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ATA DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de outubro de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião parabenizando a Sra. Cidinha pelo seu aniversário, com 4 

manifestação calorosa de toda plenária. Em seguida passou-se a ordem do dia. 5 

Ordem do Dia: 6 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 3º Trimestre:  7 

1.1- Sr. André Fontes iniciou a apresentação informando que o mesmo conteúdo será 8 

apresentado na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, 27/10. Sugeriu a Comissão Executiva 9 

do COMUS que a prestação de contas do 1º trimestre/2012 passe a ser feita na reunião ordinária 10 

seguinte ao fechamento do trimestre. Destacou que nesse caso não seria possível consolidar os 11 

dados do último mês do trimestre por não estarem disponibilizados pelo Datasus e SESAU, 12 

porém que seria apresentado na prestação de contas seguinte. Sra. Ana indagou a plenária, que 13 

acatou a sugestão. Informou que a Comissão de Finanças realizou algumas reuniões, 14 

principalmente no mês de outubro, porém que não foi possível conciliar a agenda dos membros 15 

para que estivessem reunidos todos numa mesma reunião. Destacou que a pedido do COMUS, a 16 

apresentação foi enviada na última sexta-feira por e-mail aos conselheiros, para adiantar a 17 

análise e agilizar o andamento da reunião. Sra. Ana Cristina ponderou que os conselheiros que 18 

levantaram algumas dúvidas após análise dos dados, poderiam fazer as intervenções. Em 19 

seguida, Sr. André iniciou a apresentação da execução orçamentária e financeira, cujos dados 20 

estão consignados na planilha que é parte integrante desta ata. Sra. Dirceia indagou sobre as 21 

pendências apontadas nas últimas prestações de contas. Sr. André informou que os itens ainda 22 

não esclarecidos permanecem consignados em resumo feito pela COFIN e ratificados pelo FMS; 23 

que tais apontamentos foram encaminhados aos setores responsáveis para manifestação. 24 

Comunicou também que o detalhamento será feito pela COFIN após sua apresentação. Sra. 25 

Silvia indagou o motivo do percentual gasto com a dengue ser tão pequeno. Sr. André informou 26 

que as atividades da dengue estão incluídos no percentual da vigilância em saúde-epidemiologia, 27 

e que a análise não pode ser feita apenas comparando o percentual em relação a outras áreas. É 28 

necessário analisar os valores absolutos também, que estão na média de aplicação dos últimos 29 

trimestres para tal atividade. Quanto ao questionamento sobre os valores referentes às 30 

subvenções sociais no trimestre informou que, especificamente neste trimestre, consta somente 31 

o Hospital, explicou que o Projeto Bem Te Vi pelo cronograma de reembolso não existe mais 32 

nenhum repasse a ser feito.   33 

1.2- Sra. Cidinha discorreu sobre os Instrumentos de Gestão, lembrando que a Divisão de 34 

Programas trabalha com os diversos programas de saúde, com monitoramento e diretrizes pela 35 

Secretaria da Saúde. Considerou que mesmo com a existência de um Programa Nacional. O 36 

Município administra de acordo com a sua capacidade administrativa, isto é, faz o seu “desenho” 37 

administrativo financeiro e de recursos humanos. Salientou que as ações acontecem nas 38 

Unidades de Saúde da Família, com consolidação dos dados pela Secretaria da Saúde. Informou 39 

que o CEMIN realizou 128 exames e registrou 12 casos novos com notificação e que os exames 40 

de porta aberta mantém o serviço com atendimento imediato, orientação e aconselhamento. 41 

Quanto ao Serviço Social destacou que, atualmente, 66 pessoas viajam diariamente para fora do 42 

município para realizar suas consultas, exames e outros encaminhamentos. Informou que foram 43 

fornecidos 66 óculos para pacientes no período, com processo inicial para contratação do serviço 44 

novamente. Questionada pela Sra. Rita de Cássia Simioni informou que a compra desses 45 

óculos resultou no valor de R$ 6.990,00 aproximadamente, por meio de compra direta. Explicou 46 

que devido a esta demanda solicitaram abertura de licitação. Sra. Rita Simioni questionou o 47 
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número de óculos fornecido no trimestre e tempo de confecção. Sra. Cidinha explicou que no 48 

último trimestre fizeram um levantamento e efetuaram compra direta, quanto ao tempo de 49 

confecção, as assistentes sociais recolheram a demanda e aguardaram juntar um número 50 

considerável até a realização da compra direta. Sra. Rita de Cássia Simioni questionou o 51 

porquê que somente agora precisou de licitação para os óculos. Sra. Cidinha explicou que 52 

sempre precisou de licitação. Disse que num primeiro momento utilizaram a compra direta e que, 53 

possivelmente, segundo informações do Sr. André o processo de aquisição, considerando o 54 

preço, será por carta convite. Sr. Douglas explicou que existem três modalidades, Licitação 55 

refere-se a todos os processos de contratação sobre compra de materiais, carta convite refere-se 56 

à tomada de preços e a compra que dispensa o processo de licitação. Sra. Cidinha questionada 57 

pela Sra. Rita de Cássia Simioni sobre local de confecção dos óculos e providências quanto ao 58 

fornecimento de vale transporte, informou que os óculos foram feitos no Município de 59 

Caraguatatuba pela modalidade compra direta considerando o melhor preço e, que foram 60 

fornecidos vale transporte. Sra. Rita de Cássia questionou ainda o ônus de utilizar o serviço em 61 

outro município, perguntou se não seria melhor utilizar o serviço local. Sra. Cidinha considerou 62 

que esse serviço é realizado em outra Secretaria, situação que não invalidará a possibilidade de 63 

se fazer um levantamento a respeito do assunto. Sra. Rita C. Simioni informou que houve casos 64 

de usuários que precisaram ir mais de uma vez ao Município de Caraguatatuba e procuraram a 65 

Assistência Social para providenciar vale transporte. Sr. Douglas considerou que é preciso 66 

avaliar todas as variáveis envolvidas na modalidade de compra e o custo do vale transporte 67 

deverá constar deste processo.  Sr. André considerou que o processo licitatório, às vezes, 68 

dificulta um pouco, porém o volume dessa despesa, dentro de um processo administrativo não 69 

tem como vincular com fornecedor que se pague a passagem dos usuários, mas por outro lado 70 

pode ser previsto que entrega seja no município, situação que não garante o preço oferecido. 71 

Concluiu que existe a possibilidade de um estudo, objetivando diminuir o impacto negativo ao 72 

usuário. Vereador Paulo Henrique considerou a possibilidade das despesas referentes ao vale 73 

transporte constarem no edital do processo licitatório. Sra. Cidinha questionada pela Sra. Silvia 74 

sobre apoio supletivo, explicou que se refere ao atendimento às necessidades dos usuários com 75 

relação aos que não constam da lista de produtos padronizados. Disse que é o mesmo sistema 76 

utilizado para compra de cadeira de rodas, muletas e orteses. Quanto ao CIAMA, discorreu sobre 77 

o número de atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares. Forneceu dados 78 

referente ao número de leite coletado e distribuído pela unidade. Comunicou a parceria do 79 

CIAMA com os Municípios de Caraguatatuba e Ilhabela. Informou que a equipe do CIAMA treinou 80 

a equipe de maternidade de Caraguatatuba. Quanto à saúde da criança, informou que a média 81 

de natalidade caiu consideravelmente, considerou que esta diminuição pode estar atrelada à 82 

presença do planejamento familiar e estratégias das equipes de Saúde da Família. Sra. 83 

Guilhermina considerou que a queda se deve ao fato evasão das gestantes para outros 84 

municípios na hora do parto. Sra. Cidinha que mesmo com essas considerações, o número de 85 

natalidade caiu.  Com relação ao número de óbitos no trimestre, Informou que houve 02 casos. 86 

Quanto ao número de natimorto ainda continua alto, mas são casos tidos como inevitáveis, 87 

segundo informações colhidas pelo Comitê de Mortalidade Materno, Fetal e Infantil. Efetuou a 88 

correção no item apresentado no gráfico, quanto à magreza extrema, disse que houve um erro 89 

de digitação. Questionada pela Sra. Silvia quanto à diminuição no número de exames referentes 90 

à saúde da mulher informou que não existe demanda reprimida para o exame de mamografia. 91 

Dr. Edson, ECORAD, explicou que a queda pode estar ligada a qualidade de imagem dos 92 

exames, evitando a repetição dos mesmos e a realização de outros exames complementares. 93 

Informou que quando há necessidade realizam, imediatamente, exames de ultrasonografia e 94 
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biópsia. Explicou que essa conduta é aplicada para todas as patologias e que em relação à 95 

mamografia, não existe demanda reprimida. Sr. André Fontes informou que os dados 96 

consolidados referentes à saúde da mulher são parciais, referem-se até o mês de agosto/11 e as 97 

alterações constarão na prestação de contas do próximo trimestre. Dando continuidade, Sra. 98 

Cidinha discorreu sobre as atividades desenvolvidas com relação à saúde do idoso, 99 

adolescentes, CAPS, Saúde Ocupacional, Reabilitação Topolândia, Boiçucanga e ouvidoria. Com 100 

relação ao número de visita domiciliar Médica e de Enfermagem constatou que houve queda, 101 

porém considerou que com o período referente a falta de médicos deve ter contribuído para 102 

diminuição desses números. Já em relação à visita domiciliar dos Agentes Comunitários se 103 

manteve.  104 

1.3- Vigilância em Saúde: Dr. Marcos Salvador, informou que assumiu como médico 105 

sanitarista no Departamento de Vigilância em Saúde e continua como médico psiquiatra no 106 

CAPS. Em seguida, Dr. Aldo teceu agradecimentos ao Dr. Marcos pelo convite aceito para 107 

cuidar do Departamento em referência. Dr. Marcos explicou que assumiu há aproximadamente 108 

30 dias e está se interando das condições atuais do departamento. Discorreu sobre o número de 109 

cadastros, alvarás e vistorias realizadas no período e informou que para a próxima apresentação 110 

desmembrará a apresentação especificando item por item a categoria das empresas. Sra. 111 

Dircéia mostrou-se temerosa com o período de temporada com relação à concessão de alvarás, 112 

principalmente para os provisórios. Disse que todo ano, as Sociedades Amigos de Bairro se 113 

manifestam e solicitam providências quanto à fiscalização dos estabelecimentos e ambulantes 114 

distribuídos pelo litoral, cobrou planejamento do departamento nesses períodos. Dr. Marcos 115 

considerou que todos os profissionais, sejam autônomos ambulantes ou estabelecimentos fixos 116 

deverão estar dentro das exigências permitidas por lei e caso não estejam, serão autuados e 117 

notificados. Sra. Silvia Galhardo questionou o Dr. Marcos Salvador com relação às ações da  118 

Vigilância Sanitária referente a fiscalização dos estabelecimentos comerciais, salientou que 119 

constantemente presencia condições e técnicas inadequadas na manipulação e apresentação de 120 

alimentos, com agravos, principalmente no período de temporada. Dr. Aldo considerou que toda 121 

temporada os problemas se repetem e geram uma sobrecarga na fiscalização, porém 122 

objetivando minimizar o impacto negativo para cidade, essas ações são intensificadas no 123 

período. Dr. Marcos informou que os agentes estendem sua carga horária para suprir essa 124 

demanda nos períodos de temporada porque a atuação deles é diferenciada e exige conduta de 125 

aplicação de leis. Com relação às endemias, considerou que a prioridade será voltada para a 126 

dengue, considerou que estamos num período difícil e de combate efetivo ao vetor. Falou da 127 

inauguração da Casa da Dengue, providenciada pelo Sr. Prefeito, com nome em homenagem à 128 

Enfermeira Laís, falecida há pouco tempo. Informou que convidaram a Sra. Denise para atuar na 129 

coordenação do serviço e que será criada uma sala situacional para tratar especificamente sobre 130 

dengue. Informou que o serviço contará com três vans locadas e as quatro Kombis já existentes 131 

e que no momento estão com falta de motoristas, mas brevemente a situação será regularizada. 132 

Sra. Ana Cristina elogiou o empenho da Sra. Bay frente às ações para liberação e conquista do 133 

novo espaço. Dando continuidade, Dr. Marcos informou que o índice de intensidade larvar 134 

chegou a 1,23, fato que indica situação de risco, porém ações de controle serão empregadas. 135 

Quanto à tuberculose, informou que o município recebeu um prêmio referente ao controle 136 

supervisionado dos casos, com acompanhamento domiciliar, coordenado pela Enfermeira 137 

Milene. Com relação ao sarampo, o Município apresentou casos positivos para a doença na 138 

Região Central, aparentemente, casos autóctones. Efetuaram uma série de medidas para 139 

contenção e bloqueio da doença. Realizaram bloqueio quando necessário. Em função desta 140 

situação, a Secretaria do Estado elaborou um projeto para contingência do sarampo, com adesão 141 
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do município. Quanto ao Centro de Zoonoses, informou que a vacinação antirrábica está 142 

suspensa na nossa região e será liberada a partir de 2012. Quanto às castrações disse que 143 

serão intensificadas no período.  144 

1.4- Parecer da Comissão de Finanças: Sr. Douglas informou que a chegada dos processos 145 

licitatórios está excessivamente morosa, disse que os processos referentes ao mês de janeiro/11 146 

foram apresentados agora em outubro/11. Em seguida, discorreu sobre o Parecer da COFIN, 147 

Informou que uma vez analisados todos os documentos referentes ao 3º trimestre/11, 148 

consideram aprovadas as contas da Secretaria da Saúde, porém as contas referentes ao 149 

Hospital e aos Processos Licitatórios do período apresentam parcialmente anormalidades e 150 

irregularidades. Salientou que as irregularidades estão relacionadas aos processos licitatórios e 151 

constam das atas da COFIN de números 107, 108 e109ª e necessitam de esclarecimentos para a 152 

conclusão do parecer. Considerou que todas as dúvidas levantadas na documentação do período 153 

foram relatas e estão em processamento de obtenção de esclarecimentos, porém não chegaram 154 

a tempo hábil para fechamento do parecer. Dr. Marcos Salvador considerou que essas 155 

pendências precisam ser finalizadas em sua totalidade o mais rápido possível.  Sr. André 156 

Fontes considerou que os itens apresentados na lista dependências apontados pela COFIN são 157 

pontuais e já tiveram os encaminhamentos respectivos às entidades. Quanto aos apontamentos 158 

referentes ao processo licitatório, considerou ser pouco provável que não tenha havido a 159 

publicação, possivelmente a documentação não tenha sido juntada ao processo. Considerou que 160 

as contas não podem ser consideradas reprovadas, sem que as pendências sejam esclarecidas. 161 

Sr. Douglas efetuou a leitura de alguns dos 46 itens de pendências apontadas pela COFIN, com 162 

ênfase nos itens referente aos processos licitatórios. Explicou que quando existem pendências 163 

referentes à homologação e adjudicação em processos licitatórios, estas podem implicar em 164 

cobrança de responsabilidades pelo Ministério Público com reflexo para todos os órgãos 165 

responsáveis. Em seguida, Sra. Ana Cristina colocou em votação o parecer da COFIN, com 166 

aprovação, por unanimidade, com a seguinte redação: 167 

Aprovar a Prestação de Contas do 3º trimestre/2011 da Secretaria de Saúde referente ao 168 

Relatório Analítico da Despesa Liquidada, Resumo da Execução Orçamentária com Gráficos, 169 

Folhas de Pagamento, Extratos Bancários, Relatórios de Aplicação dos Recursos 170 

Repassados a APS - Associação dos Profissionais de Saúde de São Sebastião e os 171 

Processos Licitatórios do referido período, considerados regulares, ficando suspenso o 172 

parecer sobre os Processos Licitatórios realizados no período com as irregularidades 173 

apontadas pela COFIN, relatórios de aplicação dos recursos repassados ao Hospital de 174 

Clínicas de São Sebastião a título de subvenção social, cujas anormalidades foram 175 

apontadas pela COFIN, além dos apontamentos feitos e relacionados à prestação de contas 176 

dos 1º e 2º trimestres. 177 

Em Seguida, Sra. Ana Cristina concedeu a palavra a Sra. Cidinha, SESAU para apresentação do 178 

PMAQ, lembrando a plenária que a documentação teve envio antecipado por e-mail para análise 179 

prévia dos conselheiros. 180 

2- Proposta de Adesão ao Programa de Melhoria e da Qualidade das Unidades de Saúde 181 

do Município de São Sebastião - PMAQ: 182 

Sra. Cidinha, SESAU, discorreu sobre a proposta do Programa, esclarecendo as dúvidas 183 

apresentadas. Em seguida, Sra. Ana Cristina colocou para votação da plenária, Aprovado por 184 

unanimidade. 185 

2.1 - Proposta de Pleito à Portaria 22026/2011 para Adequação e Reformadas Unidades de 186 

Saúde do Município: 187 

Sra. Cidinha, SESAU, discorreu sobre a proposta do Pleito à Portaria 2206-2011, esclarecendo 188 
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as dúvidas apresentadas. Em seguida, Sra. Ana Cristina colocou para votação da plenária, 189 

aprovado por unanimidade.  190 

3- Sra. Ana Cristina informou que o Senhor Prefeito deu entrevista na rádio local e informou que 191 

os Problemas com relação ao ESFs não foram resolvidos por falta de feed back do COMUS. 192 

Salientou que o COMUS não recebeu nenhuma documentação oficial para esclarecimentos 193 

sobre as questões diretamente ligadas aos ESFs do município de São Sebastião, portanto, o 194 

Conselho não possui condições de emitir qualquer tipo de manifestação.  195 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 196 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do 197 

COMUS e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.  São Sebastião, 25 de outubro de 2011. 198 
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 220 

   LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 221 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  222 

Aldo Pedro Conelian Junior   Gustavo Barboni de Freitas  

Solange Cristina Cordeiro Toledo  Ubirajara Nascimento  

Isilda Aparecida R. Giuduce  Adilson Ferreira de Moraes  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  Elias Cecílio Neto  

Maria Guilhermina Tavolaro  Ana Cristina Rocha Soares  

Silvia Galhardo Baszynski  Viviane Moura Snodgrass  

Dircéia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia Simioni  

Rita de Cássia S. N. Hyppolito  Kenia Braga Barbosa  

Marilda Pool de Almeida  Douglas Della Guardia  

Maria Evelina Pereira Faria  **************************************** **************** 
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