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ATA DA 40ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 10 de novembro de 2015. 3 

Reunião realizada na sala do COMUS.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2015; 6 

2- Dificuldades que a Comissão de Finanças está enfrentando; 7 

1- Referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2015: 8 

Dra. Tania colocou questões referente à última Prestação de Contas – 2º Quadrimestre de 2015, 9 

na Plenária do COMUS. Dra. Tania disse que tem a preocupação com documentos solicitados a 10 

SESAU e que não são fornecidos. Citou que solicitou para a participação na elaboração do 11 

Organograma Institucional da SESAU (ofício enviado em 17/04/2015) e que até a presente data 12 

não obteve retorno. Informou que não é somente o Componente de Auditoria Municipal que tem 13 

que ser contemplado no Organograma Institucional, exemplificou que o Fundo Municipal de Saúde 14 

e o COMUS também devem estar regulamentados. Solicitou um posicionamento e providências do 15 

Presidente do COMUS em relação à elaboração do Organograma Institucional. Citou também a 16 

necessidade de regulamentar a situação do SAMU, sendo que verificou nas prestações de contas 17 

despesas e salários sendo pagos pelo HCSS e em outro momento salários pagos pela SESAU. Sr. 18 

Puríssimo citou que tem solicitações que faz três anos e que até o presente não foi 19 

disponibilizada. Disse que o que cabe é procurarmos as autoridades e outras instâncias. Dra. 20 

Tania disse da falta de acesso a folha de pagamento da Secretaria da Saúde, quando da análise 21 

da Prestação de Contas. Salientou que é um direito da COFIN, considerando a Lei da 22 

Transparência. Disse que os conselheiros são indicados pelas entidades e posteriormente 23 

nomeadas por Decreto pelo Sr. Prefeito e na COFIN todos os membros são eleitos em plenária, daí 24 

sua legitimidade. Informou que houve uma denúncia que a lista de funcionários que são 25 

contemplados com a Gratificação de Pronto Socorro - GPS fornecida pelo HCSS não confere com 26 

a fornecida pela SESAU.  Sugeriu fazer uma recomendação ao Tribunal de Contas do Estado para 27 

se fazer uma auditoria na folha de pagamento.  Informou que a Fundação de Saúde Pública de São 28 

Sebastião e o Hospital de Clínicas de São Sebastião fornecem a folha de pagamento completa, 29 

porém a Secretaria da Saúde não. Sr. Puríssimo disse que ouviu que a SESAU teve este último 30 

mês um Superávit no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), porém a COFIN ou o 31 

COMUS não tem conhecimento onde houve esta economia no mês. Dra. Tania solicitou que o 32 

Presidente do COMUS tenha atenção e acompanhamento destes pedidos que não foram 33 

fornecidos pela SESAU e um efetivo monitoramento.       34 

2- Dificuldades que a Comissão de Finanças está enfrentando; 35 

Sr. Puríssimo disse que antes de voltar para a COFIN percebia uma rispidez na fala de alguns 36 

membros do COMUS com a conselheira Dra. Tania, quando ela pontuava alguma situação, agora 37 

ele percebe esta situação com os demais membros da COFIN. Disse ainda que a COFIN está 38 

sendo desrespeitada. Dra. Marcia solicitou mais clareza nas falas. Dra. Tania pontuou falas do 39 

Secretário de Saúde na última plenária do COMUS onde foi dito “que ele não iria admitir que 40 

fizessem política dentro do COMUS”. Salientou que foi uma fala ofensiva a algumas pessoas, 41 

considerando que o papel do conselheiro não é político, disse que seu trabalho é com seriedade e 42 

compromisso com a Instituição que representa e com toda a população. Sugeriu que quando 43 

houver discordância entre os membros sobre algum assunto, anotar e discutir na Secretaria 44 

Executiva e não se alterar em plenária, chegando ofender muitas das vezes o outro. Dra. Marcia 45 

esclareceu que na plenária pode haver discussões de assuntos. Dra. Tania pediu disciplina e ética 46 

entre os conselheiros. Citou um episódio com o Sr. Ricardo funcionário do Fundo Municipal de 47 

Saúde na Prestação de Contas do 2º quadrimestre/2015, onde foram feitos questionamentos na 48 

formatação da apresentação, e isto constrangeu o funcionário, considerando sua primeira 49 

apresentação, solicitou respeito mútuo. Pontuou as questões de visitas por parte dos conselheiros 50 

aos estabelecimentos de saúde do município. Disse que o conselheiro ao visitar o estabelecimento 51 

verifica se está havendo dificuldades, faz as anotações e trás para o COMUS. Informou que foi 52 
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protocolado no COMUS um ofício do Interventor Sr. Marcelo Camargo restringindo a entrada de 53 

conselheiros no Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS. Dra. Marcia disse que não se trata 54 

de restrição e sim de regulamentação de agendamentos de visitas no estabelecimento. Citou que o 55 

Interventor anterior Sr. Cláudio Delgado já tinha tomado esta postura, considerando que tinha 56 

conselheiro que se identificava do COMUS e entrava e saia quando queria do HCSS.  Explicou que 57 

a função do conselheiro não é caçar coisas erradas e sim ajudar a fiscalizar. Sr. Puríssimo disse 58 

que foi colocado em plenária quem de conselheiro poderia estar a frente a todas as unidades, 59 

verificando in loco as situações em tempo real, nesta plenária nenhum conselheiro se habilitou, 60 

portanto colocou-se  à disposição. Disse que até o presente momento não tinha tido nenhum 61 

problema nas realizações das visitas, principalmente no HCSS. Salientou que em suas visitas 62 

sempre se identificou e solicitava para o guarda/vigia anotar o nome no livro de registro de entrada 63 

e saíde. Disse que ficou surpreso com este ofício do HCSS, com o teor de regularização de 64 

entradas no estabelecimento. Informou que muitas das vezes foi chamado por pacientes, médicos 65 

e enfermeiros, para tentar solucionar algum problema e que sempre procurava resolver ali mesmo. 66 

Esclareceu que antes os pacientes ou outros tentavam solucionar os problemas indo para mídia ou 67 

para as redes sociais. Informou ainda que nunca interferiu em procedimentos seja ele na área da 68 

medicina ou em procedimentos dos funcionários de apoio. Disse que chegou ao seu conhecimento 69 

que o mesmo estava fazendo campanha política dentro do HCSS, sendo isto um absurdo. Chegou 70 

ao seu conhecimento também que o mesmo estava interferindo diariamente na profissão dos 71 

médicos. Disse o que procurou sempre foi ajudar.  Citou que a única vez que falou de política foi na 72 

reunião com os técnicos da empresa SISSIONLINE, porém falou de política pública na questão das 73 

cláusulas do referido contrato e da continuidade dos trabalhos, considerando a troca do gestor 74 

municipal e como político não deixaria esse trabalho já iniciado morrer. Disse que elaborou um 75 

relatório em janeiro/2015, contendo vinte folhas e que até o momento não obteve retorno ou 76 

solução.  Dra. Marcia esclareceu que o conselheiro não tem entrada livre dentro do HCSS e nem 77 

em outro estabelecimento de saúde. Sr. Puríssimo citou que a reforma da ala feminina do Pronto 78 

Socorro foi quem intermediou como outras soluções de problemas. Disse que irá junto com a Dra. 79 

Tania fazer uma visita no HCSS e trazer para a Plenária do COMUS em forma de relatório e em 80 

seguida formalizar ao Ministério Público, Procuradoria do Estado, Tribunal de Contas do Estado e 81 

Ministério da Saúde a situação do HCSS. Dra. Marcia tornou a dizer que o Interventor não está 82 

impedindo a entrada no HCSS e sim solicitando a regulamentação de entrada por meio de 83 

agendamentos no departamento de Administração.  Dra. Tania disse que formalizou ao Dr. Antonio 84 

que estaria fazendo visitas algumas Unidades de Saúde da Família, considerando diversas 85 

reclamações de falta de material. Sr. Puríssimo leu o ofício protocolado no COMUS pelo HCSS. 86 

Disse que na portaria das entradas de acesso ao HCSS, não tem controle nenhum, tendo entrada 87 

livre de qualquer cidadão. Disse que procurou o Sr. Marcelo Camargo no HCSS para conversar a 88 

respeito do ofício, porém o mesmo com sua equipe estavam prestando contas na Câmara 89 

Municipal de São Sebastião. Disse que solicitará uma cópia da Prestação de Contas realizada na 90 

Câmara para o COMUS. Disse ainda que ao conversar com Dr. Edson Cardin, Dr. Teruo e 91 

enfermeiros do Complexo Hospitalar a respeito do ofício do Sr. Interventor os mesmos ficaram 92 

surpresos. Sr. Sebastião disse que os gestores do HCSS e outros ficam incomodados com as idas 93 

do Sr. Puríssimo ao Complexo Hospital, em razão dele verificar algo e que isso possa comprometer 94 

a gestão. Sr. Puríssimo disse também que procurou o Secretário de Saúde e o Secretário Adjunto 95 

– Dr. Marcos Salvador e este disse que jamais faria isso pelo motivo  dos conselheiros serem 96 

parceiros. Informou que também conversou com o Prefeito e o mesmo ratificou a fala do Dr. 97 

Marcos Salvador. Pontuou as condições de trabalho dos funcionários, citando a falta de uniformes 98 

e ausências de funcionários, devido aos afazeres particulares. Salientou que o primeiro cliente do 99 

Complexo Hospitalar são os funcionários. Colocou que levará para a Plenária do COMUS que será 100 

realizada às 16h esta discussão. Sr. Clausius colocou no seu entendimento que as visitas 101 

rotineiras elas podem ocorrer pelos os conselheiros sem um prévio agendamento seja no 102 

Complexo Hospitalar ou em qualquer unidade de saúde, agora caso precise sanar algum 103 

questionamento ou averiguação por parte do conselheiro, sugeriu, portanto um agendamento 104 



 

ata com executiva 40ª 10-11-15     Pág. 3 de 3. 

prévio.  Dra. Marcia sugeriu que a princípio agende as visitas, conforme colocado no ofício, até 105 

mesmo para uma boa organização do ambiente. Sr. Puríssimo disse que o ofício será enviado e 106 

que as visitas ocorreram as segundas, quarta e sextas-feiras no horário das 07h ás 22h, com intuito 107 

de verificar os atendimentos aos usuários.  Dra. Tania sugeriu que o registro de ponto dos 108 

funcionários para uma maior e melhor fiscalização de horários seja biométrico. Dra. Tania solicitou 109 

que quando o Organograma estiver finalizado pelos técnicos que seja encaminhado primeiro a 110 

COFIN antes da votação em Plenária. Ficou acordado o envio do ofício informando os dias da 111 

semana e horários de visitas dos conselheiros ao Complexo Hospitalar, em relação aos 112 

documentos solicitados pela COFIN eles serão reiterados.  113 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. São Sebastião, 10 de novembro de 2015. Ata 114 

elaborada por        Mirane Souza de Freitas.   115 
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