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ATA DA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de maio de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do dia:  5 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre – 2012: 6 

Sr. André Fontes, representante do Fundo Municipal da Saúde, que informou ter havido cinco 7 

reuniões da COFIN, oportunidade na qual foram apresentados os documentos detalhados da 8 

execução orçamentária e financeira da Sesau no período. Ressaltou a nova periodicidade das 9 

apresentações, que a partir de 2012 abrange períodos quadrimestrais, prevista na Lei Complementar 10 

nº. 141/2012. Em seguida, fez a apresentação dos dados da execução orçamentária e financeira do 11 

período em forma de gráficos, cujo conteúdo de dados é parte integrante desta ata. Discorreu 12 

também sobre os relatórios e a documentação pormenorizada que foram apresentados à COFIN e 13 

relação de unidades de saúde cadastradas no CNES. Por último, informou que a apresentação em 14 

pauta será enviada aos conselheiros por e-mail. Não havendo indagações, passou-se a palavra a 15 

Sra. Cidinha, Coordenadora dos Programas de Saúde, que iniciou a apresentação discorrendo 16 

sobre os instrumentos gestão: Plano Municipal de Saúde com validade de quatro anos, Relatório de 17 

Gestão do ano anterior, Programação Anual de Saúde referente ao ano de 2012, Indicadores de 18 

Saúde pactuados ano passado e Termo de Compromisso de Gestão que é bianual. Em seguida 19 

discorreu sobre os procedimentos realizados pelas unidades de saúde a seguir elencadas: CEMIN, 20 

CIAMA, Centro de Reabilitação de Boiçucanga/Topolândia, USO, Serviço Social. Como pontos 21 

relevantes na apresentação das atividades do CEMIN, destacou que houve um aumento no 22 

fornecimento de cestas energéticas e que essa complementação é dirigida e acompanhada pela 23 

unidade aos pacientes com deficiência nutricional. Destacou também as atividades desenvolvidas 24 

pelo Banco de Leite, disse que atualmente, a distribuição de leite está maior que a entrada de leite, 25 

advinda das doações. Salientou que o leite do CIAMA é pasteurizado e atende diversos municípios 26 

além do município de São Sebastiao. Quanto a Unidade de Saúde Ocupacional, informou que esta 27 

passará para responsabilidade administrativa da Secretaria de Administração de acordo com o que 28 

prevê a Lei do SUS. Em seguida discorreu sobre as atividades dos Comitês de Vigilância a Violência, 29 

Mortalidade Infantil, saúde da mulher, do idoso, gestante, adolescente e da criança. Questionada pela 30 

Conselheira Silvia Galhardo sobre o acolhimento do Pronto Socorro em relação aos atendimentos às 31 

pessoas vitimas de Violência, informou que ainda há muito para se melhorar, porém considerou que a 32 

partir deste trabalho, um novo olhar está surgindo e que os indicadores da saúde mudam de forma 33 

gradativa. Sra. Márcia informou que ainda existe muita resistência por parte dos profissionais quanto 34 

ao preenchimento da ficha de notificação, porém salientou que elas não exigem identificação e são de 35 

fácil preenchimento. Por último, concluiu que falta comprometimento dos profissionais para o 36 

desenvolvimento do serviço e que a Secretaria da Saúde deveria tomar providências quanto às 37 

práticas ineficientes ao referido atendimento. Dr. Antonio disse que fará uma avaliação para saber 38 

quais obstáculos truncam o sucesso do atendimento, considerando que funcionários já foram 39 

treinados e que não existe a obrigatoriedade de se identificar no preenchimento da notificação. Dando 40 

continuidade, Sra. Cidinha discorreu sobre as atividades da Unidade de Saúde Ocupacional – USO e 41 

seus programas voltados aos funcionários da Prefeitura. Quanto a Saúde da criança, informou que 42 

apoiaram a Vigilância Epidemiológica para o Sistema de informação de Mortalidade – SIM e Sistema 43 

de Nascidos Vivos – SINASC. Em seguida, discorreu sobre a Saúde da mulher/gestante e do Idoso 44 

apresentando como articulador responsável o Enfermeiro José Antonio. Sra. Rita de Cássia 45 

considerou que os dados consolidados referentes à saúde do idoso também devem constar nos 46 

dados de atendimento a valorização da saúde do idoso. Dr. Antonio solicitou a Sra. Cidinha que 47 

estes dados citados pela Conselheira Rita, se possível, sejam consolidados ainda nesta Prestação. 48 

Com relação à saúde do adolescente, informou que houve uma retomada do Programa com 49 
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participação de treze escolas, inclusive do Colégio Objetivo e participação do EJA. Dra. Mamy que 50 

informou que em relação à saúde do adolescente estão passando para a fase assistencial com 51 

proposta de assistir o adolescente nas Unidades de Saúde. Disse que já existe proposta de formação 52 

e capacitação para os funcionários envolvidos no processo assistencial referente a essa clientela. 53 

Questionada pela Sra. Rita de Cássia informou que a equipe responsável contará com a seguinte 54 

formação: pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, professores e coordenadores das 55 

escolas. Sra. Dinalva manifestou interesse em conhecer melhor o projeto. Sra. Cidinha disponibilizou 56 

o telefone da pedagoga Flávia, coordenadora do projeto. Em seguida, destacou as atividades do 57 

CAPS, contando com esclarecimentos do Sr. Ubirajara que explicou que o número de atendimento 58 

da Unidade é distribuído em atendimento intensivo (todo dia da semana), semi-intensivo (duas a três 59 

vezes na semana) e não intensivo (até pelo menos duas três vezes no mês). Em seguida, lembrou 60 

que solicitaram ao SAMU os dados referentes às tentativas de suicídio, dados apresentados na última 61 

reunião extraordinária do COMUS.  62 

1.1- Estratégia de Saúde da Família: Dra. Mamy deu início discorrendo sobre as atividades do 63 

Projeto Verão com participação da equipe de Enfermagem e Saúde Bucal. Informou que em abril teve 64 

um treinamento para os 95 recepcionistas distribuídos na Rede Municipal, trabalhando o tema 65 

“Atender bem, que mal tem?”. Informou que a próxima categoria a participar do curso será os 66 

Auxiliares de Enfermagem. Salientou que o curso não se trata de capacitação e sim de um momento 67 

de reflexão da equipe de como se sentem dentro da equipe e como estão dentro deste espaço. Disse 68 

que o Projeto foi coordenado pela Psicóloga Marta Festa e que essa iniciativa foi somente um “start” 69 

para as próximas ações voltadas com esse objetivo. Em seguida discorreu sobre os dados 70 

consolidados da Saúde da Família: gráficos sobre atendimentos gerais, procedimentos, internações, 71 

programas específicos, visitas domiciliares de enfermagem, Agentes de Saúde, Médicos e número de 72 

consultas realizadas no período. Explicou as variações no número de atendimentos, consultas e 73 

visitas domiciliares em decorrência das características descritas como determinantes do município 74 

durante o período de temporada. Esgotados todos os questionamentos, encerrou sua apresentação.  75 

1.2 – Ouvidoria: Dra. Eliete, Chefe de Divisão do setor, informou que a Ouvidoria recebe diversos 76 

tipos de solicitações, que se referem os elogios, críticas e denúncias referentes ao atendimento, 77 

classificados como mau, atendimento, demora no atendimento e falta de atendimento. Em seguida 78 

discorreu sobre o número de cada tipo de atendimento realizado no período. Salientou que nem toda 79 

denúncia acolhida pela ouvidoria é procedente e informou que enviam as queixas para as unidades 80 

para que se manifestem e que sempre ouvem as duas partes envolvidas. Sra. Silvia questionou a 81 

falta de divulgação do serviço de ouvidoria nas Unidades de Saúde, disse que visita várias unidades 82 

de saúde e não vê cartazes informativos referentes ao acesso a ouvidoria. Dra. Eliete informou que já 83 

foi feito o pedido de confecção de banners, para Secretaria de Comunicação, porém não ficaram 84 

prontos. Salientou que somente uma pequena parcela da população efetua denúncia em decorrência 85 

de “medo”. Sr. Cláudio, diretor Técnico da SESAU, comprometeu-se em fazer um levantamento 86 

perante as unidades de saúde quanto à divulgação de acesso a ouvidoria. Disse que caso não exista 87 

nenhuma forma de divulgação, providenciará meios para que a divulgação do serviço aconteça e 88 

beneficie os usuários. Retomando a apresentação, Dra. Eliete concluiu que a Ouvidoria é mais um 89 

instrumento de gestão e que desde que assumiu o serviço, o número de reclamações referentes ao 90 

mau atendimento diminuiu significativamente. Atribuiu este fato ao trabalho com as equipes do PSF, 91 

Trabalho de acolhimento do Hospital e Pronto Socorro. Finalizando informou que dos elogios 92 

recebidos, um foi para o SAMU, ESF de Maresias e um para Motorista e das 54 reclamações 93 

referentes a demora de atendimento nas Unidades de Saúde, 10 foram referentes a demora no 94 

resultado de exame, por isso resolveu separá-las por não se tratar de reclamações da equipe de 95 

trabalho da Unidade e sim problemas com o laboratório. Esgotados os questionamentos, encerrou 96 

sua apresentação.  97 

1.3 – Dra. Eliete, considerando a impossibilidade de comparecimento do Dr. Elias e sua suplente, 98 

apresentou os dados referentes à Divisão de Odontologia. Discorreu sobre as atividades de rotina, 99 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 108ª 24-05-12  extraord- prestação de contas 1º quad. 2012.doc Pág. 3 de 5. 

criação de protocolo de capacitação de prevenção para as pajens, formação de cirurgiões dentistas 100 

que receberam capacitação na UNESP, objetivando o atendimento a pacientes especiais, com 101 

recebimento de diploma de curso. Informou que a Divisão de Odontologia conta com 17 equipes na 102 

Saúde da Família, três equipes nas UBS’s, quatro unidades escolares com equipamento odontológico 103 

e o Centro de Especialidade Odontológicas, com participação efetiva em todos os eventos e Projetos 104 

da Secretaria de Esportes. Em seguida, discorreu sobre o número de atendimentos e atividades 105 

realizadas pelo Setor no quadrimestre de 2012.  106 

1.4 – Vigilância Sanitária: Sra. Denise, Coordenadora de Combate a Dengue, discorreu sobre os 107 

dados consolidados da Vigilância Sanitária referente ao 1º quadrimestre/12. Apresentou o número de 108 

cadastros, alvarás concedidos e vistorias realizadas no trimestre. Apresentou a distribuição dos casos 109 

de dengue no município com detalhamento do número de notificações, casos negativos, positivos e 110 

aguardando resultado. Discorreu sobre as atividades do IEC – Informação, Educação e Comunicação 111 

específica da dengue, apresentando a Sra. Cláudia como Coordenadora da Equipe. Em seguida 112 

discorreu sobre todos os Projetos e Parcerias desenvolvidas com a Secretaria de Esportes, Educação 113 

e Comunicação e Meio Ambiente. Sra. Silvia parabenizou o serviço da dengue e sua efetividade, em 114 

seguida sugeriu ações voltadas para o envolvimento da comunidade e perguntou se o setor também 115 

combate aos borrachudos. Sra. Denise respondeu que cuidam especificamente do combate a 116 

dengue. Sr. Carlos Aymar sugeriu capacitação das administradoras dos condomínios, objetivando 117 

estreitar o canal de comunicação com os condôminos. Sra. Denise informou que este trabalho já é 118 

realizado. Em seguida, passou a palavra a Sra. Cláudia, Coordenadora da área educativa – IEC que 119 

informou que já realizaram reuniões com os funcionários enviados pelos proprietários dos 120 

condomínios, sendo orientados a se tornarem multiplicadores de informações para os demais 121 

funcionários e comunidade. Disse que estão direcionando o olhar destas pessoas em direção ao foco, 122 

devido ter encontrado uma situação bem preocupante. Salientou que as ações já foram iniciadas e 123 

que no mês de julho apenas intensificam-nas. Dando continuidade, Sra. Denise questionada pelo Sr. 124 

Puríssimo quanto à situação atual da dengue no Município considerou que já houve um momento 125 

muito preocupante, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, porém, atualmente, a 126 

situação está mais tranquila. Sra. Cidinha sugeriu ficarmos sempre alertas, considerando o 127 

surgimento dos novos genótipos da doença, as características portuárias da região e áreas de lazer. 128 

Em seguida discorreu sobre as atividades de arrastão, telagens, bloqueio, controle de criadores, 129 

pesquisa em pontos estratégicos e armadilhas, nebulizações, delimitação de foco, casa a casa e 130 

atividades em imóveis especiais. Na sequencia explicou a diferença entre imóveis visitados, imóveis 131 

trabalhados e não trabalhados, condutas adotadas, significado de imóveis especiais e dificuldades 132 

para efetuar visitas domiciliares. Esgotando-se os questionamentos, Dr. Antonio agradeceu a 133 

apresentação e disponibilizou a palavra a Sra. Wania.  134 

1.5 – Sra. Wania, Coordenadora do CCZ, apresentou os dados do período de janeiro a abril. Em 135 

seguida, discorreu sobre o número de animais capturados, adotados, resgatados, óbitos e eutanásias 136 

realizadas no período. Quanto à vacinação antirrábica, informou que estão em campanha desde 14 137 

de maio até 04 de junh0/12, com fixação de cartazes informativos em todos os PSF’s do município.  138 

Apresentou os envios referentes ao diagnóstico de raiva de janeiro a março referente a cães e 139 

morcegos com resultados negativos. Em seguida, apresentou o número de denúncias gerais. Com 140 

relação aos pernilongos e borrachudos, informou que, no momento, estão trabalhando somente com 141 

o culex, isto é, combate aos pernilongos, porém retornarão ao combate aos simulídeos, depois da 142 

campanha da vacinação da raiva. Por último informou que, sempre que possível realizam visitas em 143 

domicilio em atendimento às denúncias diversas.  144 

1.6 – Parecer da COFIN: Sr. Carlos Puríssimo, Coordenador da COFIN, efetuou a leitura na 145 

íntegra das atas das Reuniões da COFIN: 117ª, 118ª, 119ª, 120ª e 121ª, realizadas nos dias 10/05, 146 

15/05, 17/05/ 22/05 e 24/05/12. Em seguida, apresentou o parecer efetuado pelos membros da 147 

Comissão, apresentando pareceres diferentes com relação às Contas da Secretaria da Saúde 148 

referente ao 1º Quadrimestre/12. Em seguida, discorreu sobre os pareceres nominalmente: 149 
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1- O parecer dos membros conselheiros da COFIN Carlos Aymar e Carlos Puríssimo foi favorável a 150 

aprovação das Contas da SESAU, com aprovação das Contas do Hospital de Clínicas – Processo 151 

interventivo, com ressalvas pendentes de esclarecimentos.  152 

2- O parecer do conselheiro Cláudio Delgado da COFIN foi favorável à aprovação das contas da 153 

Secretaria da Saúde, com discordância da aprovação com ressalvas pendentes de esclarecimentos 154 

das contas do Hospital, apontadas pelos demais membros da COFIN, considerando que não foi 155 

concedido ao Hospital o tempo necessário para esclarecimentos, caracterizando cerceamento de 156 

defesa e direito de manifestação. Por último, Sr. Puríssimo teceu agradecimentos ao Sr. André e 157 

Jacqueline, representantes do Fundo Municipal de Saúde, pela colaboração na análise das contas, e, 158 

em seguida, informou que esta será a última reunião que estará participando, considerando ser pré-159 

candidato nas próximas eleições de 2012, e, que entrará com pedido de afastamento temporário das 160 

atividades do COMUS. Sr. Ubirajara se absteve de vota, considerando não se sentir confortável 161 

diante do posicionamento da COFIN em apresentar pareceres diferentes referentes as Contas da 162 

SESAU. Dr. Antonio Carlos colocou os dois posicionamentos para apreciação da plenária, tendo a 163 

aprovação favorável da maioria dos presentes votantes em aprovar o parecer nº 1: Aprovar as 164 

Contas da Secretaria da Saúde e Aprovação com ressalvas pendentes de esclarecimentos para 165 

as contas do Hospital de Clínicas – Processo Interventivo.  166 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 167 

presentes. 168 

Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 169 

responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      170 

São Sebastião, 24 de maio de 2012. 171 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 172 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  173 
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