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ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e seis, às 16:20 horas, após segunda 
chamada, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de 
Saúde de São Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de 
presença, para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4° 
TRIMESTRE DE 2005.  2)SIOPS 2005. 3) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião 
passou-se à discussão da pauta. 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4° TRIMESTRE DE 
2005. O Sr. André Fontes informou que a Comissão de Acompanhamento da 
Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde reuniu-se para analisar os 
documentos comprobatórios dos valores a serem apresentados, como o relatório das 
despesas analíticas, ou seja, as despesas liquidadas. Ressaltou que o gráfico 
apresentado reflete a divisão dos recursos por natureza da despesa e que englobam a 
aplicação dos recursos da subvenção social, da subvenção da Avdec e convênio PSF, o 
mesmo procedeu a explicação das informações contidas no gráfico onde denotava o total 
das despesas liquidadas, sendo 10.898 milhões divididos em 5.244 milhões com 
despesas de pessoal, 4.777 milhões com outras despesas correntes, 794 mil com 
subvenções e 82 mil com investimento, onde as fontes de recursos foram 9.358 milhões 
do cofre municipal, 85% do total, 1.529 milhão da União (14% do total) e 9.987 mil do 
governo do Estado (cerca de 0,09 % do total). Tendo sido explicado cada item da 
Prestação aos membros presentes o Sr. André Fontes colocou-se a disposição para 
quaisquer questionamentos. Não tendo havido nenhuma manifestação, o conselheiro 
Antônio Nisolli procedeu à leitura do parecer assinado pelos demais membros da 
Comissão de Finanças com relação à prestação em exame. Informou que os membros 
se reuniram nos dias 12, 18 e 19 de abril e considerando ser esta a primeira analise 
desta nova formação, que a tarefa não foi fácil, foram analisados os seguintes 
documentos: relatório analítico das despesas liquidadas no período, resumo da execução 
orçamentária com gráficos, resumo da folha de pagamento de outubro a dezembro e 13° 
salário, relatório de aplicação dos recursos repassados ao HCSS por meio da subvenção 
social Lei 1675/04, relatório de aplicação dos recursos repassados ao HCSS referente à 
Lei 1786/05 que autorizou o pagamento do 13° salário dos funcionários, relatório de 
aplicação dos recursos repassados a UNIFESP/SPDM referente ao convenio para 
operacionalização do PSF, extratos bancários, relatório de aplicação dos recursos 
repassados a AVDEC por meio da subvenção social Lei 1606/02, onde o parecer da 
Comissão foi FAVORAVEL à aprovação das contas com as seguintes ressalvas: a) 
continuidade da prestação de serviços na Avdec por pessoa física sem registro em 
carteira, b) indagação da conselheira Silvia ao Sr. Nilton Mateus, diretor de suprimentos 
da PMSS, a respeito da licitação da obra da UBS Topolândia, o mesmo informou que o 
Superior Tribunal de Justiça e o Ministério Publico já emitiram seus pareceres favoráveis 
a questão. O Sr. André Fontes ressaltou que a questão em torno da Avdec já foi 
discutida anteriormente neste conselho, e que a Presidência da Entidade comprometeu-
se em sanar a questão já na próxima prestação de contas, ou por meio da regularização 
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junto a justiça trabalhista ou por empréstimo de funcionário da própria SESAU. Quanto a 
ressalva da conselheira Silvia, foi por conta de informações desencontradas de que o 
processo licitatório apresentava problemas, duvida dirimida com o parecer da justiça. Dr. 
Felix pediu a palavra com os seguintes questionamentos: a) proposta de apresentação 
das contas com base nos resultados obtidos e custo individual de cada unidade de saúde 
sob a gerencia da SESAU, segundo o mesmo tal medida viabilizaria um entendimento 
maior do recurso aplicado e ainda a analise previa da implantação de um novo serviço 
em determinada área; b) sob o ponto de vista de alguns profissionais de saúde estaria 
havendo um erro no pagamento das horas extras, onde a hora extra é uma fração da 
hora total e não do salário base; c) Isonomia e gratificação, onde um empregador tem 
num mesmo setor os mesmo profissionais com remuneração diferenciada; 4) 
regularização da questão trabalhista da Avdec. O conselheiro Antonio Nisoli, argumentou 
se algum desses profissionais já teria procurado a SESAU ou ainda aberto processo 
administrativo pelas questões levantadas. O Dr. Felix alegou desconhecer tal situação. O 
Conselheiro Antonio concluiu então que tais questionamentos podem ser levados a 
procuradoria do trabalho disponível hoje na PMSS. O conselheiro Geraldo Donizete 
ressaltou que tal questão é exclusiva de cunho trabalhista e que se fosse o caso deveria 
ser levado inicialmente ao Sindicato da categoria. A conselheira Ana Paula argumentou 
que a Comissão Executiva ira formalizar a questão em torno do primeiro questionamento 
levantado pelo conselheiro Felix, as questões em torno das reivindicações de adequação 
salarial devem ser formalizadas ao COMUS pelos profissionais e este encaminhara ao 
Sindicato, que inclusive integra o conselho, já a questão em torno da Avdec, não será 
formalizada por conta das informações repassadas pelo conselheiro André Fontes de 
que tal situação não ocorrerá mais na próxima prestação, fica então a Comissão de 
Finanças responsável por observar a questão e informá-la ao pleno do conselho. 
Colocada em votação a Prestação de Contas do 4° trimestre de 2005, com as ressalvas 
apresentadas pela Comissão de Finanças, a mesma foi APROVADA por unanimidade 
dos presentes, perfazendo um total de 12 votos. 2) SIOPS 2005. O conselheiro André 
Fontes Informou que o SIOPS 2005 será disponibilizado na Internet para analise dos 
conselheiros, concluiu que a SESAU aplicou em 2005 25,26 %, onde o mínimo é de 
15%. Fica sua apreciação para reunião ordinária do Comus após assinatura dos 
responsáveis. ASSUNTOS GERAIS. a) Dr. Guilherme declarou entender os 
questionamentos feitos pelo Dr. Felix no que tange a questão em torno dos pagamentos, 
contudo ressaltou que existem hoje junto a PMSS mecanismos legais para revisão 
dessas informações e se não na PMSS na justiça trabalhista. Ressaltou ainda a 
colocação em torno da aplicação de recursos, onde concluiu que comparado aos 
municípios vizinhos, comparado a quantidade de profissionais médicos atuando no 
município, cerca de 127 profissionais e ainda comparado ao que se investe em saúde 
percapita deveríamos, sim, ter uma excelência no serviço, mas ainda não é e muito por 
conta da própria resistência em quebrar vícios e paradigmas dos próprios profissionais 
médicos. Como é o caso da PROMUR e o HCSS, onde informou que têm ocorrido 
diversas reuniões, e que nessas são acertadas condutas e protocolos e no outro dia os 
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negociações discordam dos acordos e cancelam toda negociação. Pediu que os 
profissionais se manifestassem na sua insatisfação com relação à folha de pagamento 
da PMSS e que se houver erro, bem citado de outras administrações, que este seja 
resolvido. B) O Dr. Guilherme informou que a noticia veiculada na imprensa local de que 
a SESAU estaria omitindo casos de dengue hemorrágica é no mínimo um desserviço à 
comunidade, uma vez que não existe, ainda, um resultado do tipo de dengue que ocorre 
no paciente em exame. Declarou ainda que a SESAU esta pagando um preço muito alto 
pela transparência com que divulga informação e números em torno da Dengue, e 
entende que esse é o caminho certo, pois acorda a comunidade para o problema, que 
não depende só da PMSS para resolução, e sim da atuação conjunta da comunidade em 
eliminar os possíveis criadouros do inseto. Declarou que ate a presente data nenhum 
caso de dengue hemorrágica foi confirmado e tão logo saia o resultado do caso 
divulgado pela imprensa local o COMUS terá ciência do mesmo. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 
São Sebastião, 20 de abril de 2006. Secretária:                         Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Sonia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Mercedes Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Marisa de Souza  
Ubirajara do Nascimento  
Carmem Sanches  
Ana Maria Batelochi  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Vivian Saad Sampaio  
Jair Pires  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Márcia de Souza Guimarães  
Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
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Acácio Valdemiro da Luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


