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ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 02 de abril de 2009, às 16h20min h, em segunda chamada. 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1) Ordem em do dia: 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

a) Proposta de mudança no modelo de gestão do PSF, HCSS, Pronto Socorro Central e 7 

Pronto Atendimento de Boiçucanga:  8 

a.1) Dr. Antonio Carlos iniciou a reunião concedendo a palavra para Dr. Aldo que discorreu sobre 9 

a proposta de mudança do modelo de gestão das unidades de saúde do município. Explicou que 10 

fará uma exposição da gestão atual ao mesmo tempo em que estará apresentando proposta de 11 

mudança para apreciação e aprovação do Conselho. Ressaltou que a contratação da Pró Saúde 12 

se deu na gestão anterior e que apesar da prestatividade e cumprimento de metas da contratada, 13 

existem algumas insatisfações que permeiam a prestação de serviço atual. Lembrou do 14 

gerenciamento do Hospital e Pronto Socorro realizados pela Pró – Saúde, bem como da gestão 15 

do PSF pela UNIFESP/SPDM, com ausência de integração entre os programas e os serviços de 16 

saúde. Comentou que na gestão atual não existe uma co-gestão o que dificulta o acesso 17 

interlocutório nas decisões e problemas encontrados. Lembrou que a diversidade de pessoal de 18 

trabalho, oriundos da PMSS, PSF e empresa Organização Social contratada, ocasionam situação 19 

de desconforto organizacional, de relacionamento, bem como questões de ordem trabalhista. 20 

Salienta que essa proposta de mudança visa implantar uma gestão compartilhada, contribuindo 21 

para um envolvimento maior do Secretário da Saúde nas decisões, já que em situações mais 22 

complexas, ligadas à área da saúde é ele quem arca com a maior parte do ônus. Dr. Antonio 23 

salientou que na realidade, considerando ser Gestão Plena, o Secretário é responsável por todas 24 

as questões ligadas á saúde. Relatou que esse tipo de gestão (no qual a Secretaria apenas 25 

participa cobrando a realização de metas ao final de cada quadrimestre) acarreta cobranças para 26 

Secretaria de Saúde que segue sem poder de interferência nos processos cotidianos de tomadas 27 

de decisões. Apresentou a nova proposta de gestão participativa, como um modelo contrário ao 28 

atual, uma vez que entende ser um modelo não satisfatório, não atendendo às necessidades. 29 

Disse que a atual proposta de modelo de gestão trata-se de uma gestão compartilhada (uma co-30 

gestão), na qual a Secretaria teria participação na criação de diretrizes e poder decisório nas 31 

ações de saúde.  32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

a.2) Sra. Silvia manifestou dúvidas sobre a proposta da gestão compartilhada, questionou se 34 

com a proposta de mudança, a Irmandade voltaria a administratar o hospital e se a Pró Saúde 35 

sairia. Destacou a proposta de trabalho da Pró Saúde bem como as melhorias ocorridas no 36 

ambiente hospitalar, relatou que durante as sessões de acompanhamento pela Comissão do 37 

COMUS na verificação do cumprimento de metas pela contratada, houve cumprimento 38 

significativo, isto é, a contratada alcançou seus objetivos. Dr. Aldo salientou que a reunião refere-39 

se à proposta de mudança no modelo de gestão de saúde e que a permanência ou não da Pró 40 

Saúde depende de outros critérios, como processos licitatórios e da aprovação do próprio 41 

Conselho. E, quanto ao cumprimento das metas,  declarou que o grau de satisfação do serviço 42 

não se mede pela apresentação gráfica e sim pela aceitação mútua da comunidade. Em relação 43 

ao retorno da Irmandade, deixou claro que não há possibilidade considerando os motivos que a 44 

levaram a sair. 45 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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a.3) Dr. Antonio, enquanto assessor da SESAU, ratificou o discurso do Dr. Aldo e acrescentou 47 

que o contrato de gestão não permite interferência, o que existe é um controle de resultados e 48 

controle de metas a serem cumpridas pela contratada e que a Comissão do COMUS responsável 49 

pelo acompanhamento dos trabalhos controlam somente o cumprimento dessas metas. 50 

Complementou que há uma dificuldade de acesso efetivo nas questões que tangem as ações de 51 

saúde e essa situação começou a incomodar a administração atual.  O gestor não tem poder de 52 

intervenção no “como fazer”, mesmo sendo o responsável pela gestão plena da saúde do 53 

município. Levantou a existência de questões jurídicas que permeiam a qualificação de uma 54 

organização social no poder público. Explicou que esse tipo de ligação, ou seja, o tipo de 55 

instrumento de pactuação é o “contrato de gestão”. É um instrumento fechado e uma possível 56 

repactuação, poderia descaracterizar o instrumento contratual. Após explicações, reforçou a 57 

proposta de mudança apresentada em pauta e sugeriu manter o processo interventivo 58 

temporariamente, com criação de abertura de concurso de projetos, para que, após nova 59 

pactuação com a empresa vencedora, segundo o novo modelo de gestão, o gestor possa ser um 60 

dos membros na tomada de decisões.   61 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

a.4) Dra. Márcia sugeriu uma relação de parceria nas decisões operacionais entre Secretaria da 63 

Saúde e contratada. Dr. Aldo explicou que o modelo de gestão atual não permite esse tipo de 64 

participação, pois poderia haver ingerência administrativa.  65 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

a.5) Dra. Lucile questionou se as autarquias estão inclusas nessas propostas de mudança de 67 

modelos de gestão. Citou alguns modelos prósperos de autarquias em algumas cidades do 68 

Estado de São Paulo e comentou que nesse tipo de gestão a decisão final fica por conta do 69 

gestor de saúde, no caso o secretário. Sugeriu a uniformização da conduta médica, evitando-se a 70 

dicotomia entre as entidades PSF, Atendimento de saúde da região central e Boiçucanga. Dr. 71 

Antonio complementou informando que esse modelo citado é um dos caminhos dentro dos 72 

objetivos desejados, explicou que o processo interventivo é de caráter temporário e que para o 73 

futuro a administração estará estudando a adoção desse modelo de autarquias, inclusive com 74 

implantação desse modelo já para o futuro hospital de Boiçucanga. Sr. Márcio ratificou o discurso 75 

da Dra. Lucile . 76 

 77 

a.6) Sra. Dircéia perguntou se a proposta de mudança abrangerá outras unidades de saúde. Dr. 78 

Antonio explicou que o contrato do PSF foi realizado com o “Complexo UNIFESP/SPDM - 79 

Sociedade Paulista para Desenvolvimento da Medicina”. Considerando que as duas possuem 80 

CNPJ, distintos, mas o que está sendo utilizado é o da SPDM, isso causou uma anomalia 81 

jurídica, tornando o convênio irregular. Daí a necessidade de se resolver essa irregularidade. 82 

Atualmente, a proposta é de um modelo de gestão participativa, na qual o gestor faça parte da 83 

gestão de forma efetiva, visando a unificação e integração das unidades de saúde como o PSF, 84 

Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga.  85 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 

a.7) Sra. Viviane perguntou se a Pró Saúde continuará no caso de haver mudança no modelo de 87 

gestão. Dr. Antonio respondeu que a contratada poderá continuar desde que reúna requisitos 88 

para uma gestão compartilhada, nos termos a serem expostos pela atual administração pública. 89 

No modelo de gestão compartilhada, os interesses das partes devem ser recíprocos e não 90 

unilaterais. 91 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata extr 78ª 02-04-09 – Pág. 3 de 3. 

a.8) Dr. Antonio colocou em votação a proposta de mudança do modelo de gestão. Sra. Silvia 93 

disse que acha precoce uma votação, nesse momento, considerando que a chamada para 94 

reunião não dizia que haveria uma votação. Dr. Antonio alegou que a plenária é soberana e, em 95 

havendo quorum, qualquer votação estaria correta. A Sra. Silvia disse que gostaria de levar aos 96 

membros da sua entidade a proposta, uma vez que não estão presentes os representantes de 97 

sua entidade. Disse que o assunto tem que ser melhor discutido. Reafirmou a existência de 98 

dúvidas na proposta de gestão compartilhada. Argumentou que o e-mail enviado não deixou 99 

claro que haveria votação para o assunto em pauta e que da próxima vez o envio da pauta seja 100 

mais claro. Dr. Antonio informou que não houve a intenção de provocar equivoco no 101 

entendimento do enunciado da pauta e que todas as pautas anteriores não fazem menção a 102 

votação nas suas chamadas, como será demonstrado na próxima reunião, por meio de xérox das 103 

chamadas anteriores, disponíveis nos arquivos do conselho. Explicou que a necessidade de 104 

votação pode surgir antes ou durante a realização da reunião, desde que não pairem dúvidas 105 

sobre o assunto discutido e tenha aprovação da maioria dos conselheiros com direito a voto.   106 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

a.9) Sr. Fernando, representante da Secretaria da Fazenda, propôs que se colocasse o assunto 108 

em votação já que a Sra. Silvia é a única conselheira a manifestar dúvidas no assunto discutido. 109 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

a.10) Dr. Antonio, antes da votação, no intuito de evitar mal entendido, solicitou que os membros 111 

do Conselho votassem se concordavam com a votação sobre a mudança no modelo de gestão 112 

naquele dia. A plenária optou pela votação naquele momento pela maioria dos membros, com 113 

exceção da Sra. Silvia, que se absteve de votar. Assim, a proposta, objeto da pauta: “Mudanças 114 

no Modelo de Gestão do HCSS e PSF” foi colocado em votação, agora pela 2ª vez, aprovada 115 

pela maioria dos presentes, exceto a Sra. Silvia que se absteve de votar por alegar ainda possuir 116 

dúvidas do que seria a “gestão compartilhada”. Ao final da reunião, Dr. Aldo pôs a Secretaria à 117 

disposição para dirimir quaisquer dúvidas durante a semana e o Dr. Antonio se propôs a trazer 118 

na próxima reunião ordinária uma breve explanação sobre o assunto visando auxiliar nas dúvidas 119 

da conselheira.  120 

Encerramento: Ata lavrada por                 ,Silvia Galhardo Baszynski, 1ª Secretária do 121 

COMUS. São Sebastião, 02 de abril de 2009. 122 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 123 

Aldo Pedro Conelian Junior  Jefferson Klinle  

Antonio Carlos N.P. da Silva  Ana Maria dos Santos  

André Fontes dos Santos  Lucile Ester Bishop  

Fernando Fernandes dos Santos  Silvia Galhardo Baszinski  

Ubirajara Nascimento  Eulália Lara de Oliveira  

Elaine Cristina de Aguiar  Dircéia Arruda de Oliveira  

Maria Aparecida P. Piedade  Viviane Moura Snodgrass  

Márcia de Souza Guimarães  Acácio Valdemiro da Luz  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 124 

Errata: Consignado à parte a assinatura da Conselheira Isilda Aparecida de Rezende Giudice, 125 

presente a essa reunião, que por lapso não constava da lista de presentes.  126 
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