CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião - SP
___________________________
ATA DA ____ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e seis, às 16:00 horas, na sede da
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos
membros que assinam esta Ata e a lista de presença, para discutir e analisar a seguinte
pauta: 1) PROJETO BEM-TE-VI; 2) LEI DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HCSS; 3)
ASSUNTOS GERAIS; 4) PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2006/2009. Iniciada a reunião
passou-se à discussão da pauta. Considerando ausência da Sra. Ana Paula, Presidente,
a reunião foi presidida pela Sra. Ana Cristina, Vice-Presidente. 1) PROJETO BEM-TEVI: A Dra. Sonia colocou-se a disposição para esclarecimentos, uma vez que o projeto
foi apresentado na 97ª reunião ordinária. O Sr. Luiz Roberto indagou sobre os valores a
serem pagos para custear o tratamento. A Dra. Sônia explicou tratar-se de um trabalho
social, onde todos os pacientes pagam um valor médio. Há inclusive a possibilidade de
patrocínio do tratamento por pessoas físicas e jurídicas. Os dentistas envolvidos também
custeiam por meio de suas mensalidades. Afirmou que o pagamento estimula a
permanência, fator essencial para o sucesso do tratamento. A Sra. Rita sugeriu que os
critérios sociais sejam melhores definidos. A Dra. Sônia disse que os critérios estão
definidos pela Sesau. A Sra. Solange, assistente social da Sesau, informou que os
pacientes serão triados por uma única assistente social, para garantia de equidade no
processo. Detalhou ainda, os números apresentados como metas para o período de
vigência do projeto. O Sr. Carlos Aymar disse não ter lido o parecer jurídico. O Sr. André
Fontes informou que o parecer havia sido manifestado favoravelmente na 97ª reunião
ordinária pelo Dr. Antonio, assessor jurídico da Sesau. A seguir foi lida a conclusão do
parecer pelo Dr. Antonio. O Dr. Guilherme comentou que a iniciativa é inédita, sendo o
serviço de ortodontia um avanço na área de saúde do município. A seguir, o projeto foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 2) LEI DE SUBVENÇÃO
SOCIAL AO HCSS: O Sr. André Fontes informou que na última terça-feira, 17, a
Câmara Municipal aprovou projeto de lei do Executivo Municipal, para concessão de
subvenção social que atenderá ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, incluindo o
serviços de urgência e emergência no município, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais). Para regulamentação da lei, faz-se necessária a elaboração de Termo de
Convênio, que teve sua minuta enviada por e-mail aos conselheiros. A proposta visa
suplementar recursos para atender despesas da entidade, pelo período de 3 (três)
meses, uma vez que a subvenção anterior concedida por meio da Lei 1675/04 já foi
repassada na sua totalidade, inclusive com adicional de atualização monetária anual. O
Sr. Eduardo indagou o montante repassado. O Sr. André informou que o repasse foi da
ordem de R$ 2.544.000,00. Afirmou que as prestações de contas estão sendo feitas de
forma um pouco mais adequada. O Sr. Deusdedeth, representante do Instituto
PROMUR, contratado pelo HCSS para gestão administrativa da entidade, fez breve
apresentação das atividades desenvolvidas. A seguir, foram apresentados os termos do
convênio. O Dr. Félix sugeriu alteração no Inciso I, cláusula 4ª, “avaliar e propor medidas
de atualização no espaço físico e atualização dos recursos tecnológicos do HCSS”;
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teceu comentários a respeito do parágrafo único do inciso III da cláusula 4ª, sobre a
questão de processo seletivo para a contratação das atividades médicas e
odontológicas; sugeriu inclusão no final do inciso X da cláusula 4ª, do termo “ou pelo
COMUS, desde que solicitada em reunião ordinária deste”; sugeriu alteração da cláusula
7ª, sobre o conselho de acompanhamento do convênio, que deveria ter um membro do
corpo clínico. O Sr. André Fontes ponderou que a indicação deve ser discutida
internamente pelo HCSS, uma vez que são duas vagas para a entidade. O Dr. Félix
disse que o objetivo é garantir a participação de um técnico da área na referida
comissão. O Dr. Guilherme pediu a palavra e ressaltou que a subvenção adicional fazse necessária num momento de mudança no modelo de gestão do HCSS. Justificou a
urgência no andamento, visto que esse processo exige aporte de recursos de forma
imediata. Informou algumas ações realizadas pelo Instituto PROMUR, que ao contrário
do que algumas pessoas têm falado, estão priorizando o atendimento SUS, como a
entrega da ala da maternidade. Lembrou também que boa parte das ações foi
desencadeada após a auditoria realizada em 2005, que apontou sérios problemas de
ordem administrativa, financeira, operacional e técnica na entidade. Foi necessário
portanto, mexer em algumas “feridas”. Que já era esperada resistência por parte de
alguns segmentos envolvidos, como o Corpo Clínico da entidade, tendo instalada nesse
momento, mesa de negociação envolvendo o Sindicato dos Médicos, o que é
extremamente salutar. Que tudo o que foi feito de forma transparente, com a realização
de assembléia da Irmandade da Santa Casa e COMUS. O Sr. Carlos Aymar lembrou
que houve época que era difícil obter informações, e que agora os esclarecimentos são
prestados de forma correta e responsável. O Dr. Félix argumentou que o Dr. Guilherme
estava usando o COMUS como “palco político”. O Dr. Guilherme contestou dizendo que
estava cumprindo sua obrigação como gestor, em dar ao COMUS, satisfações das
ações desenvolvidas. A Sra. Ana Cristina indagou a plenária quanto a decisão em votar
nesta data ou posteriormente. Foi aceito por unanimidade dos presentes, a votação
nesta data. A conselheira Rita teve de se ausentar antes da votação, mas manifestou
seu parecer favorável a aprovação. Colocado em votação, foi aprovado o termo de
convênio, com as alterações propostas pelo conselheiro Félix. 3) ASSUNTOS GERAIS:
apresentado o ofício 422/06, justificando a ausência da conselheira Derci;
correspondência da Pastoral da Criança solicitando os índices de mortalidade infantil. As
informações foram solicitadas por ofício à Sesau para apresentação na próxima reunião
ordinária; aviso e convite ao COMUS participação na inauguração do Centro de Controle
de Zoonoses, no próximo dia 26/10, às 17:00 horas; apresentação de telegramas do
FNS sobre alguns repasses realizados ao FMS; entregue aos membros da Comissão de
Finanças, os relatórios analíticos da execução orçamentária do 3º trimestre/06;
comunicado verbal da Sra. Ana Cristina, solicitando sua saída do acompanhamento do
Programa Bolsa-Família, passando a assumir a função o seu suplente, Sr. Carlos
Aymar; evolução salarial de médicos do PSF: O Sr. André Fontes informou que alguns
médicos pediram demissão do PSF em virtude de salário defasado. Ressaltou que o
valor pago a Unifesp está sendo repassado corretamente, e está de acordo com o
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dissídio coletivo da categoria. O Sr. Carlos Aymar ponderou que o valor de mercado está
acima do praticado pelo município, e que isso pode motivar a saída desses profissionais
em busca de melhores salários. O Dr. Marcos sugeriu que na próxima reunião ordinária
seja apresentado comparativo dos valores praticados pelos municípios vizinhos para
termos um referencial; proposição de pauta para a próxima reunião ordinária:
apresentação de ações desenvolvidas pelo Instituo PROMUR; eleição de membro do
segmento “usuários” para compor a comissão de acompanhamento do Convênio de
subvenção social do HCSS. 4) PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2006/2009: a Sra.
Maria Aparecida informou que recebeu da conselheira Derci, via e-mail, sugestões para
alterações na proposta do Plano apresentada anteriormente. Fez a leitura item a item, e
as alterações aprovadas pela plenária ficam consignadas e serão lidas na próxima
reunião ordinária. Indagou se algum conselheiro tinha alguma dúvida ou sugestão. Após
as ponderações e esclarecimentos, o Plano Municipal de Saúde 2006/2009 foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, dezenove de outubro de
2006. Secretária:
Carmen Sanches.
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA
Antonio Guilherme D. de
Carvalho
Sonia
Aparecida
S.
Monteiro
Antonio Carlos N. P. da
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T.
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Rita de Cássia do N.
Simioni

Wilmar Ribeiro do Prado

Eduardo P. Santos

André Fontes dos Santos

Carlos Cipullo Aymar

Fernando Fernandes dos
Santos

Dircéia
Oliveira

Mercedes Pons Garcia

Ana Cristina R. Sales

Oscar Julio da S. Junior

Viviane
Snodgrass

Ubirajara do Nascimento

Ângela Regina Couto

Isilda Aparecida de R.
Giudice

Geraldo Donizete S. do
Nascimento
Luiz
Gonzaga
dos
Santos

Carmen Sanches

Luiz Roberto Santos

Arruda

de

Moura

Ana Maria Batelochi

Estiveram presentes como ouvintes os que assinam a lista de presença.
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