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ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 04 de fevereiro de 2010, às 16 horas, em primeira chamada. 3 

_____________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação da Situação Atual Administrativa do Instituto Sollus 6 

2- Assuntos Gerais. 7 

______________________________ 8 

Dr. Antonio explicou o motivo da reunião extraordinária, disse que o conselho atendeu a uma 9 

solicitação do Instituto Sollus, objetivando esclarecer os assuntos veiculados na mídia sobre 10 

a administração do referido instituto no município de Porto Alegre. Em seguida, concedeu a 11 

palavra ao Dr. Milton, representante jurídico do instituto Sollus. 12 

_____________________________________ 13 

1) Apresentação da Situação Atual Administrativa do Instituto Sollus: 14 

1.1) Dr. Milton informou que foi acionado pelo Instituto a prestar esclarecimentos sobre o 15 

ocorrido no município de Porto Alegre. Disponibilizou ao Conselho um dossiê contendo 16 

detalhadamente todas as informações sobre o ocorrido no referido município. Explicou de 17 

maneira resumida o conteúdo do dossiê, disse que há duas semanas atrás foi veiculado 18 

pelos jornais que o Instituto Sollus estava sendo investigado pela Policia Federal com 19 

indícios de ter gerado prejuízos financeiros ao município de Porto Alegre. Explicou que em 20 

janeiro de 2009, a Sollus implantou um novo sistema de contabilidade, possuindo como uma 21 

das funções, o filtro de notas fiscais e durante uma dessas operações identificou-se a 22 

duplicidade de notas de fornecedores. A partir deste fato foi realizada uma auditoria interna 23 

da Sollus que apurou algumas inconsistências em documentos fiscais. Descobriu-se que o 24 

responsável pela ação indevida era o coordenador do departamento de compras do Instituto 25 

Sollus. Informaram, imediatamente, o município de Porto Alegre, por meio de oficio 26 

protocolado pelo município de Porto Alegre em marco de 2009 e disponível para apreciação 27 

do Conselho. Disse que informaram a policia civil do estado de São Paulo e Ministério 28 

Público, por se tratar de crime fiscal. Informou que fizeram a proposta à Prefeitura de Porto 29 

Alegre sobre a retenção dos valores apontados pelo sistema operacional. Propuseram que 30 

os valores fossem retidos até o término das investigações, proposta aceita e o valor retido 31 

mensalmente foi de R$ 386.000,00. Explicou que o Instituto deixou de receber este valor 32 

mediante a uma proposta de iniciativa do Instituto Sollus. Salientou que o ato é investigatório 33 

e ainda não há processo aberto. Disse que a Policia Federal publicou que o Instituto Sollus 34 

deve R$ 9.000.000,00 a prefeitura de Porto Alegre, explicou que essa informação não é 35 

verdadeira. Explicou que dessa quantia, R$ 4.000.000,00 são referentes às despesas 36 

rescisórias com comprovação documental (homologação no Ministério do Trabalho). 37 

Salientou que o término do contrato com a referida prefeitura findou em setembro de 2009. 38 

Quanto aos R$ 5.000.000,00 restantes, informou que a quantia citada já se encontra retida 39 

na prefeitura de Porto Alegre. Portanto, a importância citada já se encontra devolvida aos 40 

cofres públicos porque o valor retido já é maior que o apontado. Finalizando, informou que 41 

todos os documentos fornecidos pela Sollus à Prefeitura de Porto Alegre estão protocolados 42 

e se encontram dentro do dossiê entregue ao Conselho. Salientou que o Instituto Sollus 43 

prestou serviços a referida prefeitura mediante atos comprovados e anuídos pela Secretaria 44 

Municipal de Saúde de Porto Alegre e não simplesmente como está sendo veiculado pela 45 

mídia de suposições que se traduzem em juízo de valor. 46 

_______________________________________ 47 
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1.2) Dr. Antonio disponibilizou o momento para esclarecimentos aos presentes. 48 

_______________________________________ 49 

1.3) Sr. Carlos Aymar agradeceu a presença do Sr. Milton a reunião do COMUS e disse que 50 

diante de toda a noticia veiculada, acredita na justiça. Falou que acha muito complicado para 51 

um advogado, parte integrante da estrutura da justiça, duvidar das ações por ela apontadas. 52 

Citou a abertura das investigações e publicações no site do Ministério Público do Rio Grande 53 

do Sul e as diversas intimações apresentadas pela Policia Federal e veiculadas nos jornais 54 

do Rio Grande do Sul e São Paulo, disse não acreditar na existência de atos de leviandade 55 

por estes citados, bem como a consistência de seus atos. Disse que esta é a história do 56 

Instituto Sollus. Informou que é um cidadão do município de São Sebastião que desempenha 57 

um trabalho de controle de participação, democraticamente dentro do Conselho Municipal de 58 

Saúde. Lembrou que a aprovação quanto à administração do Instituto Sollus foi pautada na 59 

confiança que depositam no trabalho do Dr. Aldo. Por último, exigiu do Instituto Sollus a 60 

transparência nas ações executadas e solicitou ao COMUS participação efetiva no 61 

acompanhamento dessa gestão. 62 

1.4) Sr. Milton explicou que a mentira se refere á acusação de que o Instituto teria roubado a 63 

importância de R$ 4.000.000,00. Fato comprovado na realização do pagamento dos 64 

funcionários.  65 

1.5) Sra. Silvia Galhardo fez o seguinte questionamento, considerando a tomada de contas 66 

realizada pela policia Federal que alegou que os serviços prestados e pagos estariam fora 67 

do contrato que a Sollus tinha com a Prefeitura de Porto Alegre, perguntou quem deveria 68 

efetuar o pagamento dos funcionários. Manifestou preocupação com os serviços realizados 69 

fora do contrato, teme pelos funcionários de São Sebastião que estão sem contrato. 70 

1.6) Sr. Milton esclareceu que a tomada de contas foi realizada pela prefeitura Municipal e 71 

não pela Policia Federal. Disse que tudo que foi contemplado no contrato foi realizado. 72 

Explicou que a Policia Federal está investigando se todo serviço prestado está contido no 73 

contrato. Informou que o Tribunal de Contas analisou as contas junto com a prefeitura e fez 74 

considerações que ainda não têm defesas.     75 

1.7) Sra. Silvia perguntou se o funcionário responsável já foi processado. Sr. Milton 76 

respondeu que ele está respondendo ao inquérito. 77 

1.8) Sra. Célia Pinto manifestou preocupação e insatisfação diante dos fatos apresentados 78 

sobre o Instituto Sollus, disse que a justiça não mente, mas é morosa. Destacou a 79 

participação atuante do Conselho de São Sebastião frente às questões discutidas em 80 

plenária. Salientou que acredita na justiça e na Prefeitura de Porto Alegre e dentro da 81 

postura mantida, fará o possível para que suas decisões não prejudiquem o trabalho do 82 

secretário da Saúde. Perguntou se a Sollus poderia abrir mão do contrato com a prefeitura 83 

de São Sebastião, nesse momento, até que essas questões sejam apuradas. 84 

1.9) Sr. Milton disse que não tem competência para responder a esta pergunta. 85 

1.10) Dr. Aldo considerou a necessidade de gestão do Hospital de Clinicas e solicitou 86 

ponderação nas sugestões quanto às decisões a serem tomadas. Disse que qualquer 87 

decisão deverá ser tomada com responsabilidade. 88 

1.11) Sra. Ana Cristina, vice-presidente do Conselho, manifestou preocupação com a 89 

situação dos médicos e salientou que acredita na conduta da Policia Federal. 90 

1-12) Sra. Dirceia reforçou a fala da Sra. Ana Cristina e solicitou informações sobre o 91 

acompanhamento das investigações. 92 

1.13) Dr. Antonio apresentou a Sra. Eliana Fogaça, administradora do Hospital de Clinicas 93 

de São Sebastião para discorrer sobre a composição do complexo hospitalar de São 94 
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Sebastião.  95 

1.14) Sra. Eliana informou que é a administradora do Hospital de São Sebastião, contratada 96 

pelo Instituto Sollus desde novembro de 2009.  Explanou sobre o seu currículo profissional e 97 

considerou que o hospital de São Sebastião, apesar de pequeno apresenta grandes 98 

carências, e as metas estudadas estão direcionadas para saná-las. Em seguida apresentou 99 

o relatório referente ao plano de trabalho do hospital de São Sebastião, apresentou a 100 

composição hospitalar, características, ações desenvolvidas e projetos futuros, documento 101 

disponibilizado para apreciação do Conselho. Solicitou reunião extraordinária para 102 

apresentação de relatório situacional do Hospital de São Sebastião, disse que o assunto é 103 

extenso e demanda reunião especifica para tal.   104 

1.15) Sra. Silvia perguntou se está sendo cumprida a lei referente ao controle das 105 

medicações de uso controlado. 106 

1.16) Sra. Eliana informou que o sistema informatizado permite que atendam todos os 107 

controles legais e de acordo com as determinações da Vigilância. 108 

1.17) Sr. Carlos Marzinkowski, gerente do Departamento de Recursos Humanos, informou 109 

as seguintes mudanças ocorridas no departamento: mudança no horário de atendimento do 110 

departamento aos funcionários que trabalham no período noturno, alteração no período de 111 

protocolo de atestados médicos, objetivando estreitamento no relacionamento entre chefia e 112 

funcionário, implantação de programação de ferias dos funcionários, diminuindo possíveis 113 

atrasos nos pagamentos dos mesmos. Comentou o recebimento de intimação da 114 

Previdência Social em relação aos dados documentais referente ao registro de funcionários 115 

da Irmandade. Informou a implantação do trabalho de resgate desses documentos, com 116 

participação da Sra. Karen e demais funcionários designados especificamente para 117 

realização desse trabalho. Falou da implantação de back up de dados e instalação de cinco 118 

softwares, facilitando o acesso rápido a folha de pagamento. Informou que os funcionários 119 

estão plenamente capacitados para desenvolver o trabalho de DRH com presteza e eficácia. 120 

Falou que os funcionários são avaliados pelo médico do trabalho com avaliação da 121 

concessão do tempo de afastamento do trabalho. Informou o a negociação de convênio com 122 

a empresa UNIMED para assistência médica hospitalar dos funcionários. Quanto à 123 

Segurança do Trabalho, informou que o objetivo é promover ações para evitar riscos de 124 

acidente de trabalho, garantindo o que está previsto dentro das questões legais trabalhistas 125 

exigidas e, principalmente objetivando o bem estar do funcionário.  126 

1.16) Dr. Capitani elogiou o trabalho desenvolvido pelo departamento e seu 127 

desenvolvimento, mas questionou a falta de contemplação da categoria médica, prestadores 128 

de serviços de saúde e também, recursos humanos, na linha de trabalho apresentada. Disse 129 

que recebem seus pagamentos, às vezes parciais, sem um contrato definido, e salientou que 130 

esta situação gera ao corpo clinico do hospital desconforto e insatisfação.  131 

1.17) Dr. Aldo lembrou que a situação apontada não é atual, disse que nunca existiu contrato 132 

de trabalho no município e, que atualmente, de acordo com as prioridades, estão 133 

trabalhando para regularizar todas as situações indevidas. Considerou que está secretário e 134 

é médico, portanto, entende a preocupação apresentada. 135 

1.18) Dr. Arquimedes lembrou que é de conhecimento de todos as grandes dificuldades 136 

enfrentadas pelo hospital há mais de 15 anos. Salientou que ele sobreviveu a todos os  137 

repasses insuficientes para manter o mínimo de serviços. Disse que o Instituto Sollus é uma 138 

figura abstrata, salientou que o Instituto são os Funcionários do Hospital, Corpo Clínico, 139 

Secretaria de Saúde, sob acompanhamento do Conselho Municipal. Reforçou a solicitação 140 

de apoio a administração e lembrou que o hospital herdou um passivo enorme, bem como as 141 
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dificuldades apresentadas quanto à insuficiência predial. Por último elogiou o trabalho 142 

maravilhoso do Corpo clínico. 143 

1.19) Dr. Capitani concordou que houve aumento do passivo e explicou que a pretensão não 144 

é imediata, mas precisamos iniciar os processos de mudança quanto aos contratos de 145 

trabalho. 146 

1.20) Dr. Aldo disse que a solicitação do Dr. Capitani é muito pertinente e estará tomando 147 

providencias em curto prazo para solucionar essas pendências de contrato de trabalho. 148 

1.21) Sra. Silvia perguntou o que impede que as contratações aconteçam, dirigiu esta 149 

pergunta aos três médicos, ex-secretários da Saúde: Dr. Aldo, Dr. Marcos Salvador e Dr. 150 

Paulo Jorge. 151 

1.22) Dr. Aldo respondeu que essa medida esbarra nas questões financeiras e, além disso, é 152 

necessário respeitar o rol de prioridades. 153 

1.23) Dr. Marcos Salvador lembrou que a partir da intervenção do hospital, houve mudança 154 

no modelo de gestão, atualmente sob responsabilidade da prefeitura. Discorreu sobre a 155 

estrutura de DRH anterior na qual existia uma estrutura baseada em médicos plantonistas e 156 

de cobertura. Com a mudança no modelo de gestão, os médicos assumiram nova postura de 157 

assistencialismo. Considerou que o Instituto Sollus é um repassador de recursos, ratificou a 158 

solicitação do Dr. Capitani quanto à formalização da situação contratual, disse que a 159 

proposta tem que ser estudada.  160 

1.24) Dando continuidade, Sr. Carlos Marzinkowski informou que toda proposta apresentada 161 

hoje já está implantada e em funcionamento no Hospital de Clinicas de São Sebastião, com 162 

retorno positivo dos funcionários. Com relação ao corpo médico disse que ele e a Secretaria 163 

estão mais bem informados que o próprio DRH do Hospital, que não possui tais informações.  164 

Frizou que o Instituto Sollus trabalha num sistema de co-gestao, administração participativa 165 

(Secretaria da Saúde, Sollus e funcionários), e o que percebe é falta de estreitamento no 166 

quesito canal de comunicação, objetivando um bom relacionamento das partes. Finalizando 167 

informou que não existe a postura de perseguição, o que estão investindo fortemente é na 168 

capacitação de mão de obra, como exemplo positivo citou o treinamento do pessoal que atua 169 

na lavanderia e o progresso do setor. 170 

1.25) Sra. Célia solicitou visita no hospital para tratar sobre o assunto perseguição ao 171 

funcionário. Visita permitida pelo Sr. Carlos, representante do DRH da Sollus.  172 

1.26) Sr. Eric, engenheiro clínico do hospital, funcionário da empresa contratada pela Sollus 173 

para cuidar da manutenção e funcionamento dos equipamentos em geral das unidades de 174 

saúde hospitalar, comentou as mudanças apresentadas dentro do quadro geral de 175 

dificuldades que o hospital apresentava. Disse que as primeiras ações foram de cunho 176 

corretivo. Citou a locação do aparelho de anestesia para ser utilizado no centro cirúrgico do 177 

hospital, disse que o equipamento faz parte dos aparelhos considerados “top de linha”, 178 

facilitando o monitoramento eficaz do paciente. Sr. Eric informou que todos os leitos da UTI 179 

foram padronizados com equipamentos em perfeita sintonia, seguindo a mesma tecnologia 180 

empregada no Centro Cirúrgico. Falou da criação da rotina fixa de segunda a sexta feira, na 181 

qual uma equipe de funcionários treinados realiza ronda dentro do hospital objetivando 182 

avaliar as carências/necessidades encontradas na unidade. Falou da criação do calendário 183 

de manutenção, implantado em janeiro de 2010, regularização da autoclave e implantação 184 

da manutenção preventiva. Quanto ao Pronto Socorro, informou a troca de aparelho de 185 

Eletrocardiograma, disse que o novo aparelho é digital e moderno. Comentou os problemas 186 

sérios referentes a situação da rede elétrica e disse que a fiação é muito antiga e não atende 187 

as normas de segurança. Atualmente estão realizando estudo conjunto com a Secretaria da 188 
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Saúde e engenheiro da empresa Bandeirante, objetivando adotar a melhor conduta a ser 189 

tomada, evitando comprometer o funcionamento do hospital. Informou que o arco cirúrgico 190 

foi restaurado e colocado em ótimo estado de funcionamento. Concluindo, informou que o 191 

plano de manutenção para o ano de 2010 já está pronto e orçado, respeitando e seguindo as 192 

exigências da ANVISA, CREA e outros, atendendo as necessidades do hospital.   193 

1.27) Sra. Ana Cristina perguntou quantas salas cirúrgicas estão em funcionamento. 194 

1.28) Sr. Eric respondeu que existe uma sala fechada, mas a partir da próxima semana as 195 

três salas estarão em pleno funcionamento.  196 

1.29) Dr. Antonio Carlos disponibilizou o momento para esclarecimentos dos presentes. 197 

1.30) Sr. Carlos Aymar considerou a apresentação do Instituto Sollus extensa e solicitou 198 

cópia do Plano de Trabalho a Sra. Eliana para apreciação da Comissão de Finanças. 199 

Parabenizou o trabalho do Corpo Clinico do hospital, disse que desempenham as suas 200 

funções como heróis. Em seguida confirmou a ausência dos diretores da Sollus a reunião e 201 

salientou que quanto mais transparência, mais fácil de administrar! Questionou o porquê da 202 

demora da apresentação do plano de trabalho e o porquê da não participação do COMUS 203 

desde o inicio do processo, reforçou que o Conselho é um dos pés do tripé de sustentação 204 

das ações relacionadas a saúde do município. Solicitou uma forma de relacionamento mais 205 

estreito e transparente. Citou como exemplo, o Instituto Acqua que se comprometeu a enviar 206 

um representante do Instituto para participar das reuniões da prestação de contas da Saúde. 207 

Solicitou que o Instituto Sollus adote a mesma conduta e envie um representante para 208 

participar da prestação de contas, mensalmente, às reuniões da Comissão de Finanças. 209 

1.30) Sra. Ana Cristina reforçou a importância do representante do Instituto durante a 210 

prestação de contas da Secretaria da Saúde. 211 

1.31)Eliana concordou com o proposto e disse que está à disposição para quaisquer 212 

esclarecimentos, independentemente, das solicitações do COMUS. 213 

1.32) Dr. Marcos Salvador perguntou se as contas da Secretaria da Saúde já estão 214 

aprovadas e se o Comitê Gestor esta atuante e se reunindo com os diversos departamentos 215 

do hospital para apurar as necessidades e grau de satisfação dos usuários. Solicitou ao 216 

Instituto Sollus mais clareza na apresentação da prestação de contas e cumprimento do 217 

prazo para apresentá-las.  218 

1.33) Em resposta ao item anterior: Dr. Aldo respondeu que há pendências referente ao 219 

mês de dezembro/09, mas que já está em fase final.  220 

1.34) Em resposta ao item 1.32: Sr. Carlos Aymar explicou que as contas referentes ao 221 

mês de dezembro não foram aprovadas porque retornaram para nova formatação do 222 

Instituto Sollus. 223 

1.35) Em resposta ao item 1.32: Dr. Capitani se manifestou em resposta ao segundo 224 

questionamento feito pelo Dr. Marcos. Disse que estão analisando a administração da Sollus 225 

até agora, não esquecendo de considerar as demandas sociais, situação de carência do 226 

hospital por falta de leitos, carência de internações, convênios sobrecarregados e outros. 227 

Disse que estas dificuldades não estão na governabilidade da Sollus e sim na questão de 228 

investimentos referentes às construções e reformas, passando a ser responsabilidade da 229 

prefeitura. É necessária a criação de uma agenda de conversas para minimizar as diferenças 230 

quanto à demanda e números de leitos. 231 

1.36) Dr. Aldo lembrou que a política de construção de leitos partiu da própria administração 232 

que entende a urgência em se aumentar o número de leitos em curto prazo. 233 

1.37) Sr. Daniel Bastos informou que existem três projetos referentes a reforma, os quais 234 

tinham a intenção de iniciá-los antes do inicio da temporada. Disse que esse projeto foi 235 
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realizado a pedido do Dr. Capitani e não foi colocado em prática porque atenderam a 236 

determinação da coordenação técnica após discussão com engenheiro, arquiteto, médicos, 237 

enfermagem e CCIH que acharam melhor aguardar o término da temporada para iniciar as 238 

obras. Disse que recebeu informação que os projetos já foram analisados e aprovados pelo 239 

Dr. Capitani e estão em fase final de fechamento. Disse que essas medidas são necessárias 240 

até a construção do novo hospital. Disse que já estão em fase final, projeto planilhado, 241 

aguardando o momento da licitação para realizar a reforma do Pronto Socorro Central, 242 

reforma e ampliação da UTI e Centro Cirúrgico. Disse que a partir da próxima semana 243 

estarão devolvendo os projetos para análise da Coordenação Técnica para finalização dos 244 

mesmos. Por último, solicitou ao Instituto Sollus que apresentem a proposta quanto à criação 245 

de leitos.  246 

1.38) Sr. André Leandro explicou o significado da sigla CACEM (Central de Atendimento e 247 

Controle em Emergências Médicas) e informou que após a entrada do Instituto Sollus 248 

tiveram mudanças significativo-positivas. Disse que a Sollus aprovou uma programação de 249 

manutenção preventiva, na qual são comprados quites de peças necessárias ao uso da 250 

ambulância, objetivando rapidez na reposição de pecas, segurança e bom desempenho dos 251 

veículos. Disse que a situação era caótica, na qual havia veículos parados e os que estavam 252 

em funcionamento não tinham manutenção. Falou da instalação de uma repetidora na ilha 253 

do Montão do Trigo com parceira do Iate Clube de Barra do Uma e Secretaria da Saúde. Foi 254 

restaurado todo sistema de  comunicação com a Costa Sul e com isso a parte legal dos 255 

profissionais que atuam na ambulância foi restabelecida. Finalizando se colocou a 256 

disposição do Conselho. 257 

1.33) Ana Cristina informou que participa efetivamente em visitas as unidades de saúde, 258 

Pronto Socorro e Hospital. E nessas visitas houve muita reclamação dos funcionários 259 

(médicos, enfermeiros, pessoal de apoio, outros) referente ao relacionamento 260 

Sollus/funcionários. Disse que a Sollus precisa rever seus conceitos na forma de gestão. Em 261 

nome dos usuários, manifestou insatisfação com a administração do Instituto Sollus, disse 262 

que não compreende esse sistema de co-gestao e acha que está muito confuso. Disse que 263 

diante de tanta insatisfação, a informação dita pelo Daniel Bastos alegrou-a. Salientou que 264 

faz parte de uma comissão que avalia as ações do Instituto e até agora não conseguiram se 265 

reunir por não estarem de posse de documento da Sollus. Em seguida, solicitou que os 266 

médicos façam suas colocações a respeito da administração do Instituto em questão, 267 

considerando que toda confiança depositada no Instituto emergiu da confiança no Secretário 268 

da Saúde e Corpo Clínico. 269 

1.34) Sr. Carlos Aymar esclareceu que não irá resolver problemas ou receber respostas da 270 

administração do Instituto em escritórios. Disse que isso pode caracterizar uma atitude de 271 

desrespeito ao Conselho. Não quis dizer que visitas não possam ser feitas, mas a discussão 272 

tem que ser realizada em plenária. Considerou a informação a respeito do aumento do 273 

faturamento dos convênios e disse que como usuário do SUS ficou preocupado. Teme a 274 

queda do serviço SUS.  275 

1.35) Dr. Capitani explicou que o convênio precisa pagar o que o SUS não consegue pagar, 276 

disse 20% do faturamento dos convênios equivalem a um faturamento de quase 80% do 277 

faturamento do SUS. Disse que é preciso otimizar o faturamento no sentido de melhorar a 278 

condição SUS. 279 

1.34) Dr. Aldo sugeriu ao Instituto que se pensasse numa maneira de avaliar o grau de 280 

satisfação dos usuários. 281 

1.35) Sra. Eliana informou que esse já faz parte da programação da Sollus 282 
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1.36) Sr. Daniel lembrou a Sra. Eliana que a pesquisa de satisfação do usuário já foi feita e 283 

enviada ao Instituto Sollus, mas não receberam resposta. Sugeriu que na próxima reunião do 284 

Conselho, o Instituto Sollus inclua em sua apresentação o relatório de pesquisa e grau de 285 

satisfação dos usuários.  286 

1.37) Dr. Antonio Carlos considerou importante a colocação da Sra. Ana Cristina sobre a 287 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. Disse que essa avaliação já devia ter 288 

começado, mas o Conselho também contribuiu para que isso não acontecesse. Explicou que 289 

durante o período houve muitas atividades, Pré-Conferências, Conferência Municipal de 290 

Saúde, mudança da composição do COMUS e mudança na lei e Regimento Interno. 291 

Lembrou que teve um termo aditivo logo após a assinatura do contrato com a Sollus, e, 292 

devido ao aumento de repasse, o Conselho solicitou ao Instituto que reelaborasse o plano de 293 

trabalho segundo os novos valores. Disse que a expectativa do Conselho é saber quais são 294 

as metas dentro do termo de parceira para os próximos anos e uma estimativa de valores 295 

utilizado em cada ação, objetivando o entendimento do plano. Sugeriu a Sra. Eliana, como 296 

gestora atual, dentro do processo de co-gestão pensar nesse aspecto de apresentação. 297 

1.38) Dr. Aldo disse que não podemos desprezar tudo o que foi apresentado hoje pelos 298 

profissionais da Sollus e lembrou que os médicos foram escolhidos pelo Corpo Clinico, do 299 

Hospital, o que caracteriza o modelo de co-gestao.  300 

1.39) Dr. Antonio explicou que no modelo de co-gestao quando falamos que a situação está 301 

ruim, estamos falando do trabalho em conjunto. Disse que a figura jurídica foi instalada 302 

dentro do hospital visando viabilizar o processo interventivo. Citou o saneamento do passivo 303 

e, na teoria, quando finalizado, termina o processo interventivo, podendo o hospital ser 304 

devolvido para Irmandade, virar uma autarquia, fundação ou ser municipalizado, se for o 305 

caso. Por outro lado tem-se a obrigatoriedade de gerenciar o serviço de saúde. Sugeriu 306 

algumas medidas básicas, visando o estreitamento entre o Conselho, Secretaria e Instituto: 307 

1ª) Análise do dossiê; 2ª) Análise das contas apresentadas; 3ª) Estreitamento das relações 308 

quanto à prestação de contas. Por último solicitou ao Instituto clareza na apresentação das 309 

metas.   310 

1.40) Dr. Marcou disse que não responderam sua pergunta a respeito da realização das 311 

reuniões do Conselho Gestor. 312 

1.41) Dr. Arquimedes respondeu que houve uma interrupção do processo e que ainda não 313 

participou de nenhuma reunião. 314 

1.42) Dr. Aldo disse que já participou de algumas reuniões e diversos assuntos foram 315 

discutidos, demonstrou que o comitê gestor mostra operância. Em relação ao plano de 316 

metas solicitou que  o discuta, de forma racional e considerando as prioridades. 317 

1.43) Dr. Capitani elencou os seguintes tópicos que geram descontentamento no ambiente 318 

de trabalho: forma contratual indefinida e dificuldade do faturamento, gerando atraso nos 319 

pagamentos – disse que a hipótese de terceirização do serviço de faturamento já foi 320 

cogitada. Disse que estão sem contrato e atendendo nessa situação insegura. Salientou que 321 

não vislumbra má fé nessa situação, mas salientou que ela precisa ser resolvida.  322 

1.44) Sra. Eliana disse que o faturamento não foi apresentado porque as contas ficaram 323 

paradas devido ao não preenchimento do formulário pelos médicos e quando é solicitado 324 

para que eles concluam o preenchimento, eles se recusam. Salientou que esta é a grande 325 

dificuldade do faturamento não ficar pronto em tempo hábil. Disponibilizou acesso para tais 326 

informações.  327 

1.45) Dr. Capitani solicitou a lista contendo os nomes dos responsáveis pelo não 328 

preenchimento. 329 
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1.46) Sra. Isilda considerou que será preciso verificar, também, o grau de satisfação dos 330 

funcionários. 331 

1.46) Dr. Paulo Jorge salientou que não existe um canal de comunicação entre o Instituto 332 

Sollus e os funcionários. 333 

1.47) Dr. Luiz Francisco corroborou a fala do Dr. Paulo Jorge e disse que nunca foi chamado 334 

para discutir qualquer tipo de problema, disse que ficam sabendo do fato, depois de ocorrido. 335 

1.50) Dr. Aldo disse que a falta de diálogo é claramente percebida na fala da maioria dos 336 

envolvidos no trabalho do hospital e o diálogo será uma das alternativas viáveis para facilitar 337 

o relacionamento de ambas as partes. Percebe que os participantes chegam para reunião 338 

“armados”, gerando um clima hostil e isso não é saudável.  339 

1.48) 4-) Assuntos Gerais:  340 

4.1) Dr. Antonio Carlos sugeriu a Sra. Eliana que agende reunião com os médicos; 341 

4.2) Sra. Isilda sugeriu a simplificação da avaliação do grau de satisfação dos usuários; 342 

4.3) Confirmada a reunião ordinária na próxima semana para apresentação do Plano 343 

municipal de Saúde e eleição de representantes para compor o Conselho; 344 

__________________________________________________________________________ 345 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 346 

pelos presentes. 347 

Secretariando Sra. Márcia de Souza G. Ferreira: 348 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa 349 

do COMUS). 350 

__________________________________________________________________________ 351 

São Sebastião, 04 de fevereiro de 2010. 352 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 353 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  354 

Aldo Pedro Conelian Junior  Daniel Bastos de A. L. Neto  

Antonio Carlos N. P. da Silva  Lidiomar Conelian de Oliveira  

Solange Cristina C. Toledo  Mariana Balhes Caodaglio  

Isilda Aparecida R. Giudice  Maria Aparecida P. Piedade  

Mauricio Iasi  Carlos Mello de Capitani  

Ana Cristina R. Soares  Célia Pinto  

Viviane Moura Snodgrass  Carlos Cipullo Aymar  

Renata Rocha Medeiros  Dirceia Arruda de Oliveira  

Cibele A. N. Corte  Rita de Cássia Souza Nogueira  

Benvinda Tavolaro  Márcia de Souza G. Ferreira  

Maria Evelina Pereira Faria  ************************************  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 355 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 356 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 357 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 358 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 359 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 360 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 361 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.362 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 363 


