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ATA DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 17 de novembro de 2011, às 16h30 horas, em segunda chamada. 3 

Ordem do dia: 4 

1- Apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2012; 5 

2- Apresentação de Esclarecimentos Sobre as Pendências referentes à Prestação de 6 

Contas do 3º Trimestre/11; 7 

3- Apresentação do Plano de contingência da Dengue para o ano de 2012. 8 

__________________________ 9 

Sra. Ana Cristina efetuou alguns comentários antes de entrar na ordem do dia, considerou que 10 

essa reunião é referente ao Conselho Municipal de Saúde e que as pessoas aqui presentes 11 

estão de forma voluntária, portanto, caso não possuam disponibilidade de participação, deverão 12 

solicitar substituição a entidade a qual representam. Salientou que a última reunião extraordinária 13 

já não teve quorum, disse que não irá considerar atrasos como o que ocorreu no dia de hoje. Em 14 

seguida, passou-se a ordem do dia. Sr. André Fontes solicitou a presidente, a inversão do 2º 15 

item de pauta devido a problemas de ordem técnica, o que foi aceito. 16 

1- Apresentação de Esclarecimentos sobre as Pendências referentes à Prestação de 17 

Contas do 3º Trimestre/2011: Sr. André Fontes informou que a após a votação da prestação 18 

de contas do 3º trimestre/2011, a COFIN se reuniu por duas vezes para análise de 19 

esclarecimentos apresentados pela Secretaria da Saúde. A COFIN suprimiu um dos itens 20 

anteriormente apontados, referente ao volume de análises clínicas do Laboratório Itapema. 21 

Foram revistos os Processos 60640 e 60866/11, referente a pregões presenciais para registro de 22 

preços de medicamentos, além de esclarecimentos dos processos licitatórios na modalidade 23 

‘convite’ e ‘tomada de preços’. Dr. Ubirajara, representando a COFIN, informou que foram 24 

prestados todos os esclarecimentos, inexistindo as irregularidades apontadas na 102 ª Reunião 25 

Extraordinária, podendo ser consideradas aprovadas (3 itens). Informou que os processos 60640 26 

e 6086/11 não foram observados pelo Sr. Douglas quanto à forma diferenciada que eles foram 27 

anexados ao processo. Disse que constam do processo os dois termos, homologação e 28 

publicação. Quanto ao processo 60110/11 houve publicação a posteriori no dia 05 de agosto/11. 29 

Disse que está pendente, no quesito intervenção, é a discussão do pagamento dos médicos. Por 30 

último, salientou que o termo utilizado na última reunião como irregularidades referentes aos 31 

processos licitatórios está suprimido pela COFIN e as contas devem ser consideradas 32 

aprovadas. Sr. André Fontes informou que ainda permanecem pendentes: 10 itens referentes 33 

ao Termo de Parceria firmado com o Instituto ACQUA, que estão consolidados no Processo 34 

Administrativo nº. 12157/2010, em andamento; 01 referente a COFIN – reunião a ser realizada 35 

com a Interventoria sobre escala e pagamento de médicos; 26 itens a serem esclarecidos pela 36 

Interventoria, 01 pela Comissão de Acompanhamento do Termo de Cooperação firmado com a 37 

Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, 01 pelo Departamento de Administração e 38 

Controle, totalizando 39 itens pendentes. 39 

2- Apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2012:  40 

Sr. André Fontes fez apresentação dos dados que haviam sido encaminhados por e-mail aos 41 

conselheiros, parte integrante desta ata. Informou que esses valores já foram encaminhados pelo 42 

Poder Executivo ao Poder Legislativo no último dia 30 de setembro, por meio de projeto de lei, 43 

que após votação, deverá ser sancionado pelo Prefeito. Explicou que os valores fixados hoje são 44 

em decorrência de estimativas da receita, as projeções de aumento de despesas para o ano 45 

seguinte e outros aspectos considerados importantes. Explicou que para chegar nesses valores, 46 

consideram a estrutura da Secretaria da Saúde, associados aos programas de saúde existentes, 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 104ª extr 17-11-11 Apres. LOA - Plano Cont. Dengue - Escl. FMS – Pág. 2 de 5. 

as alterações projetadas para o ano seguinte, tais como inflação ou algum reajuste imprevisto. 48 

Discorreu sobre o comparativo de valores entre 2010 e 2012, destacando que o principal 49 

aumento se refere à construção do Hospital da Costa Sul no valor de R$ 15.000.000,00; que 50 

considerando a projeção de ajustes normais, metas de inflação e pequenos ajustes existentes na 51 

Secretaria, o número é considerado compatível. Em seguida, apresentou a distribuição dos 52 

valores de despesas por natureza, por programas de saúde e origem das receitas. Destacou a 53 

alta dependência de recursos próprios, apresentando o percentual 88% - R$ 98.892.500,00, 54 

Recursos Estaduais 0,1% -R$ 163.000,00 e Recursos Federais 12% - R$ 13.065.000,00. 55 

Destacou que a composição das receitas oriundas do Fundo Nacional de Saúde são: 56 

financiamento de ações de alta e média complexidade, SAMU, Atenção Básica, PSF, Saúde 57 

Bucal e Agentes Comunitários de Saúde. Apresentando um comparativo com 2010, disse que 58 

existe projeção de arrecadação a maior para transferências federais. Em seguida discorreu sobre 59 

as demais despesas. Salientou que os números apresentados não são estáticos e que no 60 

decorrer do ano, variações podem ocorrer. Caso o recurso não seja utilizado, remanejamentos 61 

poderão ser efetuados dentro da mesma rubrica, sem necessidade de emissão decreto. Sr. 62 

Carlos Aymar considerou que os valores apresentados são resultados de uma previsão de 63 

investimentos e, caso estes não sejam executados por qualquer motivo, a legislação permite que 64 

o executivo remaneje dentro da mesma secretaria ou até mesmo para outra. Salientou que o 65 

procedimento é permitido e constitucional. Sr. André informou que própria proposta enviada à 66 

Câmara Municipal prevê o limite de até 30% do total da despesa ser remanejado por meio de 67 

decreto. Passando desse limite há necessidade de nova autorização legislativa. Considerou que 68 

esse mecanismo é positivo devido à agilidade de ações que certos momentos exigem. Explicou 69 

que esse valor não é fechado e pode sofrer alterações dentro de sua rubrica.  Sr. Carlos Aymar 70 

tomou como exemplo os questionamentos efetuados pelo COMUS a Secretaria de Obras e 71 

Habitação na execução da LOA atual, sobre os últimos remanejamentos, que quando 72 

esclarecidos, deverão ser apresentados em Plenária do Conselho. Sr. André informou que a Lei 73 

Orçamentária para 2011 previu R$ 91.960.000,00 e, ao longo do ano ocorreram suplementações 74 

dentro do orçamento da saúde, chegando, atualmente em cerca de R$ 106.000.000,00 e, mesmo 75 

considerando o remanejamento do referido R$ 5.000.000,00, ainda assim estão com orçamento 76 

superior ao que estava previsto. Informou que suplementação ocorrida no decorrer deste ano foi 77 

em relação à obra do Hospital da Costa sul, apresentando uma movimentação significativa nos 78 

números apresentados, tornando-se necessário observar a movimentação anterior. Sra. Silvia 79 

Galhardo ponderou que o valor previsto para o Departamento de Vigilância 80 

Sanitária/Epidemiológica é pouco, e deve ter investimentos significativos considerando que os 81 

trabalhos desenvolvidos estão na esfera da prevenção e atuam como “polícia da Saúde”. Citou o 82 

Plano de Contingência da Dengue para 2012, salientando que é um plano grande e dependerá 83 

de investimentos para alcançar suas metas. Por último, solicitou considerar esse investimento 84 

como prioridade dentro da área da saúde. Sr. André explicou que dentro do número 85 

apresentado, fizeram uma previsão para atender toda estrutura existente com projeção de 86 

aumento para o ano seguinte e caso exista dificuldade em alguma área especifica, o valor poderá 87 

ser alterado. Sra. Dirceia solicitou que quando da apresentação da Prestação de Contas da 88 

Secretaria da Saúde em Sessão de Câmara, apresentem o parecer do COMUS expressado em 89 

Resolução. Sr. André Fontes informou que embora não seja assunto para a pauta, ressaltou 90 

que isso foi feito. Sr. Ubirajara considerou que as propostas colocadas nas Conferências de 91 

Saúde não devem ficar esquecidas, devem ser lembradas na proposta orçamentária anual. 92 

Considerou como falha do COMUS, a inexistência de uma comissão para acompanhar se essas 93 

propostas estão sendo cumpridas. Sra. Cidinha, da SESAU, explicou que as discussões em 94 
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Conferência são incorporadas na Programação Anual de Saúde, com prestação de contas no 95 

Relatório de Gestão Anual. Salientou que as propostas efetuadas em Conferência de Saúde 96 

constam dos Instrumentos de Gestão e não estão esquecidas. Quanto à proposta de capacitação 97 

solicitada pelos conselheiros, informou que já foi enviada para o GEPLAN – Gestão de 98 

Planejamento da Escola Nacional de Saúde Pública. Depois de sanados os questionamentos 99 

apresentados em relação à LOA, o assunto foi colocado em votação, aprovado pela 100 

maioria votante da Plenária.  101 

3 - Plano de Contingência da Dengue: 102 

Enfermeira Márcia, responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da SESAU, 103 

informou que esse ano o Ministério da Saúde baixou uma portaria para que os municípios 104 

prioritários apresentassem um Plano Municipal de Contingência à Dengue e se aprovado, o 105 

município passará a receber mais R$ 30.000,00 por ano, especificamente aplicado nas ações 106 

referentes ao combate à Dengue. Considerou o envio prévio do Plano aos Conselheiros para 107 

apreciação e disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sra. Silvia Galhardo parabenizou 108 

a confecção do Plano e, em seguida reforçou o pedido efetuado anteriormente com relação aos 109 

investimentos no Departamento. Não havendo mais dúvidas, Sra. Ana Cristina colocou em 110 

votação o Plano de contingência da Dengue, aprovado por unanimidade. Nada mais 111 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 112 

Ata elaborada por          Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do 113 

COMUS e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares. São Sebastião, 17 de outubro de 2011. 114 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 115 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  116 

Aldo Pedro Conelian Junior  Solange Cristina Cordeiro Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Elias Cecílio Neto  

Ana Cristina R. Soares  Silvia Galhardo Baszynski  

Carlos Cipullo Aymar  Viviane Moura Snodgrass  

Dirceia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia Souza N. Hyppolito  

Márcia de Souza G. Ferreira  Maria Evelina Pereira Faria  
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