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ATA DA 118ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 29 de janeiro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.       4 

Dra. Marcia deu início à reunião em segunda chamada, às 16 horas e 20 minutos. Em 5 

seguida colocou a sugestão da Secretaria Executiva para que o Fundo Municipal de Saúde 6 

faça a apresentação da execução orçamentária e financeira, sucedida pela emissão do 7 

parecer da COFIN e a votação respectiva pela plenária e apresentação dos demais dados, 8 

nesta ordem. Sugestão aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 9 

Ordem do dia: 10 

1- APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/13: 11 

Sr. André Fontes informou que esta mesma apresentação será realizada amanhã na 12 

Câmara de Vereadores, às 16 horas, em seguida, desculpou-se pela impossibilidade de 13 

envio do resumo orçamentário na Prestação de Contas com mais antecedência visto que em 14 

janeiro a contabilidade faz o fechamento e consolidação do ano anterior, o que demanda um 15 

tempo maior. Informou também que se houver possíveis variações nos números, fará a 16 

comunicação oportunamente. Informou que a Comissão de Finanças já avaliou as contas em 17 

pauta e que os itens listados como pendências de análises serão esclarecidos na próxima 18 

prestação de contas. Salientou o empenho para esclarecer os itens questionados, porém 19 

dependem de outros setores descentralizados fisicamente da Secretaria da Saúde. Em 20 

seguida, informou que os dados administrativos não sofreram alteração em relação ao 21 

quadrimestre anterior. Quanto ao Plano Municipal de Saúde consignado é referente ao 22 

quadriênio de 2010/2013. Disse que também não tiveram alteração nos dados referentes as 23 

unidades sob gestão municipal e em seguida, discorreu sobre o Resumo da Execução 24 

Orçamentária:  Detalhamento da Aplicação dos Recursos: valor mínimo de recursos próprios 25 

a aplicar em saúde: R$ 12.229.891,48 (15% da receita de impostos); valor aplicado com 26 

recursos próprios: R$ 32.765.511,82; valor total aplicado em saúde, incluindo recursos 27 

federais e estaduais: R$ 40.045.049,36; Detalhamento da Aplicação dos Recuros-28 

Comparativo Anual dos três quadrimestres: foi apresentado gráfico dos valores já informados 29 

nas prestações de contas; Despesa liquidada por natureza: foram aplicados R$ 1.520.692,27 30 

em “investimentos”, R$ 15.835.797,82 em “outras despesas correntes” e R$ 22.688.559,27 31 

em “pessoal e encargos sociais”; Detalhamento do grupo “outras despesas correntes”: dos 32 

R$ 15.835.797,82 foram aplicados 64,2% com subvenções sociais, 4,7% com medicamentos 33 

e correlatos, 15,4% com serviços de terceiros e 15,6% com outros materiais de consumo; 34 

Evolução da Receita de Impostos: a receita de impostos prevista inicialmente era de R$ 35 

212.731.000,00. Foi arrecadado o montante de R$ 257.823.828,35. O gráfico destacou a 36 

evolução esperada para a arrecadação das receitas, com maior concentração no primeiro 37 

quadrimestre, queda no período seguinte e ligeira recuperação no último quadrimestre. Não 38 

havendo perguntas, foi passada a palavra à Srta. Isabela. 39 

1.2- Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS: Srta. Isabela discorreu sobre o 40 

quadro demonstrativo dos processos executados e em desenvolvimento do componente 41 

Municipal de Auditoria. Informou que o setor ainda está em estruturação, sendo que a maioria 42 

dos processos em andamento são resultados das constatações apontadas nas auditorias do 43 

Departamento Nacional de Auditorias do SUS - DENASUS. Informou que das constatações 44 

em aberto, algumas dependem da implantação da Fundação de Saúde para saneamento das 45 

inconformidades relacionadas à Atenção Básica (PSF) e as demais dependem de estudo, já 46 

em providências pelo Dr. Antonio, relacionadas ao organograma da Secretaria da Saúde com 47 
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inclusão do Componente de Auditoria e COMUS. Em seguida, discorreu sobre os processos 48 

concluídos e em andamento no quadrimestre. Por último, disponibilizou o momento para 49 

esclarecimentos. Dra. Tânia perguntou qual foi o motivo que originou a auditoria da Empresa 50 

Transcap (captura de animais). Srta. Isabela informou que o Secretário da Saúde solicitou 51 

auditoria depois de um questionamento efetuado em audiência pública em prestação de 52 

contas anterior, realizada na Câmara Municipal. Dra. Tânia solicitou relatório conclusivo 53 

quadrimestral do componente de Auditoria para efeito de análise da Comissão de Finanças 54 

durante a Prestação de Contas. Srta. Isabela explicou que a solicitação deverá ser 55 

encaminhada ao Secretário da Saúde. Sr. Puríssimo informou que o processo de auditoria 56 

DENASUS relacionado às inconformidades nas contas do Hospital de Clínicas referente ao 57 

1º. Quadrimestre/12 foi concluído, porém ainda está em fase de conclusão o processo 58 

10925/12 - Auditoria Municipal com previsão de prestação de contas para fevereiro de 2014. 59 

Srta. Isabela explicou que o objeto de estudo é o mesmo, apesar dos relatórios serem 60 

emitidos por instâncias diferentes, seja a esfera Municipal, Estadual ou Federal. Salientou 61 

que os processos não são diferenciados e pertencem ao mesmo objeto. Sr. Puríssimo  62 

explicou que o motivo do questionamento é mostrar que ainda existem pendências de 63 

esclarecimentos à COFIN por parte da Auditoria Municipal com relação ao processo em 64 

epígrafe. Com o término de sua explanação e sem mais perguntas, foi passada a palavra aos 65 

membros da COFIN a fim de emitirem o Parecer Final relativo à Prestação de Contas do 3º 66 

Quadrimestre de 2013.   67 

1.3- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN: Sr. Puríssimo efetuou a leitura da ata 68 

172ª, datada de 28/01/14, referente a Prestação de Contas do 3º. Quadrimestre/13, 69 

apresentando parecer favorável pela aprovação das contas, consignando uma lista de itens 70 

tidos como pendentes de análise e aprovação para o próximo quadrimestre. Dra. Tânia 71 

solicitou a inclusão na referida lista do item referente ao questionamento sobre as cartilhas 72 

confeccionadas para o setor de Zoonoses. Retomando, Sr. Puríssimo parabenizou a 73 

implantação da nova sistemática de análise das contas proposta pelo Fundo Municipal de 74 

Saúde. Citou o apoio e empenho dos funcionários do setor para que a COFIN tenha êxito no 75 

desenvolvimento do seu trabalho. Por último, salientou que o parecer da Comissão é 76 

favorável pela aprovação das contas, ficando como pendentes de análise os itens 77 

mencionados na ata referenciada da COFIN. Sra. Marcia colocou em votação a Prestação 78 

de Contas do 3º Quadrimestre/13, sendo aprovada por unanimidade pela plenária, 79 

ficando pendentes de análises os itens elencados na ata 172ª da COFIN.  80 

1.4- Departamento de Avaliação e Controle – UAC: Sr. Wilmar informou que a 81 

apresentação resume todos os dados produzidos pelas unidades de saúde e Hospital de 82 

Clínicas que por meio dos Sistemas de Captação essas informações chegam ao Ministério da 83 

Saúde e este de posse de uma série histórica de produção proporciona ao Município a 84 

liberação e manutenção de recursos fundo a fundo. Em seguida discorreu sobre a oferta, 85 

produção de serviços de saúde ambulatorial e hospitalar e verbas fundo a fundo. Apresentou 86 

o percentual de aproveitamento de cotas do AME – Caraguatatuba e informou que o número 87 

de absenteísmo gera em torno de 30 a 40% devido às justificativas de dificuldade de acesso, 88 

trânsito entre outras. Em seguida discorreu sobre o número de internações demonstrando 89 

uma queda no número das cirurgias eletivas devido ao período de temporada.  90 

1.5- Divisão de Programas de Saúde: Sra. Cidinha iniciou a apresentação discorrendo 91 

sobre as especialidades existentes no município e exames ofertados. Em seguida fez uma 92 

apresentação comparativa sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro Municipal de 93 

Infectologia – CEMIN nos anos de 2012/2013. Informou que no período tiveram cinco casos 94 
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novos com sorologia positiva, sendo um caso de São Sebastião, três de Ilhabela e um de 95 

Caraguatatuba. Salientou que as atividades de rotina não apresentaram alteração. Quanto ao 96 

Serviço social informou que houve uma queda no número de pessoas transportadas para 97 

outros municípios com relação ao quadrimestre anterior, em seguida discorreu sobre este 98 

número e número de passes urbanos fornecidos fora e dentro do município. Forneceu dados 99 

ainda sobre usuários atendidos pelo apoio supletivo, fornecimento de óculos, 100 

órteses/próteses, cestas energéticas, bem como programas Viva Leite e Bolsa Família. 101 

Apresentou o número de atendimentos e procedimentos do Serviço Social, pessoas 102 

atendidas pela dieta enteral, câmara hiperbárica e serviços sem referência na região. Quanto 103 

ao CIAMA discorreu sobre as atividades realizadas, detalhando o número de atendimentos 104 

individuais e número referente a coleta e distribuição de leite. Salientou que o leite distribuído 105 

é especificamente direcionado aos recém-nascidos, de mães impossibilitadas de amamentar 106 

ou bebês que estão internados na Unidade de Tratamento intensivo – UTI. Por último 107 

discorreu sobre as atividades gerais realizadas no quadrimestre. Com relação à Saúde da 108 

Criança disse que o número de crianças nascidas no período se manteve na faixa de 1200 109 

crianças aproximadamente. Foram registrados sete óbitos de crianças menores de um ano 110 

de idade, dezoito na média anual. Natimorto disse que foram quatro casos e óbitos de 111 

mulheres de dez a quarenta e nove anos foram dez casos. Informou que não foram 112 

registrados casos de óbitos maternos. Salientou que todos os casos de óbitos infantis são 113 

investigados. Por último, discorreu sobre as atividades realizadas no período. Quanto ao 114 

Comitê de Vigilância a Violência - COMVIV discorreu sobre as reuniões e eventos realizados 115 

com o CRAS de Boiçucanga, Seminário de Cultura e Paz de São José dos Campos, 116 

Promotoria Pública na questão de drogadição e violência sexual. Na sequencia, apresentou 117 

os dados sobre o Programa de Nutrição e Saúde da Mulher. Respondendo ao 118 

questionamento da Dra. Tânia, sobre os indicadores de mortalidade infantil, explicou que as 119 

causas evitáveis, segundo o Comitê de Mortalidade, são classificadas em evitáveis e 120 

inevitáveis e que estas são apresentadas por meio de relatório e envio ao Conselho pelo 121 

Comitê de Mortalidade. Por último, discorreu sobre as atividades realizadas pela Unidade de 122 

Saúde Ocupacional – USO.    123 

1.6- CAPS I e CAPS AD: Dr. Ubirajara informou que o CAPS I de São Sebastião é 124 

responsável pelo atendimento das modalidades severas mentais e seguem separadamente 125 

das questões de dependência química atendidas pelo CAPS AD. Basicamente as 126 

modalidades severas são representadas pelas Esquizofrenias, psicoses, neuroses e 127 

depressões graves. Em seguida apresentou o quadro comparativo 2012/2013 referente as 128 

modalidades de atendimentos intensivos, semi-intensivos e não intensivos. Informou que a 129 

partir do 3º Quadrimestre/13 passaram a trabalhar as médias de atendimentos inseridos nos 130 

programas, em seguida informou o número de pacientes em atendimento no período e sua 131 

média anual, resultando num total de 252 pacientes distribuídos nas três modalidades 132 

desenvolvidas no CAPS I. Ainda no CAPS I fizeram uma diferenciação para ilustrar que do 133 

ano de 2012 para 2013 tiveram uma queda de alguns pacientes ambulatoriais devido à 134 

migração dos pacientes para o ambulatório no Centro de Saúde. Por último discorreu sobre 135 

as atividades terapêuticas (somando 89 pacientes no tratamento intensivos e semi 136 

intensivos), diagnósticos mais frequentes e internações no período. Salientou que houve uma 137 

queda no número de casos de internação para pacientes psiquiátricos e dependentes 138 

químicos devido à nova política de envio para internações fora do Município. Informou que 139 

com a implantação do CAPS AD e frequentes atividades desenvolvidas pelo CAPS I 140 

conseguiram assistir o paciente sem ter que interná-lo no Instituto Chuí (Unidade de 141 
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referência para o Município), pois o atendimento prestado não está a contento. Por último 142 

discorreu sobre o quadro geral de atendimentos por CID – CAPS AD. Questionado pela Sra. 143 

Dirceia sobre qual a faixa etária atendida informou que a incidência varia entre 25 a 50 anos. 144 

Complementou que o Município de São Sebastião está trabalhando a Saúde Mental 145 

juntamente com os Municípios do Litoral Norte e Municípios pertencentes a Macro região – 146 

DRS 17 – Taubaté no Programa chamado Rede da Atenção Psicossocial – RAPS. Informou 147 

que o Município também ampliará suas ações na área da psiquiatria e que existe um projeto 148 

de ampliação para leitos hospitalares reservados para este fim no Hospital de Clínicas de 149 

São Sebastião, objetivando evitar que os pacientes sejam transferidos para outro Município. 150 

Sra. Cidinha Informou que os recursos referentes aos Programas de reforma e ampliação 151 

das unidades de saúde pleiteada e apresentada em plenárias anteriores estão chegando e 152 

serão consignados nas prestações de contas deste ano.  153 

1.7- Educação Permanente: Dra. Mamy informou que a Educação Permanente está sendo 154 

implantada pela Equipe da Secretaria da Saúde com implantação de protocolo. Disse que a 155 

implantação do Núcleo de Educação Permanente - NEP será muito importante para o 156 

Município. Em seguida discorreu sobre os treinamentos já realizados e programações. 157 

1.8- Programa de Saúde da Família: Dra. Mamy deu início a apresentação informando que 158 

não houve grande variação com relação ao quadrimestre anterior, considerando que estão 159 

em processo de mudança no modelo de gestão (Fundação de Saúde) e muitas ações estão 160 

vinculadas a sua implantação. Lembrou que o impacto apresentado na última prestação de 161 

contas devido à falta de profissionais médicos não se acentuou e também não teve grande 162 

impacto na questão da produtividade das unidades. Com relação à consulta da Puericultura 163 

informou que instituíram um protocolo novo de acompanhamento para as mães a partir do 164 

momento que deixam a maternidade. Efetuam visitas domiciliares e sensibilizam estas mães 165 

para os cuidados necessários. Considerou que esta ação já surtiu efeito positivo apesar das 166 

grandes dificuldades atuais. Quanto ao DST AIDS fazem acompanhamento de apoio e 167 

supervisão local, pois todo o Programa é desenvolvido no CEMIN – Centro Municipal e 168 

Infectologia. Em seguida discorreu sobre os atendimentos voltados para os diabéticos e 169 

hipertensão, explicou que muitas das atividades relacionadas ao atendimento do diabético 170 

estão inseridas dentro de uma programação da equipe e não da assistência médica 171 

diretamente. Informou que os exames de Papanicolau não apresentaram variações 172 

significativas, porém as visitas domiciliares médicas e de Enfermagem apresentaram as 173 

dificuldades e condicionantes do período de temporada e características do Município. Já as 174 

visitas dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS tiveram uma alteração mais significativa 175 

considerando que eles estão efetuando curso de qualificação profissional. Por último 176 

discorreu sobre os dados referentes ao Atendimento Grupo Educação em Saúde, 177 

detalhamento do atendimento por faixa etária, bem como efetuou as correções referentes a 178 

erro de digitação no decorrer do texto apresentado.  179 

1.9- Saúde Bucal: Dra. Marisa deu início a apresentação esclarecendo que os dados a 180 

serem apresentados correspondem as unidades de saúde, PSF’s e quatro escolas. Discorreu 181 

sobre os dados referentes a 1ª consulta programada em saúde bucal no Quadrimestre/13, 182 

com detalhamento dos procedimentos realizados com relação a escovação supervisionada, 183 

tratamento odontológico concluído, atendimentos em urgência, instalações de próteses 184 

dentária, diagnóstico de alteração de mucosa. Justificou a baixa no percentual de instalações 185 

de próteses nos meses de novembro e dezembro em decorrência do período de férias dos 186 

profissionais do setor. Concluindo, discorreu sobre o quadro comparativo por tipo de 187 
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atendimento e informou que no planejamento do quadriênio 2014/2017 foi contemplada a 188 

intenção de efetuar atendimento de urgência odontológica nos Prontos Socorros.  189 

1.10- SAMU: Sr. André Leandro informou que o SAMU atendeu uma média de 1000 190 

pacientes por mês, somando um total de aproximadamente 4000 atendimentos no 191 

quadrimestre. Salientou que esse número corresponde somente aos atendimentos 192 

dispensados ao Município de São Sebastião por meio da Central de Regulação. Informou que 193 

não houve grandes variações com relação ao quadrimestre anterior. Do total de atendimentos 194 

apresentados, 2698 foram enviados por ambulância e 1270 foram atendimentos via telefone. 195 

Em seguida apresentou detalhadamente o número de atendimento distribuído por grupo de 196 

ocorrência na modalidade psiquiátrica, traumas/trânsito, traumas e casos clínicos.  Em 197 

seguida, detalhou os casos de traumas por atropelamento, acidente de motos, acidente de 198 

bicicleta e acidentes de trânsito com vitima.  199 

1.11- Ouvidoria: Dra. Eliete apresentou a síntese dos atendimentos do setor no último 200 

Quadrimestre/13. Informou que efetuaram 429 atendimentos, separados em reclamações, 201 

denúncias, elogios, sugestões, pedidos e informações. Informou que todos os casos são 202 

encaminhados aos setores competentes com solicitação para que o próprio setor entre em 203 

contato com o reclamante, pois a Ouvidoria faz o papel de canalizar a reivindicação, cabendo 204 

ao setor a devolutiva ao reclamante. Explicou que essa postura evita que o usuário se utilize 205 

exclusivamente deste canal para resolver questões que deveriam ser resolvidas dentro do 206 

fluxo normal do serviço.  Admite que muitas vezes o usuário tem razão em suas reclamações, 207 

porém é preciso evitar as intenções adversas. Lembrou ainda que todos os casos também 208 

são encaminhados para as chefias dos setores, objetivando agilidade nas reivindicações.  209 

1.12- Departamento de Vigilância em Saúde: Sra. Georgia informou que também acolhem 210 

denúncias, muitas vezes as mesmas denúncias acolhidas pela Ouvidoria. Informou que 211 

orientam os usuários a utilizarem a Ouvidoria como porta de entrada para as questões 212 

relacionadas à Saúde do Município. E seguida apresentou quadro comparativo 2012/2013 213 

das atividades realizadas, quantidade de estabelecimentos inspecionados e percentual de 214 

metas alcançadas. Salientou que houve intensificação nas ações de fiscalização de 215 

dispensação de medicação nas drogarias, principalmente com relação às medicações de uso 216 

controlado. Justificou a queda no percentual de Serviços em Saúde, alcançando 70% da 217 

meta proposta, porém, em decorrência do compromisso assumido com o COMUS e Auditoria 218 

Municipal para realização de vistoria nas unidades de saúde, além da inspeção realizada no 219 

Hospital de Clínicas de São Sebastião. Informou que a partir de fevereiro/14 contarão com a 220 

presença de outro farmacêutico compondo a equipe da Vigilância Sanitária, melhorando a 221 

distribuição do fluxo de trabalho. Disse que este profissional tem especialidade em Saúde 222 

Ambiental e áreas contaminadas, sendo a sua contribuição de grande valia no caso da área 223 

contaminada do Itatinga e outras questões de notificação pela CETESB. Por último, discorreu 224 

sobre número de cadastros realizados, número de estabelecimentos inspecionados, número 225 

de licenças emitidas e denúncias atendidas. Dr. Elias argumentou que a Vigilância sempre 226 

foi considerada pelo Município uma entidade punitiva, porém dentro de um trabalho de 227 

educativo estão tentando mostrar para a comunidade que o departamento tem como objetivo 228 

principal a orientação e educação no sentido de evitar problemas. Disse que 229 

consequentemente, alguns usuários não atendem as determinações e canalizam as 230 

orientações para o sentido punitivo, muitas vezes, até de forma caluniosa. Salientou que o 231 

Departamento está dando amparo a todos os comerciantes no sentido de esgotar todas as 232 

possibilidades até que se chegue à emissão de multa. Sra. Georgia complementou que a 233 

Vigilância segue um padrão de ação de vigilância com emissão de notificação acompanhada 234 
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de orientação por escrito e emissão de prazo para manifestação e adequação. Disse que, 235 

caso, não haja manifestação, efetuam a abertura de processo administrativo para 236 

fundamentar o laudo de infração sanitária. Explicou que mesmo na fase da infração sanitária 237 

é concedido prazo para manifestação e regularização. Porém, caso ainda não haja 238 

manifestação ou a manifestação não atenda a necessidade sanitária, emitem uma penalidade 239 

que poderá ser multa ou penalidade educativa. Explicou que usuário tem três chances para 240 

regularizar sua situação e em todas as fases lhe é oferecido prazo para manifestação. Disse 241 

que oferecem critérios de ajuda, porém é preciso que haja boa vontade para melhorar o 242 

serviço oferecido a população. 243 

1.13- Vigilância Epidemiológica: Enfermeira Marcia Saavedra, chefe de Divisão, deu 244 

início a apresentação discorrendo sobre o quadro de distribuição de casos de dengue no 245 

quadrimestre, sendo 661 casos positivos e todos adquiridos dentro do Município de São 246 

Sebastião e 3744 casos negativos, somando um número total de 4711 casos. Informou que 247 

os bairros da Topolândia, Enseada e Canto do Mar foram os mais acometidos pela 248 

transmissão da doença. Com relação às atividades educativas da dengue informou que 249 

existe uma equipe especifica para o desenvolvimento deste trabalho. Informou que este ano 250 

existe previsão de ampliação do trabalho educativo, estendendo-as para os adultos. Em 251 

seguida discorreu sobre as atividades realizadas pela equipe de campo, arrastão, bloqueio de 252 

criadouros, pesquisa de pontos estratégicos, nebulização, atividades em imóveis especiais, 253 

telagem de caixas d’água, pesquisa de armadilha, delimitação de foco, trabalho casa a casa 254 

e atendimento às denúncias. Salientou que ainda existem as dificuldades quanto aos 255 

estabelecimentos fechados e recusa para receber o profissional de inspeção. Falou da 256 

parceria com a Secretaria da Educação, objetivando a melhora da abordagem durante as 257 

inspeções e qualidade do serviço. Na sequencia, apresentou o quadro das doenças 258 

compulsórias, Programas de combate à tuberculose, Hanseníase, Teste do Pezinho, e 259 

amostras enviadas para o Instituto Adolfo Lutz. Por último, destacou as ações de supervisão 260 

pelas equipes do PSF junto ao acompanhamento do tratamento da tuberculose e lembrou do 261 

prêmio recebido por alcançar 95% da baixa de cura dos pacientes.   262 

1.14- Centro de Controle de Zoonoses: Sra. Wania, iniciou a apresentação discorrendo 263 

sobre o número de animais capturados/recolhidos (cães e gatos), adotados, resgatados, 264 

óbitos e eutanásias, bem como a apresentação do fluxo de grandes animais equinos e 265 

bovinos. Salientou que os procedimentos referentes ás eutanásias são realizados sob-266 

responsabilidade da veterinária com embasamento em laudo técnico. Com relação à 267 

vacinação antirrábica canina e felina informou que permanecem com posto fixo nas 268 

dependências do CCZ. Em seguida discorreu sobre o número total de vacinações e 269 

castrações efetuadas em cães e gatos. Questionada pelo Sr. Puríssimo sobre a origem da 270 

verba destinada para as castrações de animais, informou que a verba utilizada atualmente é 271 

proveniente da Prefeitura. Explicou que o SUS não libera recursos para atender 272 

necessidades de animais, explicou que ele libera recursos somente para seres humanos. 273 

Sendo assim os recursos enviados pela emenda parlamentar é enviado para a Secretaria do 274 

Meio Ambiente que repassará para a Secretaria da Saúde assim que resolvidas as questões 275 

burocráticas processuais. Dra. Tânia questionou qual será o provisionamento do CCZ para 276 

realização das castrações. Dra. Wania informou que farão uma triagem nos bairros, sendo 277 

priorizadas as pessoas carentes e que estas depois de selecionadas serão convidadas para 278 

participar do programa. Informou que o número estimado de animais para participar das 279 

castrações está em torno de 2000 animais e que todos os animais castrados serão 280 

microchipados. Por último, disponibilizou os dados de solicitações e denúncias recebidas, por 281 
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telefone, pessoalmente ou pela Ouvidoria, bem como os dados referentes às amostras 282 

enviadas para diagnóstico de raiva. Informou que o Estado conferiu ao Município a 283 

responsabilidade da coleta de material do Sistema Nervoso Central dos animais com 284 

indicação de investigação de raiva. Questionada pela Dra. Tânia informou que estão 285 

abrigados no CCZ o total de 12 cães, 50 gatos e três equinos aguardando processo de leilão 286 

no sítio da empresa responsável em Camburí. Dr. Elias explicou que é preciso respeitar o 287 

prazo estabelecido para realização do leilão. Findada a apresentação, o Sr. Puríssimo, 288 

dirigindo os trabalhos a mesa convidou os conselheiros  e demais pessoas presentes para a 289 

próxima reunião ordinária que será realizada na SESAU no dia 11/02 (terça-feira), 290 

considerando a consignação de novas entidades na nova composição do COMUS, além da 291 

apresentação e discussão do Código de Ética e, em seguida passou a palavra ao Secretário 292 

da Saúde Sr. Urandy o qual convidou a Plenária e os funcionários da Secretaria da Saúde 293 

para audiência pública na apresentação desta Prestação de Contas a ser realizada na 294 

Câmara Municipal nesta quinta-feira, dia 30/01. Em seguida, informou que a                                                           295 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento foi licitada e será construída ao lado do Pronto 296 

Socorro Central. Considerou que será uma nova proposta assistencial que contribuirá para 297 

“desafogar” o fluxo de atendimento do Pronto Socorro. Informou que o Estado repassará uma 298 

verba no valor de R$ 1.400.000,00 e contará também com a contrapartida da Prefeitura. 299 

Informou que o Projeto de construção da nova estrada (contorno) ligando Caraguatatuba a 300 

São Sebastião, atingirá as unidades do CCZ e UBS localizadas no bairro do Jaraguá e que o 301 

Estado fará a desapropriação de novos terrenos para construção das referidas unidades. 302 

Caberá ao Município, providências com relação às plantas das unidades a serem 303 

construídas. Informou ainda que o SAMU será remanejado para o prédio em frente à casa da 304 

dengue. Dra. Tânia questionou qual a previsão para a construção do SAMU de acordo com a 305 

verba destinada para este fim. Sr. Urandy discorreu sobre as dificuldades de encontrar 306 

terreno para construção de prédios próprios para instalações de unidades públicas e quanto à 307 

verba destinada aguardará o momento certo.  308 
______________________________________________________________________________________________________ 309 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 310 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 18 311 

horas e 48 minutos. 312 
Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pela Dra. Marcia Guimarães Correa da Silva. 313 

São Sebastião, 29 de janeiro de 2014. 314 
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