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ATA DA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de setembro de 2012, às 14.20 horas, segunda chamada. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Dr. Antonio Carlos, deu início a reunião justificando o porquê da antecipação do horário da 5 

reunião devido ao compromisso da Secretaria da Saúde na Costa Sul. Dra. Marcia acordou com 6 

a Plenária que os questionamentos ou levantamentos de dúvidas serão feitos ao final da 7 

apresentação. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 8 

_______________________ 9 

Ordem do dia:  10 

1- Apresentação da Lei Orçamentária Anual - 2013: 11 

Sr. André Fontes, representante do Fundo Municipal de Saúde deu início a apresentação explicando 12 

que existem três instrumentos de gestão principais: o Plano Plurianual (válido por 4 anos), Lei de 13 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Disse que essa proposta da LOA é 14 

consolidada pela Secretaria da Fazenda e encaminhada pelo Executivo ao Legislativo para votação 15 

até o dia 30 de setembro. Informou que essa apresentação não será votada nesta data. Sugeriu que o 16 

assunto entre em pauta para votação na próxima reunião ordinária, para que haja tempo para 17 

apreciação pelo COMUS. Informou que após a consolidação de dados pela Secretaria da Saúde, os 18 

dados serão enviados para conhecimento e apreciação.  Em seguida, discorreu sobre o resumo 19 

orçamentário das despesas da Secretaria da Saúde em 2011, 2012, com posição parcial até o mês 20 

de agosto e a proposta para 2013; despesas por programas de saúde e despesas por fonte de 21 

recursos, conforme tabela integrante desta ata. Indagado pela Dra. Tania sobre o valor previsto para 22 

alimentação e nutrição, considerados por ela muito baixos, explicou que os valores orçados são 23 

baseados nos contratos assinados e os valores licitados para aquisição de cestas energéticas. Dra. 24 

Tania considerou que na Prestação de Contas aparece o termo “gêneros alimentícios e nutrição” e a 25 

cada quadrimestre são apresentadas despesas no valor de R$ 100.000,00, somando-se R$ 26 

400.000,00 ao final dos quatro quadrimestres, além dos valores apresentados para aquisição das 27 

cestas energéticas. Sra. Jacqueline, representante do Fundo Municipal de Saúde, esclareceu a Dra. 28 

Tania que dentro do valor de R$ 100.000,00 faz parte uma ata de registro de preços baseada num 29 

determinado valor e a cada solicitação um novo empenho será realizado. Explicou que a relação 30 

fornecida na Prestação de Contas se refere aos empenhos liquidados, isto é material que já foi 31 

adquirido. Sr. André sugeriu a Dra. Tânia que os relatórios aos quais se refere sejam objeto de 32 

análise junto ao FMS. Informou ainda que pode ter havido algum equívoco no registro do histórico dos 33 

empenhos. Sra. Célia Pinto questionou os valores gastos com pessoal e encargos sociais, em 34 

seguida solicitou listagem, contendo a evolução desses valores, ano a ano, desde o período de 2010. 35 

Sr. André Fontes informou que a COFIN deverá agendar reunião para discussão da proposta, 36 

oportunidade na qual serão apresentados os dados complementares. Sra. Dinalva perguntou qual o 37 

teto máximo designado para pagamento de pessoal. Sr. André Fontes informou que esses limites 38 

estão determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 54% para o Executivo e 6% para o 39 

Legislativo, e o orçado pela SESAU corresponde a 48%, porém no percentual de análise geral, vale o 40 

percentual da prefeitura como um todo. 41 

2- Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre – 2012: 42 

2.1- Sr. André Fontes deu início a apresentação informando que, segundo resolução do IBGE, o 43 

número da população de São Sebastiao sofreu alteração, passando de 73.942 para 76.344. 44 
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Apresentou as unidades cadastradas no CNES e informou que não sofreram alterações em relação 45 

ao quadrimestre anterior. Em seguida, discorreu sobre o Resumo da Execução Orçamentária 46 

conforme tabela integrante desta ata. Informou que a COFIN fez cinco reuniões para analisar a 47 

documentação comprobatória do quadrimestre para subsidiar o COMUS na avaliação do parecer. 48 

Colocou-se a disposição para esclarecimentos ao final da apresentação. 49 

2.2- Sra. Cidinha, Coordenadora dos Programas de Saúde, iniciou a apresentação, informando 50 

que a maioria das ações de saúde acontece nas unidades de Saúde do Programa de Saúde da 51 

Família. Explicou que a Divisão de Programas trabalha e consolida os instrumentos de Gestão (Plano 52 

Municipal de Saúde, Relatório Anual de Saúde, Programação Anual de Saúde, SISPACTO e Termo 53 

de Compromisso de Gestão). Em seguida discorreu sobre os procedimentos realizados pelas 54 

unidades de saúde a seguir elencadas: CEMIN, CIAMA, Centro de Reabilitação de 55 

Boiçucanga/Topolândia, CAPS, USO, Serviço Social. Como pontos relevantes na apresentação das 56 

atividades do CEMIN, destacou a intensificação do Porta Aberta e Busca Ativa. Destacou também 57 

que houve uma queda no número de mães doadoras de leite do CIAMA, com respectiva diminuição 58 

na queda das coletas para o Banco de Leite. Em seguida, discorreu sobre as atividades 59 

desenvolvidas pela Unidade de Saúde Ocupacional - USO, Comitês de Vigilância a Violência, 60 

Mortalidade Infantil, saúde da mulher, do idoso, gestante, adolescente e da criança. Em relação ao 61 

Centro de Reabilitação da Topolândia e Costa Sul, explicou que os pacientes ortopédicos da Costa 62 

Sul são atendidos no Próprio Centro de Reabilitação, já os pacientes ortopédicos atendidos na 63 

Topolândia são avaliados no Hospital. Por último, informou que o CAPS-AD está em fase de 64 

implantação.  65 

2.3- Dra. Mamy, Coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, informou que o setor não 66 

apresentou decréscimos significativos no período e vem mantendo uma média considerável na 67 

Atenção Básica.  Informou que a Vigilância Epidemiológica recebeu um prêmio por atingido meta de 68 

95% de cura em Tuberculose. Informou que o PSF faz o acompanhamento desses pacientes e que 69 

ações em conjunto colaboram para o resultado final. Quanto aos Programas de Diabetes e 70 

Hipertensão disse que também não houve variação, porém considerou ser necessário a criação de 71 

estratégias para ajudar na adesão dos usuários aos referidos programas, disse que ainda não 72 

alcançaram a meta preconizada pelo ministério da Saúde. Com relação à Prevenção do Câncer de 73 

colo de útero, informou que houve um decréscimo nos meses de junho e julho e que de forma geral 74 

estão estudando novas estratégias para vencer a resistência das mulheres em não realizar os 75 

exames. Quanto aos casos de DST/AIDS, eles são encaminhados para o CEMIN, Unidade 76 

especializada em assistir esses pacientes. Informou que os casos de puericultura também são 77 

atendidos na Costa Sul e o acompanhamento é dedicado às crianças até os dois anos de idade. Em 78 

seguida, informou que houve um decréscimo acentuado no número de atendimentos do Grupo de 79 

Educação em Saúde, devido ao número elevado de atividades externas realizadas no período. Em 80 

seguida discorreu sobre o número de atendimentos e procedimentos odontológicos desenvolvidos 81 

pelas unidades de Saúde, número de consultas médicas por faixa etária, número de consultas por 82 

tipo de atendimentos, Exames complementares e encaminhamentos, procedimentos gerais e número 83 

de visitas domiciliares realizadas. Esgotadas as solicitações de esclarecimentos, Dra. Mamy encerrou 84 

sua apresentação e deixou abertura para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.  132 85 

2.4- Dr. Elias, Chefe do Divisão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deu início a 86 

apresentação informando que no início desta gestão foi pactuado o aumento de 90 % das Equipes de 87 

Saúde Bucal nos PSF’s e esta semana serão implantadas as nove Equipes faltantes. Em seguida, 88 

discorreu sobre as atividades de Saúde Bucal, Promoção de Saúde, palestras em grupo e orientações 89 

sobre Saúde Bucal. Quanto a Divisão Odontológica, informou que possuem 18 equipes de Saúde da 90 

Família, três Unidades de Saúde Básica, quatro Unidades Escolares e demais equipes do Centro de 91 

Especialidades Odontológicas. Informou que sete profissionais fizeram o curso de especialização 92 

voltado para pacientes com necessidades especiais, sendo dois profissionais na Costa Sul, três no 93 
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Centro e dois na Costa Norte. Citou que recentemente o CEO recebeu um documento informando 94 

que, caso haja profissionais com essa especialização serão contemplados com uma verba adicional. 95 

Salientou que já está sendo providenciado que venha mais essa especialidade para o CEO. Falou 96 

das atividades desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Esportes e aquisição de novos 97 

equipamentos, com propostas para aquisição de novos equipamentos. Em seguida, discorreu sobre o 98 

número de consultas odontológicas programáticas, de emergências e visitas domiciliares, escovação 99 

supervisionada, atendimentos às gestantes, instalação de prótese, atenção secundária do CEO 100 

(restaurações) e avaliações da alteração de mucosas, realizada pelos profissionais Dr. Flávio e Dr. 101 

Rui Carlos e prevenção do câncer bucal. Dr. Elias questionado pela Sra. Ana Maria, representante 102 

administrativa do COMUS, sobre o porquê que o tratamento de canal não realizado nos dentes 103 

posteriores no CEO, explicou que o Serviço de Ortodontia foi implantado por sua pessoa em 1990 e 104 

com a instalação do Centro Odontológico em 2006, o tratamento de canal foi instalado, a princípio nas 105 

Escolas, para alunos até 14 anos de idade. Disse que nesta época o Programa de Prevenção era 106 

forte e prioridades foram sendo criadas porque não existia profissional suficiente para abertura de 107 

uma grande demanda. Informou também que a Prefeitura não fornece a prótese comunitária o que 108 

deixa a conclusão do atendimento truncado. Porém, informou que faz parte das metas da Divisão de 109 

Odontologia a implantação do tratamento de canal para os dentes posteriores, com a criação de 110 

critérios para sua implantação. Dr. Elias questionado pela Dra. Tania Sarak sobre quais serviços 111 

contemplam a Endodontia e o que é assumido pelo Ministério da Saúde, informou que os serviços 112 

envolvem os consertos de próteses totais e confecção de próteses totais. Informou que Ministério 113 

assume o tratamento de canal dos dentes posteriores, porém o município precisa criar critérios como 114 

explicado acima. Dra. Eliete Salientou que a Politica Pública do Município com relação à Atenção 115 

Básica de Prevenção é considerada “Top de Linha”, com oferecimento de todos os recursos desde o 116 

nascimento do bebê, objetivando educar a população para cuidados efetivos referentes a Saúde 117 

Bucal.       118 

2.5- Dra. Eliete, Chefe de Divisão da Ouvidoria, informou que o setor recebe diversos tipos de 119 

solicitações, que se referem os elogios, críticas e denúncias referentes ao atendimento, classificados 120 

como mau, atendimento, demora no atendimento e falta de atendimento. Em seguida discorreu sobre 121 

o número de cada tipo de atendimento realizado no período. Salientou que nem toda denúncia 122 

acolhida pela Ouvidoria é procedente e informou que enviam as queixas para as unidades para que 123 

se manifestem e que sempre ouvem as duas partes envolvidas. Finalizando agradeceu pessoalmente 124 

ao Dr. João Siqueira, prefeito e responsável pela implantação do Bebê Clínica. Concluindo, 125 

apresentou os elogios efetuados ao setor, e em seguida considerou que a Ouvidoria é um recurso 126 

que população ainda não sabe usar, porém é uma manifestação e canal de controle social. Esgotados 127 

os questionamentos, encerrou sua apresentação.  128 

2.6- Sra. Elisabete, Chefe de Divisão da Vigilância Sanitária, informou que a Vigilância trabalha 129 

pautada em pactos. Informou que o último pacto com o Estado foi o PAVISA – Pacto de Ações da 130 

Vigilância Sanitária, aprovado pela Regional de Taubaté no dia 4 de julho de 2012, com validade de 131 

2012 a 2015. Informou que utilizam o SIVISA – Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, sendo 132 

esta a fonte de retirada dos dados importantes ao setor. Salientou que nem todo serviço desenvolvido 133 

pelo setor não está registrado nesta apresentação devido à alteração no banco de dados do SIVISA. 134 

Informou que devido ao PAVISA, a Vigilância deve alcançar os 100% do que é pactuado, porém 135 

encontram muitas dificuldades para atingir essas metas. Citou diversos fatores que impactam nas 136 

dificuldades encontradas. Destacou o número insuficiente de funcionários capacitados para realização 137 

das atividades e falta de carro próprio para efetivação das inspeções há aproximadamente dois 138 

meses. Disse que hoje foi informada que foi solicitada a compra de dois carros, porém sem motorista 139 

definido. Quanto aos serviços de interesse da Saúde, citou todas as unidades que fazem parte 140 

desses serviços e apresentou as atividades a serem realizadas nos estabelecimentos de Saúde e 141 

afins, bem como o atendimento das denúncias efetuadas no setor. Em seguida, Informou que este 142 

Sistema está deficiente e em vias de atuar on line. Dr. Antonio considerou que Divisão de Vigilância 143 
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apresenta dificuldades, porém adequações estão sendo efetuadas no sentido de minimizar o 144 

problema. Disse que atualmente, não existe espaço físico suficiente para acomodar os funcionários 145 

existentes, que dirá os novos funcionários.  146 

2.7- Sra. Denise, Coordenadora do Programa de Combate a Dengue, discorreu sobre as 147 

atividades educativas desenvolvidas pelos profissionais do Programa. Em seguida citou as atividades 148 

e áreas de atuação nas escolas. Salientou que todas as Escolas municipais possuem cinco agentes 149 

mirins desenvolvendo atividades de observação e levantamento de criadouros, sob supervisão dos 150 

professores e diretor das escolas. Em seguida, discorreu sobre as atividades do IEC – Informação, 151 

Educação e Comunicação especifica da Dengue, apresentando todos os Projetos e Parcerias 152 

desenvolvidas com a Secretaria de Esportes, Educação e Comunicação e Meio Ambiente. Discorreu 153 

sobre os dados consolidados da Vigilância Sanitária referente ao 2º quadrimestre/12. Apresentou o 154 

número de cadastros, alvarás concedidos e vistorias realizadas no trimestre. Apresentou a 155 

distribuição dos casos de dengue no município com detalhamento do número de notificações, casos 156 

negativos, positivos e aguardando resultado. Sra. Denise questionada pelo Dr. João Siqueira sobre 157 

qual a diferença de imóveis visitados e trabalhados, explicou que os visitados são aqueles que 158 

conseguem chegar até o imóvel mais não têm permissão do proprietário para entrar e os trabalhados 159 

são aqueles efetivam a vistoria e orientação. Dando continuidade, discorreu sobre as atividades de 160 

arrastão, telagens, bloqueio, controle de criadores, pesquisa em pontos estratégicos e armadilhas, 161 

nebulizações, delimitação de foco, casa a casa e atividades em imóveis especiais. Esgotando-se os 162 

questionamentos, Dr. Antonio agradeceu a apresentação.  163 

2.8- Sr. Sérgio Kugler, biólogo, Centro de Controle de Zoonoses, deu início apresentação, 164 

informando sobre o fluxo de animais no CCZ, disse que eles são recolhidos mediante denúncia 165 

analisada pelo Centro de Zoonoses. Informou que Centro de zoonoses não atua como depósito de 166 

animais e que estes animais recolhidos não se apresentam totalmente saudáveis. Em seguida, 167 

discorreu sobreo número de animais capturados/acolhidos, adotados, resgatados, número de óbitos e 168 

eutanásias (procedimento efetuado sob-responsabilidade da veterinária e realizado sem sofrimento 169 

para o animal). Informou que em maio deste ano foi realizada a campanha de vacina antirrábica, 170 

porém esta não teve muito sucesso, com previsão de uma nova campanha para o mês de outubro/12. 171 

Disse que já estão em campanha de divulgação e o cronograma será disponibilizado para a 172 

população. Falou das castrações de cães e gatos e amostras enviadas para diagnósticos de raiva. 173 

Questionado pela Sra. Célia sobre quem realiza a captura de animais, informou que essa é uma 174 

questão de licitação e que no CCZ existem funcionários capacitados para cuidadores e sugeriu para 175 

próxima licitação que se conste no edital o critério de capacitação para quem efetua o recolhimento 176 

de animais. Por último informou que recebem as mais diversas denúncias e realizam visitas e fazem 177 

as inspeções devidas. Dr. Antonio informou que estão trabalhando num projeto para trabalho em 178 

parceria com a SESAU, CCZ e as ONG’s para formação de uma Politica Pública nessa área, com 179 

projetos constantes de castrações, com implantação de chips para animais, campanha para adoção, 180 

tomando o cuidado para evitar prejuízo para as Clínicas particulares.   181 

2.9- Parecer da COFIN: Os Membros da COFIN se reuniram nos dias 04,11,18,20 e 182 

24/09/2012, ficando acordado que a análise final seria consignada nesta ata. 183 

 184 

Dr. Paulo Alexandre, informou que a COFIN se reuniu nos dias 04, 11, 18, 20 e 24/09/12, ficando 185 

acordado que a análise final seria consignada numa única ata - 123ª reunião da COFIN, datada de 186 

24/09/12. Salientou que o volume de documentos analisados é muito grande e examinam folha a 187 

folha, sendo analisadas as contas do HCSS e Fundo Municipal de Saúde da SESAU nos meses de 188 

maio, junho, julho e agosto de 2012. Em seguida, mostrou o volume de documentos analisados. 189 

Salientou que a diferença desta comissão em relação às demais comissões do COMUS, é que esta 190 

além de examinar documentos, efetua atividades como cotação de preço e outros. Em seguida, disse 191 

não ser admissível que pessoas fora desse contexto façam comentários maldosos e tendenciosos a 192 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 112ª 25-09-12 - PC 2º QD 2012 - SISPACTO E LOA 2013  - Pág. 5 de 7. 

respeito deste trabalho.  Em seguida, discorreu detalhadamente sobre as supostas inconformidades 193 

constatadas pela COFIN na análise das contas no 2º quadrimestre/12. Em seguida, informou que foi 194 

emitido um relatório apresentando todos os indícios de supostas irregularidades que será 195 

disponibilizado ao Secretário da Saúde para providências quanto aos questionamentos da COFIN. Dr. 196 

Antonio, colocou o Parecer Final da COFIN referente a Prestação de Contas – 2º Quadrimestre/12 197 

para apreciação da Plenária: “Aprovar a Prestação de Contas do 2º quadrimestre/2012 com 198 

ressalvas, ficando pendentes de análise alguns itens referentes à Secretaria da Saúde, Hospital – 199 

Processo Interventivo a título de subvenção social e Corpo clínico do Hospital de Clínicas de 200 

São Sebastião – HCSS”. Dr. Antonio Carlos colocou o parecer em votação, sendo aprovado por 201 

unanimidade.  202 

 203 

3- Apresentação do SISPACTO: 204 

Sra. Cidinha, Coordenadora dos Programas de Saúde, lembrou que o SISPCTO foi enviado 205 

por e-mail antecipadamente para apreciação dos Conselheiros. Disse que tomaram cuidados na 206 

hora de fechar os indicadores com cada técnico de cada área. Salientou que o único indicador 207 

que será trabalhado com mais atenção para alcançar a meta pactuada, é o indicador da coleta de 208 

Papanicolau. Colocado para votação, Aprovado por unanimidade pela Plenária. 209 

 210 

Dr. Antonio informou que amanhã esta mesma Prestação de Contas será apresentada em Audiência 211 

Pública, na Câmara Municipal.  212 

 213 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 214 

presentes. 215 

Ata elaborada                         por Marcia Souza Guimaraes Ferreira, Vice Presidente e  216 

presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.       217 

São Sebastião, 25 de setembro de 2012. 218 
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