José Silvério, representante da SESAU no 8 

acompanhamento da implantação do referido serviço, membro da COFIN – Sr. Sebastião Macalé e 9 

membros da Executiva que assinam a lista anexa a esta ata. Em seguida concedeu a palavra a Dra. 10 

Tania Sarak, representante e coordenadora da Comissão de Finanças do COMUS que lembrou que a 11 

COFIN efetuou questionamentos quanto à falta de planejamento adequado para implantação do 12 

Sistema de Informatização, iniciando pelo processo de licitação, considerando que esta foi a única 13 

empresa a participar. Disse que a Comissão optou pelo encaminhamento à Auditoria Municipal. Dr. 14 

Antonio informou que houve a abertura de processo pelo Componente de Auditoria Municipal e este 15 

está em andamento. Dra. Tania manifestou descontentamento em nome da COFIN com o transcorrer 16 

da implantação do Sistema de Informatização da Rede Pública, na qual pode ser constatada a falta de 17 

infraestrutura das unidades de saúde para contemplar a referida implantação. Disse que existem 18 

unidades que não possuem equipamentos necessários e outras ainda não possuem acesso à internet. 19 

Sem contar que alguns funcionários estão desmotivados e apresentam resistência para implantação 20 

do Sistema. Por último salientou que o tempo previsto para implantação já expirou, bem como 21 

também já houve um aditamento do contrato. Informou que o parecer da COFIN foi consensuado 22 

entre os membros e está pautado no acesso aos relatórios emitidos pela SISSONLINE e visita 23 

realizadas as unidades de saúde. Informou que realizou visita à empresa SISSONLINE no dia 22 de 24 

julho de 2015. Informou que os protocolos ainda não foram disponibilizados à SISSONLINE, 25 

informação corroborada pelo Funcionário José Silvério. Por último, concluiu que a empresa é idônea 26 

e não é a responsável pelo atraso na implantação e sim a Prefeitura. Solicitou empenho da SESAU na 27 

conclusão e entrega dos protocolos, bem como agilidade nos processos interdependentes, isto é, 28 

aqueles que dependem de outras secretarias. Dr. Antonio respondeu que como representante da 29 

Fundação não foi informado pela SISSONLINE e nem pela COFIN a respeito da falta de protocolo, até 30 

porque eles sempre existiram, necessitando apenas de adequações. Informou que tomará ciência do 31 

por que eles ainda não foram disponibilizados, em seguida solicitou um prazo mínimo de 15 dias para 32 

sua regularização. Quanto à estrutura relacionada aos equipamentos, disse que não dependem da 33 

SESAU e sim das outras secretarias, porém solicitará que façam o possível para que a situação se 34 

regularize de forma plena. Sr. Puríssimo informou que efetuou a leitura na íntegra de todos os 35 

relatórios emitidos pela SISSONLINE sobre a implantação e suas justificativas de atraso. Em seguida, 36 

considerou que a funcionabilidade da Rede Pública está inoperante devido à falta de estrutura e que 37 

todas as criticas recaem sobre a SESAU e seus técnicos, atribuição que considera injusta. Solicitou 38 

um trabalho conjunto e aliado, objetivando a melhoria do processo de agora em diante. Sr. Macalé 39 

considerou que todas as observações citadas pela COFIN constam dos relatórios da SISSONLINE. 40 

Secretário Urandy informou que os apontamentos efetuados pela COFIN já tinham sido observados 41 

pela SESAU por meio de sua equipe técnica e que providências já foram tomadas neste sentido, com 42 

emissão de documentos ao Prefeito. Por outro lado considera o serviço de implantação uma tarefa 43 

muito difícil e que necessita de apoio de todas as estruturas. Salientou que a indicação do funcionário 44 

José Silvério como representante técnico reflete uma preocupação da SESAU com o sucesso da 45 

implantação do serviço de informatização.  Por último, solicitou apoio do COMUS e disse que seus 46 

apontamentos o ajudam a melhorar administração, pois as críticas construtivas atuam de forma 47 

positiva na tomada de decisão. Dr. Antonio sugeriu aguardar a reunião extraordinária que será 48 

realizada amanhã com a empresa SISSONLINE para emissão de documento final ao prefeito. Sr. 49 

Puríssimo sugeriu que a COFIN emita relatórios quadrimestrais relacionados ao andamento da 50 
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implantação pela SISSONLINE. Sr. Daniel informou que é membro do Conselho Gestor e, em 51 

seguida se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos, pois crê que o estreitamento de 52 

relações é o melhor caminho para conduzir determinadas situações, independente da conclusão de 53 

relatórios ou constatações. Informou que o Conselho Gestor também emite atas referentes ao 54 

acompanhamento do trabalho de implantação e que a partir de agora enviará estas por e-mail ao 55 

COMUS. Com relação ao planejamento do serviço de implantação, disse que este foi efetuado pela 56 

Secretaria da Saúde com apontamentos de suas reais necessidades junto ao Departamento de 57 

Tecnologia e Informação, muito antes do processo de licitação. E que quando aceitou o convite do 58 

Secretário Urandy para participar do referido processo, solicitou total liberdade para atuar de forma 59 

efetiva na condução dos trabalhos.  Esclareceu que o Componente de Auditoria Municipal, 60 

independentemente das auditorias encaminhadas, possui uma demanda de auditorias de rotinas e 61 

que o processo em pauta, certamente seria auditado pela AUDISUS. Concluindo, explicou que o 62 

Sistema de implantação é parametrizado, isto é, trata-se de um modelo personalizado, na qual 63 

atenderá as necessidades do Município. Quanto à infraestrutura, informou que tanto a SESAU quanto 64 

a SISSONLINE efetuaram um diagnóstico situacional e encaminharam à Secretária de Administração 65 

– SECAD para atendimento das solicitações de adequações. Disse que necessitam de 66 

aproximadamente 300 equipamentos. Por último, solicitou união de forças e se comprometeu em 67 

enviar a cópia da ata de registro de preços quando esta estiver disponibilizada. Sr. Puríssimo sugeriu 68 

que sejam realizadas reuniões mensais da COFIN com integração da equipe de acompanhamento do 69 

andamento dos trabalho  agilidade na disposição dos protocolos. Sr. Macalé sugeriu realizar reunião 70 

com o Secretário da Administração. Dr. Antonio sugeriu a emissão de um ofício COMUS à SECAD. 71 

Sr. José Silvério salientou que o processo de implantação mudança é de cunho cultural e que esta 72 

requer empenho e paciência para mudá-la, pois já se encontra na zona de conforto. Citou ainda as 73 

dificuldades de implantação esbarram nas questões governamentais, processos de legislação, 74 

mudança na versão do Sistema SUS pelo Ministério da Saúde, bem como a integração dos sistemas 75 

citados ao sistema de implantação de informatização. Diante do exposto, considerou ser necessária 76 

uma flexibilização nas ações a serem executadas, objetivando a unificação do sistema. Concluindo, 77 

Dr. Antonio sugeriu aguardar a realização da próxima reunião extraordinária do COMUS, a ser 78 

realizada no dia próximo dia 28/07/15, objetivando a emissão de um ofício COMUS/SESAU ao 79 

Secretário de Administração convidando-o para uma reunião com a Secretaria Executiva, COFIN, 80 

Secretário Urandy e representantes do Conselho Gestor de Acompanhamento de Implantação do 81 

Sistema de Informatização da Rede, com possível agendamento para o dia 31/08/15, às 10 horas. 82 

Sugestão aprovada por unanimidade.  83 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.  São Sebastião, 27 de julho de 2015. 84 

Ata elaborada por                                               Ana Maria Assis Leite dos Santos.   85 
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