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ATA DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 
SÃO SEBASTIÃO. 2 
Data: 24 de janeiro de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 
EXPEDIENTE – Leitura dos documentos: 4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
ORDEM DO DIA 6 
Ordem do Dia: 7 
 8 
1- Apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2011: 9 
Dr. Antonio Carlos deu início a reunião concedendo a palavra ao Sr. André Fontes, representante 10 
do Fundo Municipal da Saúde, que informou da sanção da Lei Complementar nº. 141/2012, que 11 
regulamentou a Constituição Federal quanto aos valores mínimos a aplicar em ações e serviços 12 
públicos de saúde, critérios de rateio e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 13 
com saúde; que foi alterada a periodicidade das apresentações das prestações de contas, que terão 14 
apresentação quadrimestral, definidas para os meses de fevereiro, maio e setembro; que 15 
considerando o mês de agosto/2011 já ter sido apresentado na prestação de contas do 3º trimestre, 16 
essa apresentação consolida o último quadrimestre de 2011; que os dados da execução orçamentária 17 
poderão sofrer pequenas alterações, que caso ocorram, serão comunicadas a este conselho. 18 
Ressaltou à Comissão Executiva que seja tratada em reunião dessa, as alterações introduzidas pela 19 
LC 141/2012. Em seguida, fez a apresentação dos dados da execução orçamentária e financeira do 20 
período, parte integrante desta ata, destacando ainda a relação das unidades de saúde cadastradas 21 
no CNES e detalhamento das auditorias realizadas ou em fase de execução. 22 
1.1- Divisão de Programas: 23 
Sra. Cidinha, Chefe da Divisão de Programas de Saúde, informou que o pacto pela saúde estimula 24 
o Município a cumprir os indicadores de saúde, modelo de gestão, distribuição de recursos e 25 
elaboração do Plano Municipal de Saúde com proposta de quatro anos, sempre elaborado a partir da 26 
Programação Anual de Gestão, com apresentação ao final de cada ano do Relatório Anual de 27 
Gestão. A partir da emissão deste relatório, fica possível conhecer quais investimentos devem ser 28 
aplicados na Saúde. Salientou que o Plano Municipal de Saúde não é uma ação engessada, ele 29 
observa os programas de saúde e seus indicadores de saúde. Quanto à pactuação dos 44 30 
indicadores é feita anualmente. A primeira pactuação é feita no Ministério de Saúde, depois com 31 
Estado e por último Estado com os Municípios. Em seguida discorreu sobre os procedimentos 32 
realizados nas unidades de saúde a seguir elencadas: CEMIN, CIAMA, Centro de Reabilitação de 33 
Boiçucanga e Topolândia, USO, Serviço Social. Como pontos relevantes na apresentação das 34 
atividades do CEMIN, destacou que não existe nenhum caso de contaminação vertical, isto é, não 35 
houve nenhum caso de caso de criança nascida com AIDS no município nos últimos dez anos. 36 
Destacou também as atividades de orientação junto ao EJA – Educação para Jovens e Adultos e 37 
gincana realizada com adolescentes em 11 escolas da rede básica trabalhando o tema DST AIDS. 38 
Quanto a Unidade de Saúde Ocupacional, informou que esta passará para responsabilidade 39 
administrativa da Secretaria de Administração de acordo com o que prevê a Lei do SUS. Quanto ao 40 
CIAMA, discorreu sobre o número de atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares. 41 
Forneceu dados referentes ao número de leite coletado e distribuído pela unidade. Em seguida 42 
discorreu sobre as atividades dos Comitês de Vigilância a Violência, Mortalidade Infantil, saúde da 43 
mulher, do idoso, gestante, adolescente e da criança. Destacou a demanda acentuada de internação 44 
para adolescentes envolvidos com dependência química. Disse que os encaminhamentos partiram do 45 
Conselho Tutelar, unidades de saúde e via judicial. Mediante  a situação apresentada, informou que 46 
o município firmará contrato junto a uma clínica especializada para tratamento desses jovens, de até  47 
17 anos, 11 meses e vinte e nove dias, independente do sexo. Considerou que a internação desses 48 
jovens será parte de um processo de tratamento, somando-se a outras estratégias e parceiras com 49 
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outras secretarias para sucesso da recuperação. Apresentou o número de encaminhamentos da 50 
Central de Regulação para realização de consultas e exames no AME. Dr. Marcos questionado pela 51 
Sra. Silvia Galhardo sobre falta de médicos na especialidade pneumologia, informou que houve uma 52 
redução geral no número de atendimento, porém na referida especialidade não tem profissional no 53 
município e nem no AME. Dando continuidade, Sra. Cidinha discorreu sobre o número de internações 54 
realizadas no Hospital de Clínicas e número de consultas/Atendimentos Ambulatoriais por 55 
especialidade. Salientou que todos os programas de saúde acontecem na Atenção Básica, com 56 
protocolos e acompanhamento dos atendimentos. 57 
1.2- Estratégia de Saúde da Família:  58 
Sra. Cidinha efetuou a apresentação em substituição a Dra. Mamy que estava impossibilitada de 59 
comparecer por problemas de saúde. Dando continuidade, Sra. Cidinha informou que houve uma 60 
queda no número de consultas nos meses de dezembro/11, janeiro e fevereiro/12, queda que se 61 
comprova todo período de temporada. Em seguida, discorreu sobre o número geral de consultas 62 
realizadas por médicos e pela Enfermagem. Discorreu sobre os programas referentes a Hanseníase, 63 
tuberculose, diabetes, hipertensão, prevenção de câncer de colo uterino, DST AIDS, consultas de 64 
puericultura, com detalhamento pela faixa etária. Apresentou o número de exames e procedimentos 65 
realizados pelo PSF e número de visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários, 66 
Enfermeiros e Médicos. Sra. Cidinha informou que qualquer dúvida referente à apresentação, poderá 67 
ser enviada para o e-mail do COMUS e terá esclarecimento pela Dra. Mamy, caso necessário numa 68 
próxima reunião do Conselho. 69 
1.3- Divisão de Ouvidoria da Saúde: 70 
Sra. Cidinha discorreu sobre as atividades do setor em substituição a Dra. Eliete, que está em 71 
licença prêmio. Explicou que a Ouvidoria da Saúde é o canal para toda e qualquer reclamação 72 
referente às questões da Saúde.  Discorreu sobre o número geral de atendimentos, sendo 129 73 
reclamações, 1 denúncia, 3 elogios, 2 sugestões, 8 pedidos e 35 informações, com detalhamento 74 
especificado das queixas por unidade de saúde. 75 
1.4- Departamento de Vigilância em Saúde: 76 
Dr. Marcos Salvador informou que fará apresentação de dados da Vigilância Epidemiológica e 77 
Sanitária em decorrência de funcionários em licença prêmio. Em seguida apresentou os dados sobre 78 
a Vigilância Sanitária, discorreu sobre o número de cadastros, alvarás concedidos e vistorias 79 
realizadas no trimestre. Apresentou a distribuição dos casos de dengue no município com 80 
detalhamento do número de notificações, casos negativos, positivos e aguardando resultado. Disse 81 
que o índice de casos de dengue é alarmante considerando que o período crítico se dará nos meses 82 
de março e abril. Discorreu sobre as atividades do IEC – Informação, Educação e Comunicação 83 
especifica da dengue, arrastão, telagens, bloqueio, controle de criadores, pesquisa em pontos 84 
estratégicos e armadilhas, nebulizações, delimitação de foco, casa a casa e atividades em imóveis 85 
especiais. Disse que houve a contratação de 3 veículos tipo Van para desenvolvimento do serviço. 86 
Informou que resgatou pessoal experiente para trabalhar no controle dos pernilongos e borrachudos.   87 
Salientou a dificuldade para entrar nas casas fechadas e lembrou da autorização do juiz para que isto 88 
ocorra. Destacou que estas casas não trabalhadas somam um índice de 40% do serviço que não 89 
pode ser executado. Com relação à campanha de vacinação contra a gripe, Sra. Dirceia perguntou se 90 
haverá campanha para os idosos este ano. Dr. Marcos Salvador informou a vacinação terá cobertura 91 
nos meses que antecedem o inverno, mês de abril e maio de 2012. Em seguida, discorreu sobre o 92 
Projeto OVITRAMPA efetuado nas marinas, parceria do município com a SUCEN. Disse que o projeto 93 
surgiu depois de uma pesquisa realizada em barcos, na qual foi constatado que o mosquito se 94 
desenvolveu em água salobra e em manchas de óleo. Informou que se trata de um projeto com 95 
instalação de 50 armadilhas em 14 náuticas do município para realizar seqüestro de ovos do 96 
mosquito da dengue + pesquisas. Disse que é um projeto pioneiro e será publicado. Discorreu sobre o 97 
programa de combate a tuberculose e Hanseníase, apresentando número de casos novos, não 98 
havendo casos de cura, transferências ou óbitos. Quanto ao sarampo, informou que o município teve 99 
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15 casos suspeitos, 6 positivos e 8 casos descartados. Explicou que o vírus é importado e 100 
provavelmente entrou pelo porto. Disse que todas as medidas cabíveis foram tomadas para controle 101 
da situação. Em seguida, apresentou o fluxo do Centro de Controle de Zoonoses e atividades 102 
desenvolvidas no período. Informou que a suspensão da campanha de vacinação antirrábica 103 
está mantida por parte do Ministério da Saúde. Dra. Wania, veterinária, Centro de Zoonoses, 104 
informou que haverá campanha de castração de cães e gatos no bairro Canto do Mar, nos dias 105 
28 e 29 de janeiro e bairro da Enseada nos dias 4 e 5 de fevereiro/12. Dr. Marcos questionado 106 
pela Sra. Dirceia quanto ao porque que o setor não tem carro próprio, explicou que, atualmente, 107 
a Vigilância tem um carro de uso comum, porém considerou que as visitas realizadas pelo setor 108 
são realizadas aos fins de semana ou período da noite. Salientou que prioridade do momento é o 109 
combate à dengue, considerando que o Estado espera uma epidemia para o ano de 2012, devido 110 
à entrada de um novo vírus. Disse que em última reunião com o Estado, recebeu como 111 
mensagem a seguinte frase: “Evitar mortes” e atentando para estas orientações tentarão 112 
controlar a situação, objetivando o melhor para vida da população. Sra. Dirceia disse entender a 113 
situação, porém salientou que as condições dos estabelecimentos comerciais de alimentação e 114 
de hospedagem apresentam condições precárias de higiene e carecem de fiscalização. Dr. Aldo 115 
considerou que a situação apresentada ocorre pelo acúmulo de turistas no município e quanto à 116 
questão da falta de carro, explicou que os carros estão à disposição do setor aos fins de semana 117 
considerando o uso diário pelo pessoal da dengue. Por último, concluiu que no período da 118 
temporada há um aumento da demanda geral no município, sendo importante priorizar as 119 
questões mais relevantes. Sra. Dinalva constatou que os dados apresentados referentes à 120 
saúde da mulher apresentam um índice inferior a 10% da população de mulheres atendidas, em 121 
seguida questionou o porquê. Sra. Cidinha explicou que o número apresentado é referente às 122 
consultas e muitas vezes uma mesma pessoa passa mais de uma vez no trimestre. Quanto aos 123 
exames de mamografia, explicou que as solicitações devem seguir critérios específicos para sua 124 
realização. Sra. Viviane informou que está a disposição para colaborar na divulgação das ações 125 
preventivas no combate a dengue junto a população da sua região. Dr. Marcos agradeceu a 126 
iniciativa e encerrou a apresentação, solicitando o apoio do Conselho quanto à divulgação para a 127 
população referente às estratégias de prevenção da dengue. Sr. Puríssimo questionou o Dr. Aldo 128 
quanto ao serviço de oftalmologia, considerando o imbróglio formado dentro do Hospital de 129 
Clínicas devido à contratação da nova oftalmologista. Considerou que o município carece de 130 
atendimento na especialidade, apresentando casos de pessoas com riscos de perda de visão. 131 
Disse que recebeu informações do interventor do Hospital – Sr. Márcio Tenório de que existem 132 
restrições/recusa do Corpo Clinico para que a profissional oftalmologista contratada realize 133 
qualquer procedimento dentro do Hospital. Considerou que esta situação é um absurdo e se trata 134 
de corporativismo. Por último perguntou o que se espera, posição do Ministério Público ou 135 
solução da Secretária da Saúde. Dr. Aldo informou que existe um contrato firmado com o 136 
Hospital e PMSS para o exercício da referida profissional. Portanto considerou que não existe 137 
nenhum impedimento para o desenvolvimento do seu trabalho. Informou que ela realiza 138 
procedimentos no consultório do Centro de especialidades e os casos de emergências são 139 
encaminhados para as referências. Dra. Minga informou que não existe impedimento de 140 
atendimento dentro do Hospital para nenhum profissional médico. Sr. Puríssimo considerou que 141 
as reuniões são gravadas e que estas informações subsidiarão a quem de direito para realizar 142 
seus procedimentos dentro do HCSS diante de qualquer necessidade. Sra. Silvia também 143 
questionou o número de atendimentos dispensados a saúde da mulher e gravidez na 144 
adolescência. Sra. Cidinha respondeu que a Dra. Mamy poderá esclarecer os questionamentos 145 
efetuados e quanto ao segundo questionamento, passou a palavra para Dra. Shirley que explicou 146 
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que os indicadores apresentados são monitorados, mas mesmo assim apresentam-se um pouco 147 
acima dos indicadores apresentados pelo Estado de São Paulo, porém já estiveram piores. Sra. 148 
Ângela informou que sua mãe depende do serviço de oftalmologia oferecido pelo município e 149 
apresenta risco de perder a visão. Dr. Aldo disse que pretende regularizar o serviço para toda 150 
rede básica e, ainda esta semana definirão algumas condutas referentes ao referido serviço.    151 
Parecer da Comissão de Finanças referente as Contas da Saúde: 152 
Sr. Carlos Aymar informou que a Comissão de Finanças propôs parecer favorável à aprovação das 153 
contas da Saúde referente às despesas básicas de saúde e de custeio até o mês de novembro/11. 154 
Sr. André Fontes considerou que o volume de documentos analisados nessa prestação de contas 155 
foi considerável, sendo que os processos licitatórios foram analisados na totalidade do que foi 156 
licitado, por isso solicitou que a análise seja considerada até o mês de dezembro. Salientou que os 157 
itens não consolidados ou detalhamento que tenham dúvidas, poderão ser consignados em ata para 158 
avaliação posterior. Sr. Carlos consultou os membros da COFIN que concordaram em considerar a 159 
análise até dezembro e em seguida, solicitou que a nova Comissão de Finanças durante a análise 160 
das contas dedique mais atenção as despesas de custeio. Com relação aos processos licitatórios, 161 
disse que processo nº. 04/2011 referente à construção do Hospital de Boiçucanga deixou de 162 
atender a resolução 04/2010 do COMUS, tendo o parecer da COFIN pela não aprovação. Deixando 163 
claro que o processo licitatório está correto. Em seguida, fez solicitações de esclarecimentos 164 
referentes ao Termo de Cooperação com a Irmandade. Disse que existe uma previsão de R$ 165 
29.000,00 em média destinados aos custeios de despesas da própria Irmandade, porém na 166 
prestação de contas dos últimos trimestres aparece o repasse no valor de R$ 6.000,00 mensal. 167 
Questionou o porquê que essa administração não está repassando a verba suficiente para que a 168 
Irmandade possa honrar com seus compromissos assumidos. Sr. Ubirajara esclareceu que não 169 
existem problemas de contabilização ou fiscalização analítica das contas referentes ao Termo de 170 
Cooperação, explicou que existe um teto de R$ 29.000,00 que ainda não foi alcançado por conta de 171 
algumas despesas que ainda não estão sendo saldadas. Dando continuidade, Sr. Carlos solicitou 172 
cópia dos contratos das terceirizadas e levantamento atual do ativo/passivo da Irmandade. Por 173 
último considerou que esta é uma das comissões do COMUS que exige tempo e dedicação, bem 174 
como capacitações especificas e acompanhamento constante das contas junto ao Fundo Municipal. 175 
Sra. Ana Cristina salientou que o motivo do parecer da COFIN não favorável a aprovação geral das 176 
contas da saúde se deu porque a resolução do COMUS foi ignorada pelo Poder Público. Explicou 177 
que o Conselho está a favor da construção do Hospital, porém não pode ser desrespeitado. Dr. 178 
Antonio explicou que de acordo com a manifestação popular nas Conferências Municipais de 179 
Saúde, o Município deseja a construção do referido hospital. Porém a forma como o projeto está 180 
estruturado não está clara e, como os recursos financeiros que custeiam a referida construção do 181 
Hospital, bem como sua futura manutenção saem ou sairão dos cofres públicos, mais precisamente 182 
do SUS, torna-se necessária análise prévia do COMUS antes de sua execução. Sr. Puríssimo 183 
considerou que a falta de cumprimento da resolução do COMUS repetidamente, provavelmente 184 
gerou certo embate político, no qual o COMUS se tornou o algoz de toda situação. Parabenizou o 185 
empenho do Dr. Aldo e Dr. Antonio Carlos, no sentido de facilitar as ações políticas de saúde, 186 
porém, as coisas não acontecem porque a culpabilidade está situada no Paço Municipal. 187 
Considerou que não existe representatividade do executivo às reuniões do Conselho, disse que não 188 
comparece ninguém das Secretarias da Administração, Fazenda ou Obras para debater, rebater ou 189 
até para discutir esses impasses. Registrou seu voto pela não aprovação dessa conta devido à falta 190 
de documentação básica, pela falta de aprovação dos órgãos ambientais, destacando que a culpa 191 
dessa situação é do próprio governo e não do COMUS. Por último considerou que os investimentos 192 
na área da saúde estão inadequados e precisam melhorar. Esgotado os esclarecimentos, Dr. 193 
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Antonio sugeriu que se colocasse em votação da plenária pela aprovação das Contas da Saúde, 194 
deixando em pendência a avaliação do Projeto do Hospital. Disse que o COMUS poderá solicitar da 195 
Administração a apresentação do Projeto, com seus desdobramentos na Vigilância Sanitária e 196 
Licenciamento Ambiental, para a plenária do COMUS. A votação foi nominal e teve aprovação da 197 
maioria votante com um voto abstinente do Dr. João Siqueira, ficando aprovada a seguinte redação: 198 
Aprovar a prestação de contas do 4º trimestre/2011 da Secretaria de Saúde, ressalvada a falta de 199 
análise prévia do Projeto da Construção do Hospital de Boiçucanga, que será apreciada em 200 
reunião a ser agendada por este Conselho. 201 
 202 
Encaminhamentos COMUS:  203 

1- Enviar ofício COMUS a Secretaria de Saúde, solicitando a apresentação do Projeto de 204 
construção completo em plenária;  205 

2- Enviar ofício COMUS a Secretaria de Saúde e ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, 206 
solicitando cópia do contrato atual das terceirizadas; 207 

3- Enviar ofício COMUS ao Hospital de Clínicas – Sr. Márcio Tenório - Interventor, 208 
solicitando levantamento atual do ativo/passivo da Irmandade. 209 

 210 
Dr. Antonio informou que a Equipe Técnica da SESAU se reuniu e proferiu seu parecer pela 211 
modalidade “CONTRATO” na forma de contratação da referida Clínica para internação de 212 
adolescentes com dependência química. Caso seja possível, passará pela apreciação do 213 
COMUS na próxima reunião do COMUS.  214 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 215 
presentes. 216 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 217 
responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      218 
São Sebastião, 24 de janeiro de 2012. 219 
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