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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO. . 2 

Em 11 de outubro de 2011, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 

Municipal de Saúde e Equipe Administrativa do Hospital de Clínicas de São Sebastião. 4 

1-Esclarecimentos sobre os questionamentos efetuados pela empresa Oftalmo LASER 5 

referente ao Serviço de Oftalmologia no HCSS: 6 

Sra. Ana Cristina deu iniciou a reunião disponibilizando a palavra ao Sr. Márcio Tenório, 7 

interventor do Hospital que solicitou ao Dr. Arquimedes a explanação sobre as questões em pauta 8 

considerando que passou a assumir o hospital a partir de junho de 2010. Dr. Arquimedes explicou 9 

que o serviço de oftalmologia e demais especialidades oferecidas à comunidade usam o Hospital 10 

como ferramenta para a solução de problemas e desenvolvimento do serviço. Informou que o 11 

serviço de oftalmologia desenvolvido dentro do hospital sempre foi viabilizado via Secretaria da 12 

Saúde, disse que o Hospital somente disponibilizou o espaço físico e quanto a existência de 13 

contrato oficial, desconhece ou não teve a oportunidade de acessá-lo. Informou que houve reunião 14 

do Administração do Hospital com a empresa Oftalmo Laser, na qual participou, porém não teve 15 

resultados positivos quanto as questões financeiras. Disse que o valor do serviço de oftalmologia 16 

apresentado pela Oftalmo Laser não se encaixou no orçamento financeiro do hospital. Salientou 17 

que fizeram um grande esforço para acomodar as questões financeiras e necessidades da 18 

comunidade, mas infelizmente não houve acordo nesse sentido. Considerou que essas questões 19 

referente ao serviço de oftalmologia eram resolvidas pela Secretaria da Saúde e por algum motivo 20 

parou. Atualmente, foi contratada a profissional médica oftalmologista e foi cedido o espaço físico 21 

no Centro de Especialidades para formação do consultório de oftalmologia, com atendimento às 22 

necessidades do Hospital. E que esta mesma proposta está aberta a outros profissionais da 23 

especialidade de oftalmologia. Sr. Márcio Tenório considerou que na época das contratadas 24 

prestavam serviço ao Hospital, o serviço era pago no valor em dobro devido a Secretaria da Saúde 25 

não possuir o aparato oftalmológico necessário. Considerou esta situação muito delicada, uma vez 26 

que a municipalidade estava assumindo o serviço. Informou que o Hospital analisou a proposta da 27 

Oftalmo Laser e emitiram um parecer, em seguida efetuou a leitura do referido documento na 28 

íntegra. Sra. Márcia questionou a abrangência do serviço prestado pela profissional a ser 29 

contratada pelo Hospital. Sr. Barboni explicou que a profissional receberá R$ 3.000,00 para 30 

atender as necessidades do Hospital 24 horas por dia, a distância, de segunda a sexta, com acordo 31 

verbal a ser definido quando de atendimento aos fins de semana. Esclareceu que o atendimento aos 32 

pacientes da rede poderá ser realizado desde que a Secretaria da Saúde o contrate. Quanto ao 33 

atendimento aos conveniados, este será realizado em seu consultório particular. Sra. Ana Cristina 34 

manifestou preocupação com a falta de cobertura do serviço de oftalmologia aos fins de semana, 35 

solicitou aos responsáveis do Hospital providências para implantação do serviço aos sábados e 36 

domingos. Sr. Barboni salientou que o Hospital está aberto para toda e qualquer proposta. Dr. 37 

Aldo considerou que a concorrência contribui para melhoria da qualidade do serviço. Ficou 38 

definida a data do dia 18 de outubro de 2011 para realizar reunião da Comissão Executiva e 39 

Oftalmo Laser, às 15 horas, sala de reuniões da SESAU. 40 

_____________________________________ 41 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 42 

presentes. São Sebastião, 11 de outubro de 2011.  43 
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 45 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 46 

Membros:  Outros Participantes:  

Ana Cristina Rocha Soares  Ana Maria A. L. dos Santos  

Márcia de Souza G. Ferreira  Arquimedes de M. P. Hyppolito  

Gustavo Barboni de Freitas  Márcio Batista Tenório   

*********************** ************* Aldo Pedro Conelian Junior  

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  47 
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