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ATA DA 116ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de setembro de 2013, às 16 horas e 20 minutos em 2ª chamada. 3 

Local: Sala de Reunião da Secretaria da Saúde. 4 

      Ordem do Dia:  5 

1- LOA – Lei Orçamentária Anual: Dr. Antonio lembrou que a proposta da apresentação da 6 

LOA foi enviada por e-mail e sua apresentação detalhada foi realizada na 180ª reunião 7 

ordinária do COMUS do dia 10/09/13. Não havendo questionamentos, submeteu-a a votação. 8 

Aprovada por unanimidade.  9 

2- PPA: Dr. Antonio lembrou que a apresentação da proposta do PPA foi enviada por e-mail e 10 

sua apresentação detalhada foi realizada na 180ª reunião ordinária do COMUS do dia 11 

10/09/13. Não havendo questionamentos, submeteu-a a votação. Aprovado por 12 

unanimidade. 13 

Dr. Antonio explicou que esta Prestação de Contas tem um caráter diferenciado das 14 

apresentações anteriores, explicou que a Comissão de Finanças é uma das comissões do 15 

COMUS responsável pela análise das contas do Fundo Municipal de Saúde e tem um volume 16 

de trabalho muito maior que as demais comissões. Informou que, especificamente neste 17 

quadrimestre, ela teve problemas relacionados ao quorum, ou seja, somente a Dra. Tania 18 

compareceu a todas as reuniões pré agendadas, Sr. Carlos Puríssimo na maioria delas e os 19 

demais compareceram numa ou outra reunião. Por conta dessa situação, o parecer final da 20 

Comissão ficou comprometido, ficando decidido que será considerado o Relatório de Trabalho 21 

emitido pelos membros Carlos Puríssimo e Tania R. Sarak. A seguir, solicitou a inversão do 22 

item de pauta, adiantando a manifestação individual da Dra. Tania que informou que existe 23 

uma resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 453/12 que garante dez dias de 24 

antecedência para manifestação documental. Informou que os empenhos referentes ao mês de 25 

agosto foram disponibilizados pelo Fundo Municipal na data de hoje, inviabilizando a análise 26 

mais apurada e emissão de parecer. Solicitou que as Prestações de contas não sejam 27 

agendadas com data próxima do dia 20 de cada mês, considerando a falta de tempo hábil para 28 

analisá-las. Em seguida, efetuou a leitura da 151ª reunião da COFIN, datada de 24/09/13, 29 

elencando as seguintes considerações: 1- Contas do HCSS – solicitou que todos os contratos 30 

médicos do Hospital e Pronto Socorro sejam analisados pelo Jurídico da Prefeitura; 2- 31 

Ausência do relatório final da auditoria realizada no hospital; 3- Secretaria da Saúde – 32 

solicitou que a questão das diárias e adiantamentos pagos aos funcionários seja analisada pelo 33 

Jurídico da Prefeitura; 4- Confecção de livros/cartilhas pela Zoonoses – solicitou justificativa 34 

sobre o número de exemplares confeccionados somando 35.000 livros educativos; 4- 35 

Questionou por que priorizaram o segmento da Zoonoses na referida confecção dos 36 

livros/cartilhas e por que esta decisão não passou pela apreciação do COMUS. 5- Questionou 37 

a Secretaria da Saúde pela contratação da empresa ECOPAV que prestou serviços nas ações 38 

de combate a dengue.  Dr. Elias explicou que contrataram a empresa ECOPAV para ajudar na 39 

retirada de lixo no bairro de Barequeçaba. Salientou que o acúmulo de lixo estava contribuindo 40 

para incidência de dengue e que todas as ações foram registradas e enviará ao COMUS. 41 

Quanto à confecção do material educativo referente a Zoonoses informou que o termo correto é 42 

cartilhas e não livros. Informou que a referida solicitação foi feita no ano anterior e assumiu o 43 

Setor a partir de março deste ano. Disse que as cartilhas foram devolvidas para correção por 44 

apresentarem erros de impressão. Dra. Tania disse que consta no processo de licitação como 45 

livros e não como cartilhas. Carlos Puríssimo informou que foi apresentada uma solicitação 46 

para confecção de cinco mil exemplares, porém foram confeccionados 35.000. Questionou em 47 

que circunstâncias foram realizadas as solicitações: carta convite ou licitação e o nome do 48 

responsável pela solicitação. Sra. Camila questionou o número de consultas apresentado pelo 49 

Sistema de Informação da Atenção Básica referente aos meses de janeiro a maio/13 50 

comparados aos meses de junho e julho/13. Dr. Marcos fez a verificação e esclareceu a Sra. 51 
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Camila que houve um equívoco em sua interpretação no ato da leitura dos dados. Dr. Antonio 52 

disponibilizou o momento aos técnicos da Secretaria presentes para esclarecimentos 53 

referentes aos questionamentos efetuados pela Dra. Tania. Em seguida, considerou que 54 

quanto às solicitações de pareceres jurídicos da Prefeitura terão que aguardar, porém quanto 55 

ao item referente à ausência do Relatório de Auditoria realizada no Hospital, explicou que ainda 56 

não existe relatório final porque a auditoria não está concluída e por isso não foi apresentado 57 

ao COMUS. Salientou que a Secretaria já se manifestou e enviou as suas justificativas e 58 

aguardam novo relatório que poderá ser ainda preliminar ou conclusivo. Por último, considerou 59 

temerário condicionar a aprovação das contas no embasamento de um relatório preliminar que 60 

não espelha uma conclusão sobre a auditoria realizada. Além do que, tal relatório versa sobre 61 

matéria não pertinente ao quadrimestre em discussão e a partir do momento que o COMUS 62 

encaminha a situação a outros órgãos para avaliação, deverá aguardar a conclusão dos 63 

trabalhos. Em seguida disponibilizou o momento para os técnicos da Secretaria da Secretaria 64 

da Saúde. Sr. Marcelo, do Departamento Administrativo, informou que já consultaram o 65 

Departamento Jurídico da Prefeitura, que manifestou o seguinte entendimento segundo o 66 

Estatuto do Servidor: a diária tem pagamento destinado para despesas não previstas enquanto 67 

o adiantamento assegura as despesas previstas. Dando continuidade, Dra. Tania questionou 68 

os contratos dos profissionais médicos e dentistas do Hospital e Pronto Socorro, bem como 69 

seus registros no CRO, CRM e Junta Comercial, em seguida solicitou análise do Departamento 70 

Jurídico da Prefeitura. Em seguida, manifestou parecer pela não aprovação das contas 71 

enquanto essas dúvidas perdurarem. Dr. Antonio informou que existe um projeto novo 72 

referente à criação de ações de responsabilidade da população com relação aos animais e que 73 

este está vinculado a ONG Cia das Patas e a uma Promotora de Justiça de Diadema, Dra. 74 

Eloiza Belizardo, que foi designada para atuar em São Sebastião no caso em questão. Disse 75 

que ela exige um trabalho maciço de campanhas de posse responsável, castrações, chipagem 76 

de animais (identificação) e trabalho educativo. Explicou que esse trabalho ainda não foi 77 

implantado na sua totalidade porque estão trabalhando num projeto de lei desenvolvido por um 78 

grupo de trabalho nomeado por decreto municipal e assim que ele estiver concluído e 79 

analisado pelo Jurídico da Prefeitura será submetido à apreciação do COMUS. Informou ainda 80 

que estão elaborando um Termo de Ajuste de Conduta – TAC solicitado pela referida 81 

promotora objetivando mudar a lógica de trabalho com os animais no município de São 82 

Sebastião. Disse que a população abandona o animal nas ruas e depois solicita à Secretaria da 83 

Saúde para recolher o animal abandonado, transferindo desta forma a responsabilidade com o 84 

animal para a Secretaria da Saúde. Considerou que a verba do SUS tem como objetivo tratar 85 

pessoas e não capturar animais, assumindo responsabilidades de outrem.  Por último, informou 86 

que o trabalho dessa promotora já foi efetuado nos municípios de Ilhabela, Caraguatatuba e 87 

posteriormente irá pra Ubatuba. Disse que ela já foi premiada pelo seu trabalho e seu objetivo é 88 

disseminar esses TACs por todo o estado de São Paulo por conta da Lei Feliciano, lei que 89 

protege os animais. Quanto ao questionamento das cartilhas em pauta, informou que elas 90 

objetivam contemplar esse projeto e, se foram devolvidas para correção é porque não 91 

atenderam satisfatoriamente o solicitado. Quanto à informação trazida pelo Sr. André de que o 92 

pagamento das cartilhas já foi efetuado, considerou que o pagamento não impede a cobrança 93 

quanto à correção das cartilhas e sua futura efetivação do trabalho. Por último, considerou que 94 

diante dos questionamentos apresentados pelos membros da COFIN e esclarecimentos pelos 95 

técnicos da Secretaria de Saúde, sugeriu registrar em ata que os temas apresentados como 96 

pendentes foram debatidos e esclarecidos em Plenária, bem como a sugestão de análise do 97 

Jurídico da Prefeitura para os itens descritos acima, ficando para a Plenária a votação 98 

soberana sobre as Contas do fundo Municipal de Saúde depois da apresentação do 99 

Consolidado dos Serviços Prestados, considerando a impossibilidade da COFIN emitir parecer 100 

conclusivo. Sr. Puríssimo solicitou retificar a ata da COFIN quanto a sua redação no item 101 

referente as cartilhas, considerando a explicação do DR. Elias, passando a adotar a seguinte 102 
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redação: “ausência de planejamento quanto a quantidade solicitada e distribuição das cartilhas 103 

“livros”, elaboradas pela Zoonoses, bem como o modelo legal de aquisição e o valor unitário 104 

das cartilhas”. Sugestão aprovada pela Dra. Tania. A seguir, Dr. Antonio passou a palavra ao 105 

Sr. André Fontes.  106 

3- Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2013: 107 

3.1- Sr. André Fontes, representante do Fundo Municipal de Saúde informou que essa 108 

mesma apresentação será feita amanhã em Audiência Pública na Câmara Municipal às 16h. 109 

Ressaltou em relação aos quadrimestres anteriores, a alteração importante para essa 110 

apresentação foi a inserção de dados de períodos anteriores, conforme solicitado pelo 111 

Vereador Gleivison na última Audiência Pública; que em função das várias atividades no 112 

decorrer de setembro, como PPA e LOA, parte dos slides foi apresentada somente nesta 113 

data. Informou ainda que foram realizadas seis ou sete reuniões da COFIN no decorrer de 114 

setembro, sendo que apenas a Dra. Tânia Sarak compareceu em todas; que em função disso 115 

o parecer daquela Comissão não foi emitido, ficando apenas a manifestação individual da 116 

conselheira Tânia; manifestou também que a falta de comparecimento da maioria dos 117 

conselheiros acarreta complicação ao andamento dos trabalhos do Fundo Municipal de 118 

Saúde - FMS, visto que rotineiramente vem tendo que alterar atividades já programadas. 119 

Ressaltou que toda a documentação de praxe foi apresentada tempestivamente, inclusive 120 

com mais de dez dias de antecedência, entretanto o relatório analítico de agosto foi 121 

consolidado pela Sefaz nos últimos dias, motivo pelo qual só foi entregue nesta data à 122 

COFIN; que não aceita como argumento da Dra. Tânia a falta de tempo para análise. Citou 123 

como exemplo a prestação de contas da SESAU referente ao 1º quadrimestre/2013, que foi 124 

aprovada com pendências quanto à análise das prestações de contas do Hospital de Clínicas 125 

- HCSS por falta de tempo para análise pela COFIN, mas que se passaram quatro meses e 126 

continuou sem ser analisada. Considerou que diante da análise de toda a prestação 127 

resultaram 15 itens solicitados com sua maioria esclarecidos. Salientou que existem 128 

questionamentos hoje colocados pela COFIN que não pertencem ao quadrimestre analisado. 129 

Em seguida, solicitou reorganização da Comissão, pois a maioria dos itens pontuados pela 130 

COFIN foi esclarecido e os que não foram é porque aguardam retorno. Em seguida, fez a 131 

apresentação dos dados da execução orçamentária, parte integrante desta ata: detalhamento 132 

da aplicação do recurso – mínimo a ser aplicado com recursos próprios e valor efetivamente 133 

aplicado; despesa liquidada – pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e 134 

investimentos; detalhamento do grupo “outras despesas correntes”; evolução da receita de 135 

impostos; comparativo da aplicação de recursos próprios referente a média de 2012, 1º e 2º 136 

quadrimestre de 2013. Apresentou também a situação de RH por situação – ativos, 137 

afastados, licença maternidade – centro de custo e por cargos.  138 

3.2- Propostas de Projetos Apresentados e Contemplados:  139 

Sra. Jacqueline Marinho, do Fundo Municipal, informou que, especialmente, nesse 140 

quadrimestre fizeram um trabalho intensivo na busca de novos recursos para a Secretaria de 141 

Saúde. Pleitearam recursos para construções de cinco unidades de Saúde, com a seguinte 142 

metodologia: reunião com a Equipe técnica da Secretaria, objetivando identificar a 143 

necessidade dos bairros, levantamento de áreas disponíveis junto ao Departamento da 144 

Secretaria de Habitação, apresentação dessas áreas aos gestores, secretários e Prefeito, 145 

sendo aprovada pelo COMUS conforme resolução nº. 14/2013 – COMUS e finalmente a 146 

aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde. Informou que a proposta contemplará cinco 147 

Unidades de Saúde porte 2, com capacidade de abrigar até duas equipes de Atenção Básica  148 

de Saúde da Família, sendo que cada unidade, terá o valor de construção R$ 512.000,00, na 149 
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qual já receberam o repasse no valor de 20% por unidade. Em seguida, informou que as 150 

unidades contempladas serão as seguintes: Boiçucanga, Pontal da Cruz, Enseada, Jaraguá e 151 

Canto do Mar. Informou que dentro do Programa Requalifica UBSs também pleitearam 152 

recursos para reformas e ampliação de algumas unidades, com metodologia idêntica a 153 

apresentada anteriormente.  Em seguida, informou que as unidades contempladas são as 154 

seguintes: Centro de Saúde do Topo e Boiçucanga, Maresias e Barra do Una. Quanto à 155 

reforma de unidades do Programa Requalifica, fase 2, da Secretaria de Estado, pleitearam 156 

reforma das unidades do Jaraguá no valor de R$ 450.00,00, em fase de apreciação. Informou 157 

que também foram contemplados com Emendas Parlamentares, uma no valor de R$ 158 

200.000,00 pelo Deputado Alexandre Leite que será utilizada para reestruturação dos 159 

consultórios odontológicos das unidades do Canto do Mar Morro do abrigo, PSF do Centro e 160 

Barequeçaba, Emenda pelo Deputado Cândido Vacarezza utilizada para reestruturação do 161 

consultório oftalmológico do Centro de Saúde e aquisição para as demais dependências.  162 

Emenda no valor de R$ 100.000,00 do Deputado Marcos Feliciano para modernização das 163 

farmácias do Município, na qual serão contempladas as seguintes unidades: USF do 164 

Jaraguá, UBS da Enseada, Morro do Abrigo, Pontal, Central, Topolândia, Maresias, 165 

Boiçucanga e Canto do Mar. Receberam também o recurso para a modernização da 166 

lavanderia por Emenda apresentada pelo Deputado Edson Aparecido em 2009, tendo como 167 

equipamentos contemplados os seguintes equipamentos: 01 Máquina de lavar 50 kg, 01 168 

centrifugadora, 01 calandra multirrolo e 01 secadora, todos em processo de licitação. Por 169 

último, informou que o total de recursos pleiteados junto a outras esferas nesse quadrimestre 170 

soma o valor de R$ 4.136.044,00. 171 

3.3- Componente de Auditoria Municipal: Sr. Wilmar discorreu sobre o as auditorias 172 

iniciadas e em andamento, detalhando sobre o status de cada processo de origem e seus 173 

desmembramentos. Explicou que existem processos abertos pelo componente municipal e 174 

outros para atender a demanda do Ministério da Saúde. Sra. Geórgia explicou que os 175 

processos relacionados a auditoria do Ministério da Saúde estarão sempre em execução até 176 

que se esgotem os questionamentos das áreas técnicas, sendo assim estarão em constante 177 

monitoramento pelo componente.  Dr. Antonio informou que um processo poderá durar anos 178 

em execução devido ao monitoramento contínuo exigido de algumas constatações devido a 179 

sua complexidade.   180 

3.4- Oferta e Produção dos Serviços de Saúde: Sr. Wilmar, Chefe de Divisão de Avaliação 181 

e Controle, informou que juntamente com a Central de Regulação realizam o faturamento das 182 

unidades de saúde, ou seja, consolidam a produção de procedimentos realizados, consultas 183 

e exames da Rede Municipal e Prestadores de Serviço de Saúde. Em seguida discorreu 184 

sobre a média do valor faturado da produção ambulatorial e hospitalar dentro do quadro 185 

comparativo do 1º e 2º quadrimestres de 2013. Apresentou o aproveitamento de cotas no 186 

AME de Caraguatatuba, com destaque para a taxa de absenteísmo devido às questões de 187 

transporte, distancia, entre outros. Em seguida, discorreu sobre o resumo de internações por 188 

evolução de Clinica Médica, Cirúrgica e Obstétrica, com destaque para um aumento 189 

significativo devido à demanda oriunda de Caraguatatuba.   190 

3.5- Divisão de Programas: Sra. Cidinha informou que os programas possuem as linhas 191 

mestras de diretrizes e as ações acontecem efetivamente nos Programas de Saúde da 192 

Família e algumas nas Unidades de Especialidades. Quanto aos exames ofertados, informou 193 

que o exame eletroencefalograma, antes realizado pelo Centro de Saúde, hoje é realizado 194 

pela ECORAD. Com relação aos exames de biópsia estão sendo realizadas pelo AME e 195 

ECORAD e a Colposcopia está sendo realizada na unidade da Enseada, Boiçucanga e 196 
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CEMIN. Em seguida, discorreu sobre os procedimentos realizados pelas unidades de saúde 197 

a seguir elencadas: CEMIN, CIAMA, Saúde da Criança, SISVAM, Saúde do Adolescente, 198 

Gestantes, Saúde dos Idosos, Saúde da Mulher, Centro de Reabilitação de 199 

Boiçucanga/Topolândia, CAPS, USO e Serviço Social. Com relação às atividades do CAPS, 200 

contou com esclarecimentos do Dr. Ubirajara que discorreu sobre o número de pacientes 201 

atendidos no sistema intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Explicou que anteriormente 202 

apresentavam o relatório acumulado dos tipos de atendimentos no quadrimestre, porém 203 

nesse quadrimestre a proposta de apresentação está pautada na apresentação do número 204 

de pacientes assistidos e não no número de atendimentos prestados ao mesmo paciente. 205 

Lembrou que o CAPS AD foi inaugurado no mês de novembro com efetivação de 206 

atendimento somente a partir de janeiro/13. Destacou as variações de remanejamento do 207 

CAPS para o CAPS AD e em seguida discorreu sobre os principais diagnósticos 208 

apresentados pelo pacientes do CAPS. Destacou que houve uma queda no número de 209 

consultas do 2º quadrimestre comparado ao 1º quadrimestre/13 em decorrência do 210 

remanejamento de pacientes para outras unidades e reincidência de atendimento do mesmo 211 

paciente. Em seguida discorreu sobre as atividades terapêuticas e oficinas realizadas nas 212 

unidades do CAPS e CAPS ad. Discorreu ainda sobre as atividades dispensadas aos 213 

familiares, assistência social, transporte e atividades extra instituição. Destacou que no CAPS 214 

AD não existe a classificação de atendimento intensivo, semi intensivo e não intensivo, 215 

informou que no CAPS AD todos os pacientes têm o seu projeto terapêutico e passam por 216 

práticas diversas de atividades. Informou que os pacientes adultos passam dias de 217 

atendimentos diferentes dos destinados aos pacientes adolescentes, objetivando evitar o 218 

conflito da população. Na Psiquiatria esse número oscila um pouco mais. Quanto a Casa Dia 219 

que atendia pacientes do sexo masculino, informou que eles não atenderam o solicitado no 220 

edital e por conta disso não renovaram o contrato, aguardam novo processo de licitação para 221 

substituição da Casa Dia. Informou que saiu recentemente a contratação da entidade “Passo 222 

da Liberdade”, no município de Limeira para atendimento da clientela feminina de São 223 

Sebastião. Informou o número total de pacientes atendidos pela unidade e destacou que o 224 

trabalho do CAPS AD começa a mostrar qualidade à medida que o número de internações 225 

por dependência química vem diminuindo. Por último, falou da parceira com o SAMU no 226 

cruzamento de dados para construção de relatório quanto às ocorrências descritas no 227 

atendimento em urgência e emergência com relação às tentativas de suicídio.   228 

3.6- Programa de Saúde da Família: Dra. Mamy, Coordenadora da Estratégia de Saúde da 229 

Família, deu início a apresentação esclarecendo que no mês de maio teve um pequeno 230 

impacto referente a mudança das datas durante o lançamento do SIAB. Em seguida 231 

discorreu sobre o número de consultas dentro do quadro comparativo referente ao 1º e 2º 232 

quadrimestre de 2013. Salientou que nesse quadrimestre, mesmo com as dificuldades 233 

relacionadas com a falta de médicos, conseguiram dar suporte as unidades diminuindo o 234 

impacto no número de atendimentos. Salientou que ainda existem unidades que não 235 

possuem médico coordenador responsável pela unidade, porém remanejam médicos de 236 

outras unidades para suprir o atendimento e evitar a desassistência. Discorreu sobre o 237 

atendimento nas unidades do PSF: Pré natal, DST AIDS, Atendimento ao diabético, 238 

hipertenso, coletas de papanicolau, visitas médicas, atendimento de Enfermagem, 239 

atendimento do Enfermeiro, visitas domiciliares dos Agentes de Saúde, Enfermagem e 240 

Médicos, bem como as atividades educativas em saúde. Discorreu ainda sobre os tipos de 241 

atendimentos médico e de enfermagem, exames complementares, encaminhamentos para 242 

especialidades e tipos de procedimentos realizados.  Apresentou a proporção de demanda de 243 
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agendamentos de rotina, de atendimentos imediatos e necessidade de atendimento contínuo. 244 

Lembrou-se da apresentação da Prestação de contas anterior com relação à alteração do 245 

SIAB incluindo no atendimento do PSF o supervisionamento e acompanhamento do usuário 246 

de álcool/drogas e saúde mental, enquanto cidadão dentro do seu contexto social, tratamento 247 

e acompanhamento dos familiares. Disse que para a execução dessas ações providenciarão 248 

capacitação aos profissionais.  Por último, lembrou que estão inscritos no Programa QUALIS 249 

UBS do Estado com relação à ambiência e cadastraram quatro unidades de saúde com 250 

quatro salas cada uma e inscrição no PMAQ – Programa de Acesso e Qualidade a Saúde do 251 

ministério da Saúde com o compromisso da unidade que é credenciada receberá um 252 

incentivo para suprir as necessidades das unidades cadastradas. Em seguida apresentou a 253 

lista de equipamentos que recebidos pelo Programa de melhoria a ambiência (mobiliários, 254 

equipamentos e informatização das equipes de saúde).   255 

3.7- Saúde Bucal: Dr. Marcos discorreu sobre as atividades relacionadas ao Serviço bucal 256 

em substituição a Dra. Marisa que motivos pessoais não pode comparecer. Em seguida 257 

apresentou o número das primeiras consultas programadas dentro do quadro comparativo do 258 

1º e 2º quadrimestre/13. Em seguida, discorreu sobre o número de consultas odontológicas 259 

programáticas, de emergências e visitas domiciliares, escovação supervisionada, 260 

atendimentos às gestantes, instalação de prótese, atenção secundária do CEO 261 

(restaurações) e avaliações da alteração de mucosas e câncer bucal. Deu ênfase ao 262 

indicador de tratamento odontológico concluído, pois demonstra a adesão e continuidade do 263 

paciente ao tratamento proposto. Dra. Tania questionou o número da produção de 32 264 

próteses no quadrimestre, disse que o considera muito baixo, solicitou identificar a causa.  265 

Dra. Elias constatou que houve erro de digitação e apresentou o valor 196 próteses 266 

produzidas no período como correto. Dando continuidade, Dr. Marcos considerou que as 267 

unidades de saúde da família ainda apresentam dificuldades e estão evitando efetuar 268 

contratações comissionadas em decorrência do pouco tempo para implantação da Fundação. 269 

Quanto à classe médica, Dra. Mamy informou que efetuam o remanejamento de médicos de 270 

outras unidades para evitar a desassistência total das unidades que estão sem médico 271 

coordenador. 272 

3.8- Divisão de Ouvidoria: Dra. Eliete, Chefe de divisão, citou também a novo formato de 273 

apresentação da prestação de contas discorrendo dentro de um quadro comparativo do 1º e 274 

2º quadrimestre. Informou que houve um aumento do número de reclamações, fato que 275 

considera decorrente da falta de médicos na unidade de saúde e ampliação da divulgação do 276 

setor de ouvidoria a população por meio da Rede Básica de Saúde. Dra. Marcia informou 277 

que durante as Pré Conferências estão orientando a população quanto à participação no 278 

controle Social, acesso a Ouvidoria e Comitê de Violência. Dando continuidade, Dra. Eliete 279 

destacou que as reclamações do COMUS também diminuíram em decorrência do 280 

redirecionamento das queixas da população ao Serviço da Ouvidoria. A seguir discorreu 281 

sobre os diversos tipos de atendimentos oferecidos pelo departamento como solicitações, críticas 282 

e denúncias referentes ao atendimento, classificados como mau, atendimento, demora no 283 

atendimento, falta de atendimento e elogios. Em seguida discorreu sobre o número de cada tipo 284 

de atendimento realizado no período. Salientou que nem toda denúncia acolhida pela Ouvidoria é 285 

procedente e informou que enviam as queixas para as unidades para que se manifestem e que 286 

sempre ouvem as duas partes envolvidas. Por último, chamou a atenção para o item Rotina de 287 

Atendimento do Departamento de Frota, disse que houve um aumento do número de 288 

reclamações. Informou que foi expedido um documento ao Secretário para avaliação do setor. 289 

Disse que na última Prestação de Contas na Câmara Municipal foi questionado o número 290 
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insignificante de reclamações no SAC do Hospital e Pronto Socorro, sendo justificado pela 291 

Ouvidoria que o número reduzido estava relacionada existência do Serviço de Atendimento ao 292 

cliente dentro do Hospital. Disse que a partir do momento que esse serviço passou a ser mais 293 

prestativo no Hospital houve uma notória a diminuição do número de reclamações na Ouvidoria.  294 

Considerou que este ano o serviço, sob responsabilidade do Sr. Cláudio Delgado, teve um retorno 295 

muito satisfatório, disse que eles entram em contato com os todos os pacientes para justificar o 296 

andamento do serviço. Em seguida apresentou o número total do SAC referente ao Hospital, 297 

Pronto Socorro Central e de Boiçucanga. Elogiou a iniciativa do Hospital e disse que a satisfação 298 

ao cliente é sempre muito bem vinda. Sr. Cláudio Delgado considerou que reclamações 299 

construtivas sempre serão bem vindas, desde que partam de um principio que haja identificação 300 

do cliente para solução dos problemas. Informou que fizeram uma nova sala do SAC, com uma 301 

nova estrutura para que os clientes possam trazer as suas reclamações com atendimento pelo Sr. 302 

Ricardo que atende os clientes pessoalmente. Disse que o serviço é uma ferramenta para dar 303 

continuidade do bom serviço almejado dentro do hospital.  304 

3.7- Departamento em Vigilância em Saúde: Dr. Elias, diretor do Departamento de 305 

vigilância em Saúde, deu início a sua apresentação manifestando grande satisfação em estar 306 

no comando da equipe de trabalho do Departamento de vigilância em Saúde. Exaltou a 307 

dedicação dispensada pelos profissionais compromissados com o bom andamento do serviço 308 

e apoio do Secretário que tem atendido a todas as solicitações. Deixou registrado que ontem 309 

iniciaram uma ação de arrastão no bairro Canto do Mar, Enseada e Jaraguá em decorrência 310 

de ter sido detectado uma maior incidência de casos de dengue nessa região. Disse que foi 311 

possível observa que muitos dos casos relatados na ação são moradores de Caraguatatuba 312 

e muitos são da região de São Sebastião que trabalham em Caraguatatuba. Portanto foi feita 313 

uma avaliação e chamaram a SUCEN para uma conversa e desta ficou acordado o trabalho 314 

em parceria. Disse que a SUCEN disponibilizará 24 funcionários para trabalhar em apoio na 315 

ação de arrastão na referida região junto com os funcionários do Setor de Endemias.  Dando 316 

continuidade, Sra. Georgia, Chefe do Departamento de Vigilância, informou que o mais 317 

importante para o Departamento é a meta que a vigilância assume perante o PAVISA – Plano 318 

de Vigilância Sanitária junto a ANVISA – Sistema de Vigilância Sanitária. Em seguida, 319 

discorreu sobre o número de estabelecimentos inspecionados no período considerando o 320 

quadro comparativo entre os últimos quadrimestres de referências. Quanto às inspeções 321 

realizadas, informou que em relação aos serviços de saúde ainda restando ainda 40% para 322 

ser concluído no próximo quadrimestre. Quanto aos serviços de interesse a saúde, que 323 

incluem as atividades de cabeleireiros, informou que já atingiram a meta. Na área de 324 

medicamento disse que superaram a meta, estão com 500% das ações, por conta de ter 325 

formação farmacêutica, criou uma estrutura de controle de medicamentos, bem como o 326 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre Medicamentos atuando online com a ANVISA, 327 

facilitando o controle de medicamentos no Município. Domissanitários e alimentos também 328 

atingiram as metas. Disse que na Vigilância Sanitária praticamente alcançaram as metas. 329 

Quanto aos Serviços de Saúde informou que estão reorganizando o serviço, disponibilizando 330 

treinamento aos profissionais, objetivando a absorção do serviço, porém também estão 331 

dentro das metas. Com relação às inspeções, informou que no ano passado realizaram 1695 332 

inspeções durante o ano todo de 2012 enquanto que nesses dois quadrimestres já realizaram 333 

2034 inspeções até a presente data. De forma geral considerou que alcançaram as metas 334 

estabelecidas.  335 

3.8- Sra. Camila considerou que existe a falta de voluntários para compor as comissões do 336 

COMUS em seguida questionou o horário destinado a realização das reuniões do COMUS e 337 
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de suas Comissões. Disse que quando convida algumas pessoas para participarem das 338 

reuniões do COMUS, elas questionam o horário das reuniões. Solicitou repensar o horário já 339 

estabelecido e que os horários sejam firmados, de preferência, no período da noite. Sr. 340 

André explicou que a questão da reorganização em relação à agenda da COFIN tem como 341 

objetivo evitar que haja um acúmulo documental para ser analisado muito próximo a 342 

apresentação da Prestação. Salientou que nesse último mês ocorreram de 6 a 7 reuniões e a 343 

maioria contou com a presença exclusiva da Dra.Tania. Lembrou que providenciou um check 344 

list das pendências entregue a Dra. Tania e parece que não adiantou nada, pois tudo o que 345 

foi combinado na foi cumprido. Disse que o Fundo Municipal se empenhou em atender as 346 

demandas da COFIN na sua totalidade, considerando seus compromissos pessoais. Disse 347 

que o Fundo também disponibilizou o comparecimento dos membros da COFIN em dias e 348 

horários diferentes. Dr. Antonio informou que este assunto já foi motivo de pauta em 349 

diversas reuniões, com tentativas infrutíferas para a mudança de horário. Os próprios 350 

conselheiros sempre acabaram desistindo da referida mudança de horário. Salientou que 351 

tanto o dia da semana, quanto o horário perduram há anos, fato que dificulta a mudança. Dr. 352 

Elias esclareceu que o Departamento de Vigilância é visto pelo Município como um setor de 353 

punição, porém deixou claro que essa informação não procede.  Salientou que não estão 354 

punindo os comerciantes e sim educando e orientando. Informou que no próximo 355 

quadrimestre apresentará o número de estabelecimentos que foram efetuadas fiscalização e 356 

poderão notar que o número é muito pequeno. Explicou que somente os estabelecimentos 357 

que não atendem a nenhuma exigência depois de várias tentativas e prazos estabelecidos 358 

para correção apontada.  Dr. Antonio considerou que a Vigilância Sanitária - VISA tem 359 

caráter preventivo e pedagógico, porém quando há a necessidade de punição e o 360 

Departamento não o faz, por lei, há prevaricação, razão pela qual há situações em que há 361 

necessidade de adotar medidas punitivas, visando cumprir a lei, pois o escopo da VISA é 362 

proteger a Saúde Pública.  363 

3.9- Vigilância Epidemiológica da Dengue: Enfermeira Marcia Saavedra apresentou a 364 

distribuição dos casos de dengue no município com detalhamento do número de notificações, 365 

casos negativos, positivos e aguardando resultado. Em seguida, discorreu sobre as 366 

atividades do IEC – Informação, Educação e Comunicação especifica da Dengue, 367 

apresentando todos os Projetos e Parcerias desenvolvidas com a Secretaria de Esportes, 368 

Educação e Comunicação e Meio Ambiente. Explicou que eles trabalham prioritariamente 369 

com as escolas, objetivando tornar as crianças multiplicadoras de informação e orientação 370 

aos pais e familiares. Quanto às doenças de notificação compulsória, chamou a atenção para 371 

o trabalho desenvolvido pela profissional Tatiana do hospital de Clínicas, disse que seu 372 

empenho e dedicação contribuíram de forma positiva para a eficácia das notificações das 373 

doenças compulsórias. Informou que o Laboratório de referência para as doenças 374 

compulsórias é o do Hospital Adolfo Lutz e dependendo do caso utilizam o Hospital de 375 

Taubaté ou São Paulo. Quanto ao Programa de combate a tuberculose, lembrou que o 376 

Município tem recebido prêmios pelo aumento no índice de cura dos pacientes, contando 377 

com o apoio do PSF no acompanhamento dos pacientes para adesão ao tratamento. 378 

Discorreu sobre a Hanseníase e seu tempo de tratamento, exames do pezinho e suas 379 

especificidades, campanha de vacina e sua cobertura. Complementando a informação sobre 380 

a dengue, Dr. Elias informou que Caraguatatuba não atende eficientemente as 381 

determinações referentes ao controle e combate da dengue, salientou que eles não cumprem 382 

o acordo entre as divisas. Dando continuidade, Enfermeira Marcia apresentou os dados 383 

consolidados referente as atividades de arrastão, telagens, bloqueio, controle de criadores, 384 
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pesquisa em pontos estratégicos e armadilhas, nebulizações, delimitação de foco, casa a 385 

casa e atividades em imóveis especiais.   386 

3.10- Centro de Controle de Zoonoses: Sra. Wania, responsável e veterinária do Setor de 387 

Zoonoses, apresentou o quadro comparativo de 2012, 1º e 2º quadrimestre de 2013. Em 388 

seguida discorreu sobre o número de animais capturados/acolhidos, adotados, resgatados, 389 

número de óbitos e eutanásias. Apresentou o fluxo dos animais de grande porte e informou 390 

que existe uma empresa para prestação do serviço de recolhimento, em seguida discorreu 391 

sobre o número de animais resgatados. Informou que na próxima quinta feira haverá um leilão 392 

para quatro animais que estão sob a guarda do CCZ, às 10 horas no sítio. Quanto à campanha 393 

de vacinação, informou que ela ocorreu no período de 19/08 ao dia 09/09/13, sendo 7 394 

vacinados 7158 cães e 1515 gatos. Salientou que não conseguiram atingir a meta e não atribui 395 

esse fato a uma causa específica, pois investiram na divulgação da campanha. Acredita que a 396 

população vacina seus animais em clinicas particulares. Falou das castrações de cães e gatos, 397 

controle do culex e simulídeos e, por último discorreu sobre solicitações e denúncias recebidas 398 

pelo setor. Neste momento, Sr. Puríssimo assumiu a condução da reunião em decorrência da 399 

necessidade do Dr. Antonio se ausentar para assumir seu compromisso de docência na 400 

Faculdade e Dra. Marcia por motivos particulares. A seguir, disponibilizou o momento para 401 

esclarecimentos da plenária. Sra. Jaqueline, FMS, questionada pela Sra. Camila sobre a 402 

liberação do recurso no valor de R$ 80.000,00 destinado a lavanderia, explicou que a verba 403 

veio para o município por meio da emenda e que o deputado indica no orçamento e o Fundo 404 

Municipal apresenta a proposta, sendo que o recurso é transferido para o Município pelo 405 

Fundo Nacional de Saúde. Sra. Camila informou que no ano passado fez parte de uma 406 

comissão do COMUS que avaliou o Relatório do Comitê de Mortalidade e dessa avaliação 407 

pontuaram algumas questões referentes à melhoria das condições estruturais do Pronto 408 

Socorro e Hospital, objetivando diminuir o índice de mortalidade infantil e que um dos 409 

questionamentos foi em relação à informatização e unificação de informações do paciente, 410 

principalmente nos casos de gestantes de risco. Informou que a resposta da Secretaria da 411 

Saúde foi no sentido de que o Comitê deveria ser o responsável pela implantação dessas 412 

melhorias. Em seguida, questionou se diante da informação que os setores serão 413 

informatizados, como ficará a integração dos postos de saúde e o hospital Central e se os 414 

prontuários serão disponibilizados. Dra. Tania solicitou maiores esclarecimentos quanto às 415 

auditorias, especificamente a auditoria nº 13307 – DENASUS. Sr. André Fontes explicou que 416 

a auditoria questionada não faz parte da Prestação de Contas em pauta e que o relatório 417 

citado corresponde a Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2012 e explicou que o 418 

relatório não é conclusivo e sim preliminar. Informou que dos 33 apontamentos realizados pelo 419 

Ministério, 25 dos apontamentos estavam corretos e foram acatados, 7 eles pediram 420 

esclarecimentos adicionais e já estão sendo respondidos pela Secretaria. Quanto à citação 421 

sobre a devolução de recursos, considerou que o relatório é preliminar e não pode ser 422 

veiculado como critério de aprovação ou reprovação das contas em pauta (pois o tema não é 423 

pertinente ao quadrimestre em avaliação e porque está em análise pelo Ministério da Saúde). 424 

E por último esclareceu que se trata de uma auditoria Federal e não Municipal. Sr. Puríssimo 425 

considerou que com a vinda do Secretário Urandy para a administração da Saúde, os 426 

parâmetros utilizados nas inspeções dos imóveis, teve uma dinâmica diferente. Em seguida 427 

elogiou o Sr. Ricardo e o seu trabalho frente ao SAC e as mudanças referentes à ambiência do 428 

Hospital. Sra. Ana Amélia perguntou se é sabido que a população da Costa Sul apresenta 429 

mais dificuldades para acessar os serviços no Ame. Por que continuam agendando? 430 

Questionou ainda o destino dos carros e bicicletas destinados ao PSF. Dr. Marcos informou 431 

que a prioridade do AME são os pacientes da Costa Norte e Centro e quando sobram vagas 432 

encaixam os pacientes da Costa Sul. Dra. Mamy informou que os carros e bicicletas 433 

destinados ao PSF são muito antigos e já foram deteriorados. Sr. Urandy ratificou seu 434 

discurso quanto à participação do COMUS como instrumento colaborador na condução das 435 
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Políticas de Saúde. Em seguida considerou que atualmente o hospital conta com uma equipe 436 

de trabalho que passa pela administração do Dr. Waldir, Dr. Edson e Sr. Cláudio Delgado, que 437 

além de profissionais que trabalham para que tudo corra bem, são amigos pessoais, e diante 438 

dessa empatia, o serviço flui melhor. Disse que já foi iniciada uma conversa referente a 439 

informatização. Disse que já foi assinado um contrato do Hospital com uma empresa 440 

especializada no sentido da informatização dos dados e posteriormente buscará esse sistema 441 

para a Secretaria.  Quanto à intervenção, disse que pretende, futuramente, devolver o Hospital 442 

em plenas condições. Considerou que de uma forma geral, todas as Santas Casas estão 443 

“quebradas”. Em relação à informatização da Secretaria da Saúde informou que estão 444 

trocando todos os terminais de computadores e os equipamentos em perfeito estado serão 445 

repassados para outras unidades de saúde. Quanto aos veículos que chegaram para o 446 

município por meio da Emenda Parlamentar, solicitada pelo COMUS, informou que estará 447 

otimizando a sua utilização. Informou que assinou ontem o contrato de duas vans para a 448 

reabilitação da Costa Sul e Costa Norte. Por último disse que está indo constantemente para 449 

Brasília e não tem vergonha de buscar recursos para o município. Informou que conseguiram 450 

mais uma ambulância para o SAMU, com perspectiva de conseguir mais quatro. E quando isto 451 

se concretizar, encaminhará as ambulâncias antigas para reforma e doarão para o Hospital. 452 

Não havendo mais questionamentos, Sr. Puríssimo colocou em votação a Prestação de 453 

Contas referente ao 2º Quadrimestre/2013, sendo aprovada pela maioria dos votos com 454 

abstenção da conselheira Dra. Tânia Regina Sarak.  455 
__________________________________________________________________________________________________________ 456 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 457 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16 horas e 20 minutos, com término às 19 458 

horas e 45 minutos. 459 

Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. 460 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 461 

São Sebastião, 24 de setembro de 2013. 462 
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  2012 (MÉDIA) 1º QUADRIM/13 2º QUADRIM/13 

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA   12.110.550,00  15,00%   15.236.349,66  15,00%   11.207.333,11  15,00% 

APLICADO COM RECURSOS 
PRÓPRIOS 

  31.405.083,00  37,28%   31.760.778,01  31,27%   31.283.357,78  41,87% 

TOTAL APLICADO EM SAÚDE   35.892.769,00  -   37.118.282,49  -   36.500.320,87  - 

PREVISTA (Média)  70.910.333,33 70.910.333,33 

ARRECADADA  101.575.664,39 74.715.554,07 

 478 

DESPESAS COM SAÚDE 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS LIQUIDADAS 

(Por Grupo de Natureza da Despesa) 
Mai a Ago 2013 % 

(c) (d) (d/c) 

DESPESAS CORRENTES   102.634.900,00    96.581.052,87    35.895.727,41    37,17  

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   52.669.000,00    46.895.889,45    20.092.896,19    42,85  

  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   -      -      -      -     

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES   49.965.900,00    49.685.163,42    15.802.831,22  31,81  
    SUBVENÇÕES SOCIAIS       8.879.654,76    

    MEDICAMENTOS E CORRELATOS       779.150,37    

    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       676.846,26    

    DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS       5.467.179,83    

DESPESAS DE CAPITAL   6.366.000,00    9.041.158,92    604.593,46    6,69  

  INVESTIMENTOS   6.364.000,00    9.039.158,92    604.593,46    6,69  

  INVERSÕES FINANCEIRAS   2.000,00    2.000,00    -      -     

  
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

  -      -      -      -     

TOTAL (IV)   109.000.900,00    105.622.211,79    36.500.320,87    34,56  
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