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ATA DA 55ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dois dias de agosto de dois mil e cinco, às 16:20 horas, na sede da Secretaria da 
Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos membros que assinam 
esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta:1) PROPOSTA DE CONVÊNIO COM A 
UNIFESP PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF. Iniciada a reunião a conselheira Ana 
Paula solicitou que os demais membros informassem à Comissão Executiva quando 
houvesse alteração de endereço eletrônico, telefone, etc. Esta medida visa garantir que os 
mesmo mantenham-se atualizados da programação do Conselho, bem como a antecipação 
do envio de documentos que requerem analise prévia. 1) PROPOSTA DE CONVÊNIO COM 
A UNIFESP PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF. A Presidente, conselheira Silvia 
Galhardo, pediu que os conselheiros compreendessem a responsabilidade que cada um 
teria a partir daquele momento, ressaltou que as decisões que forem tomadas refletiam 
diretamente na população usuária do serviço. Ressaltou que este é o momento em que as 
duvidas devem ser dirimidas. Dr. Guilherme disse que o Prefeito fez questão de comparecer 
para dar uma palavra no geral, quanto à proposta do convênio que será apresentada. O Dr. 
Juan cumprimentou os presentes, afirmando não estar sendo uma tarefa fácil governar uma 
cidade acostumada a alguns hábitos não muito salutares. Completou que esta tentando 
romper alguns dogmas da administração publica que levam ao enfrentamento de algumas 
barreiras naturais, algumas decisões estão sendo revistas visando acertos definitivos na 
administração. Quanto ao caso em pauta, considerou que a polêmica em torno da saúde é a 
questão da gestão de recursos específicos. A saúde por natureza é uma estrutura onerosa 
aos cofres públicos. Declarou que a constante avaliação por parte da administração e do 
COMUS é extremamente importante para garantir a aplicação de recursos onde há a 
necessidade. Dentro desta avaliação fomos identificando alguns pontos que causam certa 
ansiedade. A questão do PSF é uma delas, argumentou que os recursos do PSF estavam 
dentro de uma caixa preta que embutia uma serie de recursos públicos que eram colocados 
à disposição do HCSS para gerir o PSF, a Subvenção Social concedida mensalmente e 
custeio de exames auxiliares de diagnóstico que a Prefeitura também compra do Hospital, 
todos os recursos eram usados como um só pela Instituição. Toda verba carimbada deve vir 
acompanhada de uma minuciosa prestação de contas. Não é novidade e nem agradável 
saber que as administrações anteriores eram coniventes com uma situação que não pode 
prosperar. Sequer pagavam-se os direitos trabalhistas dos funcionários do PSF, considerou 
que só este motivo já seria suficiente para o rompimento do convênio, já que os recursos do 
PSF foram empregados indevidamente. Todo processo de implantação exagerado e 
desordenado de unidades de PSF criou uma condição ruim no Município, várias Unidades 
com a estrutura física comprometida. A revisão do atual convênio tornou-se prerrogativa para 
a manutenção do programa no Município. Podemos considerar que houve omissão por parte 
da administração e do COMUS enquanto estrutura. A necessidade de acertar a questão se 
faz tão inerente que enviamos a Câmara, e passou, projeto de lei que permitia que a 
municipalidade celebrasse convênio com outras Instituições. Desde então a SESAU vem 
discutindo o assunto exaustivamente para encontrar uma alternativa que garanta a 
assistência básica no Município. Convênios deste porte têm se tornado constante no Brasil, 
trata-se de um trabalho ético, sério e de qualidade, é uma modalidade que está ocupando 
espaço na prestação de serviços de saúde. Declarou que em 31 de agosto vence o atual 
convenio e que não haverá aditamento, caso o impasse persista o Programa será 
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comprometido. Como conseqüência da total falta de controle quanto aos recursos destinados 
ao PSF, o Município irá pagar duas vezes, a primeira que já foi redirecionada pela Instituição, 
irregularmente, e agora a segunda já que se faz necessário à regularização para que se 
possa prosseguir com o processo de alteração do convenio. A Municipalidade assumira por 
ser co-responsável pelo convenio. Considerando que a Instituição que celebrasse o convenio 
arcaria com o ônus da dívida dos encargos a situação complicaria uma vez que não haveria 
interesse por parte de outras Instituições, já que os valores estão em torno de 3 milhões de 
reais, a administração está respeitando todos os tramites legais para garantir o pagamento 
do direito dos funcionários. Não há duvidas quanto à ilegalidade do convenio, já houve 
manifestação do Ministério Público e do Ministério do Trabalho.  Pede que os conselheiros 
atentem para o que será apresentado e a compreensão quanto aos prazos, que sejam 
sensíveis a gravidade do problema. Ressaltou que ninguém pode alegar não ter participado 
da discussão. Na quinta-feira, já devidamente instrumentalizados emitam seu parecer e que 
este venha assegurar a manutenção dos serviços no Município. Concluiu que o HCSS não 
será prejudicado em hipótese alguma, contudo, concluiu que enquanto não for informado 
quanto e no que a instituição emprega seus recursos não pode direcionar ações que visem à 
garantia dos serviços da mesma. Argumentou, ainda, que o serviço público de saúde não 
pode ser penalizado. O conselheiro Carlos Aymar, pediu a palavra e declarou que não 
considera o conselho omisso como foi colocado pelo Sr. Prefeito, visto que em contato com 
sua antecessora, a mesma informou que as prestações de contas foram todas aprovadas 
com ressalvas. Declarou que a omissão pode ser atribuída a Administração anterior e ao 
próprio Ministério Publico. A seguir o Sr. André Fontes iniciou a apresentação, que poderá 
ser interrompida pelos presentes no momento que surgirem questionamentos. Declarou que 
fará um breve relato da atual situação do convenio bem como as medidas que foram 
tomadas pela SESAU para busca de soluções, já que a Municipalidade declarou que não 
tem interesse em manter com a atual Instituição. Vigente desde agosto de 2001, o convenio 
do PSF mantido com o HCSS já teve três termos aditivos e tem previsão de termino para 31 
de agosto p.f., firmado para operacionalizar 21 equipes de saúde da família o convenio se 
limita à administração de pessoal com rotinas trabalhistas. Atualmente os encargos sociais 
dos funcionários estão atrasados, foi comprovada a utilização dos recursos para outras 
despesas da irmandade, as prestações de contas tem sido apresentadas fora do prazo e 
incompletas o que culminou na denuncia do convenio por parte do ministério do trabalho. A 
SESAU busca a adequação do convenio conforme legislação vigente. A nova proposta do 
convenio irá contemplar o provisionamento de recursos para Educação Permanente aos 
funcionários. Outra adequação necessária envolve o quantitativo de alguns profissionais do 
Programa. Entre outras medidas exploradas para resolução do caso foram as reuniões entre 
os demais Municípios do litoral com objetivo de definir um modelo ideal à região. Diversos 
questionamentos foram levantados, e solucionados mediante consulta na legislação. 
Entidades que atendiam ao especificado em Lei foram procuradas para iniciar discussões em 
torno do tema. Outra medida adotada pela administração foi de informar o COMUS desde o 
inicio e na 82° reunião ordinária que o convênio estaria em vias de apresentação ao 
conselho. Na seqüência foi aberto processo administrativo para ratificar a legalidade e a 
emissão do parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Na seqüência o Sr. André 
apresentou planilha que dispunha do quantitativo de funcionários bem como seus 
respectivos salários, parte integrante desta Ata. O conselheiro Carlos Aymar questionou se 
haverá equipe reserva para garantir a cobertura de férias dos profissionais. O Sr. André 
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Fontes informou que inicialmente teremos 12 meses ate que os funcionários iniciem 
processo de gozo de férias, já que se inicia uma nova contagem de tempo de serviço, 
contudo declarou que poderão ser feitas adequações aos quantitativos dispostos, inclusive 
por conta de que a cada data base são revistos os valores e acrescidos os dissídios das 
categorias. A segui passou a apresentar a planilha que comparava a viabilidade de 
celebração de convenio com 04 entidades, sendo uma delas a simulação de permanência 
com o HCSS, ou novos atores como a Fundação Zerbini, o CIAP (OSCIP) e a UNIFESP, 
parte integrante desta Ata. Observando o disposto verificar se as vantagens da escolha pela 
UNIFESP, que agregam outras vantagens específicas ao trabalhador, como concessão de 
vale transporte, uma antiga reivindicação dos trabalhadores, auxilio creche, e a substituição 
da cesta básica pelo cartão alimentação. Ressaltou que os valores agora apresentados 
diferem dos encaminhados pela secretaria do comus por conta do percentual de adicional de 
insalubridade que está atrelado ao sindicato dos funcionários da UNIFESP, e que é superior 
ao pago pelo HCSS. A Enfª Eliane, coordenadora de enfermagem do PSF, declarou que tem 
sido questionada quanto ao motivo da escolha da UNIFESP, informou que das Instituições 
que foram abordadas a UNIFESP já que atendeu todas as expectativas, o CIAP que 
declarou operacionalizar o PSF em outros Municípios, ao ser investigado foi detectado que 
as informações repassadas não procediam, já em outros Municípios onde pode ser 
comprovada a participação da entidade foi constatada a ineficiência da mesma. Continuando 
o Sr. André informou que a despesa operacional tem levantado muitas polemicas sem 
fundamento, estamos saindo de um percentual de 1% do HCSS pois foi devidamente 
comprovada a inviabilidade de realização do trabalho considerando as denuncias de 
utilização de recursos por parte da Instituição atual. O conselheiro Nilton acrescentou que o 
HCSS apresentava o valor de taxa sobre taxa. O Sr. André Fontes argumentou que a 
UNIFESP tem se mostrado transparente nas suas ações, visto que todos os documentos que 
tem sido solicitados são disponibilizados imediatamente, o que denota a situação de 
regularidade da Instituição. Declarou que poderemos ainda utilizar o campo de 
especialização da Instituição para aperfeiçoamento de nossos profissionais. O Dr. Juan, 
declarou que são muitos os ganhos dos profissionais com a proposta da UNIFESP, quer na 
remuneração quer na qualificação e profissional, o que certamente refletirá na melhora da 
qualidade do serviço oferecido a população. Declarou que os funcionários vivem hoje um 
clima de insegurança e indefinição gerando insatisfação generalizada. Considerou haver um 
grande avanço nas negociações, e pede ao COMUS que priorizem a questão. Declarou que 
tinha conhecimento de que quando fosse mexer na Saúde enfrentaria grandes dificuldades. 
A administração tem feito seu papel com clareza. Argumentou que o que a administração 
quer é a celebração do convenio para garantir a continuidade dos serviços. Por conhecer a 
ares sabe onde estão as falhas e pretende corrigi-las administrativamente. Pediu que os 
conselheiros aprendessem a confiar e dessem credito ao Secretario que tem mantido as 
portas abertas e disponibilizado todas as informações que são solicitadas. Informou que por 
conta do mau dimensionamento por parte da administração anterior quanto ao orçamento 
para 2005 já culminou no fim do mesmo, levando a Municipalidade a transferir recursos 
causando transtornos desnecessários. Disse esperar contar como apoio dos conselheiros 
nessa e em outras batalhas que certamente surgirão. O Prefeito declarou que teria que se 
retirar por conta de compromissos assumidos anteriormente, agradeceu a equipe da SESAU 
pelo esforço que têm demonstrado na resolução dos problemas já que a Saúde é uma das 
Secretarias de maior complexidade. Agradeceu a parceria do COMUS com Secretaria e com 
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o Secretario, dr. Guilherme e finalizou declarando que acredita que os conselheiros farão a 
escolha certa para Saúde da população. A conselheira Ana Cristina questionou se estão 
dando certo a administração da UNIFESP  em outros Municípios. Dr. Guilherme informou 
que tais duvidas poderão ser solucionadas na quinta-feira com os responsáveis pela 
Instituição. O conselheiro Marcelo questionou se seriam mantidos servidores públicos 
municipais sob subordinação de funcionários do PSF, caso ocorra, que se respeite à 
legislação municipal. O Sr. André respondeu que é uma possibilidade que precisamos dispor 
mesmo porquê já existe uma boa relação entre esses profissionais. A conselheira Derci, 
declarou ter participado das reuniões desde abril com os demais Municípios do litoral para 
buscar uma alternativa que fosse viável individualmente e pra região já que a situação dos 
mesmos é semelhante, Caraguatatuba está um pouco à frente em conversação a cerca de 
um ano. Inicialmente com a Fundação Zerbini que após avaliação não contemplavam as 
expectativas do Município. O CIAP foi visitado por membros do COMUS de Caraguá que 
com investigações preliminares detectaram algumas dívidas por eles em Ubatuba. Considera 
que dentro das possibilidades a mais acertada é a UNIFESP. Questionou como se daria o 
processo seletivo dos funcionários. O Sr. André informou que já tem um estudo que será 
aprofundado juntamente com a UNIFESP, basicamente, prova escrita, entrevista, analise de 
currículum, na quinta-feira a UNIFESP poderá concluir este questionamento. Concluiu sua 
explanação colocando-se a disposição dos membros que quiserem equacionar quaisquer 
duvidas. O Dr. Guilherme fez um agradecimento especial a sua equipe que trabalhou 
exaustivamente nesses últimos dias completamente envolvidos com a resolução dos 
problemas da saúde de um modo geral. Mantiveram-se preocupados com os 
acontecimentos, que considerou um bom sinal pois denota que são pessoas que adotaram a 
política da atual administração de fazer da saúde em São Sebastião a melhor já vista. 
Quanto às especulações em torno da sua saída da SESAU, declarou-se surpreso, 
considerou os boatos, parte de uma estratégia de desestruturar a administração. Não o fez e 
nem pretende desligar-se do cargo, pois tem um compromisso com a comunidade. Declarou 
que atitudes transparentes como a de hoje, reforçada com a presença do prefeito. 
Acrescentou que recentemente surgiram muitos boatos de que a administração acabaria 
com o PSF causando grande número de demissões, pelo contrario, serão gerados quase 50 
empregos diretos, como pode ser visto. Aqueles funcionários que não tem compromisso com 
a população e com o serviço e que já estão identificados, certamente não permanecerão. 
Pode ser observado a serie de vantagens que foram agregadas ao salário dos funcionários, 
inclusive no que tange a adequação com o dissídio coletivo das categorias. A qualidade dos 
funcionários será garantida com a proposta da Educação Permanente, que além de 
capacitar o profissional, dá a ele um certificado de uma Universidade federal de renome e 
que certamente contribuirá para seu currículo em qualquer lugar do Brasil. Declarou ter 
entrado com tudo na questão do PSF para resolvê-la de uma vez e fará o mesmo com o 
Hospital, visando garantir a qualidade dos serviços aos usuários, como o Prefeito disse 
precisamos saber quanto a Instituição gasta e em que, para definirmos qual a melhor medida 
a ser adotada. Ressaltou que seu compromisso com os funcionários é grande e com a 
comunidade maior ainda. O funcionário que trabalha satisfeito e seguro com a manutenção 
de seu emprego reflete na prestação do serviço dado à população. Pediu a colaboração dos 
conselheiros na próxima reunião para juntos darmos a população um serviço digno e com a 
qualidade que o munícipe merece. Declarou que quer ser fiscalizado constantemente pelo 
COMUS para garantia na qualidade dos serviços. 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 
pelos presentes. São Sebastião, 02 de agosto de 2005. Secretária:                       Ana Paula 
de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Antônio Guilherme D. de Carvalho  
Marcos Salvador Mathias  
Wilmar ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Genoveva Pons Garcia  
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Carmen Sanches  
Paulo Alexandre da Silva  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Alden Mello de Aguiar  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Soares Rocha  
Carlos Cipullo Aymar  
Marcelo Antunes de Camargo  
Nilton Cursino Siqueira   
Geraldo Donizete S.do Nascimento  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Estiveram presentes como ouvintes os que assinam a lista de presença 
 


