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ATA DA 119ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 27 de março de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.       4 

Dr. Antonio deu início à reunião em segunda chamada, às 16 horas e 20 minutos e em 5 

seguida, explicou que o Relatório a ser apresentado é um resumo das prestações de contas 6 

apresentadas em plenária e que o objetivo desta reunião não é o cruzamento das 7 

informações contidas nos instrumentos de gestão, explicou que existe uma Comissão de 8 

Acompanhamento do Plano Municipal específica para realização deste cruzamento de 9 

informações com emissão de parecer em plenária.  10 

Ordem do dia: 11 

1- 1- Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2013: Sra. Cidinha, chefe de 12 

Divisão de Programas da Secretaria da Saúde – SESAU deu início a apresentação se 13 

desculpando por não ter conseguido enviar o Relatório Anual de Gestão – RAG 2013 com 14 

prazo maior de antecedência, explicou que problemas referentes à configuração, lançamento 15 

e operação do Programa do Ministério prejudicaram a disponibilização e envio prévio do 16 

relatório ao COMUS. Informou que a elaboração do Relatório Anual de Gestão de 2013 17 

contou com a participação dos Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis 18 

pelo planejamento, implantação e avaliação das ações realizadas nos serviços municipais de 19 

saúde, sendo apresentado, discutido e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde – 20 

COMUS e que a sua elaboração utiliza a ferramenta eletrônica chamada “Sistema de Apoio 21 

ao Relatório Anual de Gestão” (SARGSUS – www.saude.gov.br/sargsus), cuja alimentação é 22 

anual, regular e obrigatória. Em seguida efetuou a leitura das considerações enviadas pelo 23 

Ministério da Saúde sobre a sobrecarga de acesso no sistema de apoio ao Relatório e 24 

comprometimento da alimentação no Sistema até o dia 30 de março/14. Informou que a 25 

orientação recebida foi pela apresentação da Prestação de Contas do RAG junto ao COMUS. 26 

Em seguida, passou-se a apresentação do Relatório. Fez uma breve explanação sobre os 27 

instrumentos de gestão: Plano municipal de Saúde 2010-2013, Programação Anual de Saúde 28 

e Relatório Anual de Gestão 2013. Sendo este último um compilado das prestações 29 

quadrimestrais apresentadas às reuniões do COMUS dos serviços que já foram executados 30 

pelas diversos setores de saúde. A seguir, discorreu sobre a identificação administrativa 31 

composta pela equipe técnica da Secretaria da Saúde, diretores, Secretário e Secretário 32 

Adjunto, Bases legais de posse, Principais temas de apreciação do Conselho Municipal de 33 

Saúde, Caracterização do Município, Demografia e Dados de Morbi-Mortalidade, Estrutura 34 

Organizacional da Secretaria da Saúde, Recursos Humanos – Profissionais do SUS, Análise 35 

da Programação Anual de Saúde, Análise dos Indicadores Pactuados pelo Município de São 36 

Sebastião no SISPACTO – Pacto pela Saúde – 2013, Análises e Considerações Gerais e 37 

Conselho Municipal de Saúde. Durante a apresentação foram efetuados alguns 38 

questionamentos que foram esclarecidos prontamente pela Sra. Cidinha e seguem a seguir: 39 

Sra. Rita de Cássia Simioni questionou o dado apresentado no item V – Recursos Humanos 40 

quanto à nomenclatura “emprego público”. Dr. Antonio informou que esta nomenclatura de 41 

contratação não existe na Prefeitura no momento, explicou que este lançamento errado não 42 

foi percebido e se arrasta desde os anos anteriores. Salientou que o sistema não permite 43 

corrigi-lo nesta apresentação, porém farão a correção para o próximo.  Sra. Rita perguntou 44 

onde está organizado o SAMU na folha de pagamento. Dr. Ubirajara informou que o SAMU 45 

está organizado na folha de pagamento do Complexo hospitalar. Dr. Antonio Carlos 46 

considerou que os funcionários podem estar na condição de cessão de funcionários. Dando 47 
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continuidade, Sra. Cidinha informou que a Política de Recursos humanos se manteve com a 48 

manutenção dos cursos, congressos e capacitações e cursos próprios realizados pela 49 

Secretaria da Saúde. Dra. Sonia Monteiro informou que a Odontologia fez um treinamento 50 

pela Secretaria do Estado e percebeu que este não foi lançado como realizado. Sra. Cidinha 51 

disse que providenciará a inclusão. Na sequência discorreu sobre a Pactuação da 52 

Programação Anual de Saúde apresentando suas metas e realizações. Salientou que a 53 

Secretaria da Saúde realiza a maioria das ações, ficando no módulo de espera, algumas 54 

vezes, as ações referentes à construção em decorrência da dificuldade da aquisição de 55 

prédios próprios e, atualmente em consequência da implantação da nova proposta do modelo 56 

de gestão (Fundação). Quanto à assistência, esta é muito difícil não atender ao que foi 57 

pactuado. Como novidade, informou que estão pleiteando junto a Secretaria do Ministério da 58 

Saúde a reforma da unidade do Centro de Saúde. Informou que na apresentação do projeto 59 

pactuado pelos quatro Municípios juntamente com o projeto do Governo do Estado financiado 60 

pelo Banco Interamericano de desenvolvimento serão contempladas para reforma 16 61 

unidades incluindo São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e Ubatuba, além da construção do 62 

Hospital Regional que terá a regulação e SAMU administrados pelo Município de São 63 

Sebastião. Para isto, o Estado fará a construção de um prédio novo especificamente para 64 

este fim. Sra. Cidinha considerou que consta da Proposta do Plano Municipal de Saúde 65 

2014/2017 as aquisições de terrenos para construções próprias, porém esbarram em 66 

diversas dificuldades que envolvem outros aspectos Secretarias. Dr. Antonio considerou que 67 

esta situação não é exclusiva do Município de São Sebastião, sendo enfrentada também 68 

pelos outros municípios. Explicou que existe instalado um quadro de ansiedade muito grande 69 

devido à demanda de oferta de projetos, porém é preciso ter cautela para realizá-los. Sr. 70 

Puríssimo considerou que a averba enviada pelo Ministério da Saúde é irrisória comparada a 71 

contrapartida do Município, em seguida teceu elogios ao serviço realizado pelo SAMU no 72 

Município e agente regulador de outros. Sra. Cidinha corroborou a fala do Sr. Puríssimo em 73 

relação ao serviço do SAMU e informou que o Município de São Sebastião serve de 74 

referência para outros Municípios, porém muitas vezes fica sem receber recursos 75 

disponibilizados pela Rede Integral DRS porque depende do empenho dos Municípios 76 

vizinhos. A seguir, retomou a apresentação sobre os exames citopatológicos e mamografia. 77 

Informou que não existe demanda reprimida e mesmo assim as mulheres não comparecem 78 

para realização dos exames. Sra. Tania Elizabete informou que é representante da 79 

Associação das Mulheres da Costa Sul e acolhe reclamações referentes à falta de ética por 80 

parte de algumas enfermeiras no momento do atendimento, disse que elas fazem 81 

comentários das peculiaridades íntimas das mulheres no momento da coleta do exame 82 

papanicolau. Dr. Antonio informou que providenciará averiguação do informado. Dando 83 

continuidade, Sra. Cidinha explicou que a coleta do papanicolau é de livre demanda e 84 

periodicidade anual, já a mamografia é realizada de acordo com o perfil e histórico de vida da 85 

mulher e a critério médico. Atendendo a solicitação da Sra. Dirceia, Sra. Cidinha informou 86 

que o município atingiu o percentual 91,3% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar 87 

bacilífera conforme a coorte proposta em 2013. Sra. Dirceia informou que existe casos 88 

suspeitos de tuberculose entre os funcionários da construção civil na Costa sul e com adesão 89 

ao tratamento prejudicada pelo uso abusivo do álcool. Sra. Cidinha explicou que esse é um 90 

dos principais motivos pelos quais existe desvio do tratamento da tuberculose. Dra. Sonia 91 

Monteiro falou sobre a campanha veiculada pela televisão sobre as formas de transmissão e 92 

suas possibilidades, citou como exemplo a pasteurização do leite. Considerou que o leite de 93 

vaca deve ser fervido, principalmente o leite com embalagem de saco plástico. Sra. Rita de 94 
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Cássia discordou da justificativa efetuada no item 7.2 referente à Avaliação Geral das 95 

Diretrizes, página 120. Disse que atribuir que as mudanças no RH das equipes foram às 96 

únicas responsáveis pelo impacto na sistematização do trabalho e na qualidade da 97 

assistência não é a justificativa mais adequada. Em seguida sugeriu incluir como uma das 98 

justificativas o termo “estrutura física”. Sra. Cidinha explicou que apesar das questões 99 

relacionadas a estrutura física serem apontadas, a questões de Rh foram flutuantes e 100 

gritantes no período. Dr. Antonio sugeriu consolidar no RAG a sugestão de inclusão do 101 

termo “estrutura física”. Por último, Sra. Cidinha informou que o Município aplicou 37% do 102 

orçamento na Saúde, sendo que a aplicação mínima prevista é o percentual de 15%. 103 

Considerou que a maioria das metas pactuadas foi concluída e que esses são os 104 

instrumentos de gestão de base para o Secretário da Saúde e o Prefeito avaliarem quais 105 

atividades precisa ser melhoradas e executadas e que todas as alterações efetuadas na 106 

versão inicial enviada ao COMUS serão disponibilizadas aos Conselheiros na versão 107 

corrigida. Disponibilizado o site do SARGUS (www.saude.gov.br/sargus) para consulta a 108 

partir do dia 30/03/14. Não havendo mais dúvidas e fornecidos todos os esclarecimentos, Dr. 109 

Antonio submeteu o Relatório Anual de Gestão 2013 em votação, sendo aprovado por 110 

unanimidade.  111 

Dra. Tania Sarak solicitou que sejam disponibilizados ao COMUS os relatórios de vistoria 112 

conjunta das unidades de saúde, COMUS, Auditoria e Vigilância Sanitária e que sua 113 

apresentação seja item de pauta em plenária do COMUS.   114 
______________________________________________________________________________________________________ 115 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 116 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 18 117 

horas. 118 
Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da 119 
Silva. 120 

São Sebastião, 27 de março de 2014. 121 
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