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ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 17 de março de 2010, às 16 horas, em primeira chamada. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação do Instituto Acqua quanto a Prestação de Contas dos Trabalhos do 6 

Programa de Saúde da Família – Projetos realizados e Andamento das Metas 7 

Qualitativas e Quantitativas dos primeiros 06 meses; 8 

2- Assuntos Gerais. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

Sr. Antonio Carlos explicou o motivo da reunião extraordinária, disse que o conselho atendeu a 11 

uma solicitação do Instituto Acqua em plenária ordinária anterior, objetivando apresentar ações 12 

realizadas no município dentro do Plano de Trabalho pactuado com a Prefeitura. Ficou 13 

esclarecido que essa prestação de contas não se referia á prestação de contas (das finanças) 14 

trimestral que é rotina da Secretaria de Saúde no Conselho. Em seguida, Dr. Aldo, atendendo a 15 

solicitação do Conselho, também em plenária anterior, informou as datas das reuniões da 16 

Secretaria da Saúde com a Comissão de Finanças para tratar das contas pendentes referentes 17 

ao Instituto Sollus. Foram apresentadas as seguintes datas: dias 22-25 e 30 de março e dias 05 e 18 

08 de abril. Dr. Antonio informou a justificativa de ausência da conselheira Rita de Cássia Simioni 19 

e informou que no momento oportuno para esclarecimentos e perguntas, estará apresentando o 20 

documento enviado pela Sra. Rita com relação à referida pauta do dia. A seguir, Dr. Antonio 21 

passou a ordem do dia e concedeu a palavra a Sra. Maria Aparecida, Instituto Acqua. 22 

______________________________________________________________________________ 23 

1) Apresentação do Instituto Acqua quanto a Prestação de Contas dos Trabalhos do 24 

Programa de Saúde da Família – Projetos realizados e Andamento das Metas Qualitativas e 25 

Quantitativas dos primeiros 06 meses: 26 

1.1)Sra. Maria Aparecida Martins Zutin, Consultora Técnica do Instituto Acqua, explicou que a 27 

idéia principal da apresentação em pauta é o estreitamento do Conselho enquanto entendimento 28 

do PSF. Disse que estarão apresentando as ações executadas dentro das unidades de saúde e 29 

o que existe de projetos. Informou que serão apresentadas as metas pactuadas. Citou o envio 30 

prévio ao conselho do relatório gerencial de execução de atividades, já apreciado pela Comissão 31 

de Acompanhamento do Termo de Parceria, referente ao quadrimestre que fechou 2009. 32 

Apresentou os membros da equipe do Instituto e suas atribuições. Explicou peculiaridades do 33 

Termo de Parceria e do Plano de Trabalho, disse que o Termo de Parceria engloba várias ações 34 

e assuntos representados de forma macro. Explicou que ele prevê uma reestruturação da gestão 35 

e execução de estratégias de saúde da família no município. Já o Plano de Trabalho é o que foi 36 

pactuado para execução neste período. Apresentou a estrutura organizacional do projeto, como 37 

coordenador geral, Sr. Ronaldo Queródia, como Coordenadora técnica do PSF, Dra. Bete e 38 

Coordenadora administrativa, a Sra. Mariana. Na área Técnica, a Dra. Mamy atua como 39 

Coordenadora Médica e a Enfermeira Regiane, como responsável pela Enfermagem. 40 

____________________ 41 

1.2) Sr. Carlos Aymar disse que sempre considerou a figura da Dra. Bete e Dra. Mamy como 42 

representantes do gerenciamento compartilhado – Sistema de Co- gestão, perguntou de quem á 43 

responsabilidade financeira direta do Acqua. 44 

____________________ 45 

1.3) Sra. Maria Aparecida respondeu que todos os vínculos trabalhistas são realizados pela CLT, 46 

contratados pelo Instituto. Explicou que os médicos e pessoal de Enfermagem podem ser 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

Ata da 89ª extr 17-03-10 Pág. 2 de 10. 

contratados dentro dessa legislação, nessa estrutura. 48 

____________________ 49 

1.4) Sra. Mara Aparecida, Instituto Acqua, continuou a apresentação, discorrendo sobre o 50 

relatório gerencial de execução de atividades. No tocante “Total Geral de Consultas” apontou 51 

uma queda a partir do mês de setembro/2009, explicou que isso ocorre devido ao período de 52 

verão. Observou que há registro histórico de queda e esse ano não foi diferente. Quanto ao 53 

número de visitas realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde justificou que o motivo 54 

responsável pela queda, deve-se a funcionários afastados por licença médica e funcionários 55 

antigos no período de férias. Apresentou as metas a serem cumpridas dentro do programa e 56 

quando alcançadas a população terá uma qualidade de saúde bem diferenciada. Salientou que 57 

quando o agente realiza visitas domiciliares, ele faz orientações gerais, envolvendo assuntos que 58 

vão desde a higiene até questões gerais de saúde bucal, mental, psicológica e clínica.  59 

____________________ 60 

1.5) Vereador Paulo Henrique solicitou fazer alguns questionamentos ao Instituto Acqua, 61 

considerando o adiantado da hora e realização de sessão de Câmara. Fez questionamentos 62 

referentes à formação contratual e perguntou se o Instituto prestou serviços a Prefeitura de Porto 63 

Alegre.  64 

____________________ 65 

1.6) Sra. Maria Aparecida respondeu que o Instituto tem por hábito apresentar o Projeto de 66 

Trabalho a várias cidades e São Sebastião, com certeza teve essa apresentação. Disse que 67 

foram convidados pela Prefeitura para refazer a referida apresentação, 1º contato realizado.  68 

Quanto ao segundo questionamento, respondeu que não prestaram serviços a prefeitura de 69 

Porto Alegre. Respondendo a Sra. Célia Pinto, informou que já prestaram serviços a prefeitura de 70 

Araraquara. 71 

_____________________ 72 

1.7) Sr. Paulo Henrique considerou que a lei municipal estabelece critérios para aprovação 73 

contratual de OSCIPS, ela diz que é preciso ter publicação no jornal local ou diário oficial. 74 

Informou que recebeu cópia do contrato fornecido pelo jurídico da Prefeitura. Reforçou que a 75 

publicação é o principio básico para a contratação.  76 

___________________ 77 

1.8) Sra. Maria Aparecida informou que será preciso consultar o setor jurídico do Instituto e hoje 78 

veio para apresentar o que lhe foi facultado, ou seja, apresentação técnica do projeto. Citou o 79 

dispositivo da lei que diz que será facultada a realização do concurso de projetos. 80 

____________________ 81 

1.9) Sr. Paulo Henrique salientou que o município tem uma lei que regulamenta esses 82 

procedimentos. Disse que a Comissão responsável para efetuar o acompanhamento do Termo 83 

de Parceria foi formada posterior a apresentação das metas (7 meses depois). Disse que o prazo 84 

correto para a formação da Comissão é de 30 dias após a assinatura do Termo de Parceria. Esta 85 

Comissão deveria ter analisado os repasses financeiros e isto não ocorreu. Citou vários contatos 86 

com o Sr. Ronaldo Queródia e disse que prazos foram concedidos para os referidos 87 

esclarecimentos, mas estes não foram cumpridos. 88 

_____________________ 89 

1.10) Dr. Aldo Considerou que o Instituto Acqua deverá apresentar esclarecimentos quanto ao 90 

assunto em pauta e manifestou desconhecimento dessas pendências jurídicas. 91 

______________________ 92 

1.11) Sr. Paulo Henrique aproveitou a oportunidade e comentou que este mesmo problema 93 

acontece com o Instituto Sollus. Informou que em reunião com o Sr. Prefeito, Vereadores e o 94 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

Ata da 89ª extr 17-03-10 Pág. 3 de 10. 

Corpo Jurídico da Sollus, este assumiu compromisso de sanar todas as dúvidas contratuais num 95 

determinado prazo, até o dia 17/03, hoje. Salientou que as falhas jurídicas poderão prejudicar as 96 

questões técnicas.  97 

_________________________ 98 

1.12) Sra. Ana Cristina questionou porque o Conselho sempre é o último, a saber, dessas 99 

ocorrências. 100 

_______________________ 101 

1.13) Dr. Antonio considerou desconhecer esses acordos dos Institutos com a Câmara de 102 

Vereadores. Disse que o Conselho não tem ciência de que haveria uma Prestação de Contas 103 

paralela a Prestação de Contas habitual.  104 

______________________ 105 

1.14) Dr. Antonio perguntou ao Sr. Paulo Henrique em qual lei esse levantamento foi pautado, na 106 

Lei de 2005 ou 2007 que dispõe sobre OSCIPS ou Organizações Sociais no âmbito Municipal? 107 

_______________________ 108 

1.15) Sr. Paulo Henrique explicou que a documentação foi extraída do departamento jurídico da 109 

Prefeitura e qualquer divergência poderia estar relacionada à compilação dos documentos.  110 

________________________ 111 

1.16) Dra. Mamy perguntou se a Câmara oficiou o Instituto. 112 

________________________ 113 

1.17) Sr. Paulo Henrique respondeu que foram esgotas todas as formas oficiais e não oficiais 114 

como tentativa de negociação com os Institutos. Por isso estão adotando esta conduta em 115 

detrimento do não atendimento às solicitações. 116 

_______________________ 117 

1.18) Sra. Mariana informou que ficou combinado com o Sr. Ronaldo e os representantes da 118 

Câmara que hoje estariam apresentando ao COMUS e que qualquer outro assunto seria 119 

agendado uma nova data. Salientou que essas questões jurídicas se solicitadas já teriam sido 120 

apresentadas. Em seguida solicitou ao Sr. Paulo uma nova data para tal prestação de 121 

esclarecimentos contratuais. 122 

________________________ 123 

1.19) Sra. Maria Aparecida explicou que a questão financeira está sendo apresentada 124 

mensalmente, mas a questão técnica tem um período especifico, a cada quatro meses. Explicou 125 

a diferença entre Termo de Parceria e Plano de Trabalho, disse que o Termo é uma 126 

apresentação de trabalho geral – ele é macro, já o Plano de Trabalho é o potencial de trabalho, 127 

isto é, são as metas detalhadas. Informou que o que foi emanado, o que foi autorizado de 128 

execução foi a implementação do Programa de Saúde da Família, que são essas metas 129 

apresentadas hoje. Disse que tudo que é liberado financeiramente tem um contra ponto que são 130 

as metas e, a partir dessas metas, executam. 131 

_______________________ 132 

1.20) Sr. Paulo Henrique checou, por meio de leitura, se o contrato de posse do Instituto tinha a 133 

mesma redação que o seu. Em seguida fez vários questionamentos referentes aos tramites da 134 

contratação e metas pactuadas. Salientou que o jurídico da Secretaria de Saúde não participou 135 

do processo de elaboração do Termo de Parceria, daí o surgimento de falhas. 136 

______________________ 137 

 138 

1.21) Sra. Maria Aparecida ressaltou o trabalho técnico desenvolvido pelo Instituto, disse que 139 

buscam qualificação para o município. Destacou o empenho dedicado aos profissionais e a 140 

população. Sugeriu que se marque uma nova data para os esclarecimentos jurídicos, 141 
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comprometeu-se a esclarecer as falhas existentes no percurso, e, por último destacou o rico 142 

histórico de trabalho do Instituto Acqua. 143 

_________________________ 144 

1.22) Sr. Hamilton, vereador do município, considerou que essas ocorrências já seriam 145 

suficientes para acionar o Ministério Público, mas considerando as dificuldades encontradas pelo 146 

Secretário diante do fato, sugeriu que o COMUS juntamente com o Dr. Aldo decida um novo 147 

prazo para apuração desses fatos.  148 

________________________ 149 

1.23) Sr. Paulo Henrique explicou que a Câmara tem como função principal a fiscalização, 150 

portanto, eles têm a obrigação de acompanhar de perto esses contratos. Disse que a Câmara 151 

não lança mão de que seja realizada uma reunião em sessão publica, independente da reunião 152 

realizada com o Conselho, objetivando a documentação em ata da Câmara. Ressaltou que esses 153 

novos prazos não forem respeitados, acionarão a justiça. 154 

_________________________ 155 

1.24) Vereador Marcos Tenório questionou a demanda sobre a especialidade de oftalmologia. 156 

Ressaltou a morosidade para realização de procedimentos cirúrgicos considerados simples 157 

dentro do quadro de gravidades. Disse que cirurgias simples, como as de cataratas, estão 158 

demorando em torno de 7 meses. Considerou que com a instituição do AME (Ambulatório Médico 159 

de Especialidades) - a demanda deveria diminuir e isto não aconteceu. 160 

_________________________ 161 

1.25) Dra. Mamy explicou que várias consultas são realizadas pelo AME e as que não são, a 162 

Secretaria da Saúde complementa pelo município. Estamos estudando e acordando com o AME 163 

um numero maior de consultas para atender a demanda atual. 164 

________________________ 165 

1.26) Dr. Aldo informou que o momento é de reestruturação e o objetivo é o de assistir da melhor 166 

forma a população. Citou o projeto de construção do hospital no bairro Pontal da Cruz para 167 

realização de cirurgias de média e alta complexidade. 168 

_________________________ 169 

1.27) Vereador Marcos Tenório solicitou ações imediatas sobre o assunto abordado. Disse ser 170 

muito complicado apresentar à população projetos diante da necessidade.  171 

___________________________ 172 

1.28) Sra. Mariana solicitou que as solicitações das questões jurídicas pontuadas pela Câmara, 173 

seja apresentada primeiro em sessão de Câmara e posteriormente ao Conselho.  174 

__________________________ 175 

1.29) Dr. Antonio colocou a referida sugestão em votação, aprovada pela maioria dos 176 

conselheiros e com posicionamento contrário a esta decisão, manifestou-se a Sra. Ana Cristina. 177 

__________________________ 178 

1.30) Vereador Paulo Henrique agradeceu a atenção, despediu-se da reunião e salientou que 179 

não tem a intenção de denegrir o histórico de trabalho do Instituto Acqua, deixou bem claro que 180 

está exercendo seu trabalho como representante da população. Por último deixou como 181 

disponível para futuro agendamento da reunião com o Instituto Acqua as segundas feiras, com 182 

disponibilidade de horário das 15 às 17 horas e estendeu o convite ao Conselho para participar 183 

das sessões de Câmara para o assunto abordado e outros. 184 

___________________________ 185 

1.31) Dr. Antonio agradeceu a presença dos vereadores. 186 

__________________________ 187 

1.32) Sr. Carlos Aymar aproveitou a oportunidade e informou que a Comissão de Saúde da 188 
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Câmara não esteve presente na última prestação de Contas da Saúde e que os vereadores 189 

nunca comparecem às sessões de Câmara destinadas às apresentações das Prestações de 190 

Contas da Saúde.  191 

____________________________ 192 

1.33) Sra. Maria Aparecida informou que inicialmente estava acordado para que essa 193 

apresentação fosse à Câmara, mas se posicionaram da seguinte forma: apresentariam no 194 

Conselho e depois de autorizado, respeitando o ritmo de convocação, apresentariam na Câmara 195 

sem problema algum. 196 

_____________________________ 197 

1.34) Dr. Antonio informou que, como assessor da Secretaria de Saúde, conforme citado pelo 198 

vereador Paulo Henrique, não participou dos procedimentos preparatórios para a elaboração do 199 

Termo de Parceria, bem como dos procedimentos citados na reunião de hoje. Supôs que, talvez, 200 

a lei que eles estão se embasando não seja a lei que autoriza as OSCIPS a firmar termo de 201 

Parceria com o Município de São Sebastião (lei municipal datada de 2005). Considerou que pode 202 

ter havido uma confusão de pessoas jurídicas, uma vez que a Lei citada pelo vereador data de 203 

2007, que foi criada no governo da gestão anterior e versa sobre as empresas que são 204 

Organizações Sociais e não OSCIPS. Salientou que as OSCIPS são qualificadas em Brasília no 205 

Ministério da Justiça e as Organizações Sociais são qualificadas diretamente no Município, 206 

estado ou União, dependendo do local onde pretende atuar. Lembrou que existe ata de reuniões 207 

anteriores abordando este assunto. Relembra que a Lei Municipal que qualifica as Organizações 208 

Sociais no Município foi discutida artigo por artigo no Conselho, que a aprovou antes de ser 209 

votada na câmara. 210 

 211 

________________________ 212 

1.35) Sra. Ana Cristina ratificou a fala do Dr. Antonio e lembrou que essas mudanças foram 213 

discutidas anteriormente no Conselho.  214 

_________________________ 215 

1.36) Sr. Douglas disse que esses questionamentos deveriam ser voltados para o contratante e 216 

não para o Instituto que responde pela parte técnica da questão. 217 

_______________________ 218 

1.37) Sra. Maria Aparecida deu continuidade a apresentação proposta pela ordem do dia. A 219 

seguir disponibilizou o momento para esclarecimentos aos conselheiros e demais presentes. 220 

_________________________ 221 

1.38) Sra. Ana Cristina questionou a demora na realização dos exames em geral. 222 

_________________________ 223 

1.39) Sra. Mariana respondeu que a marcação desses exames é de responsabilidade da 224 

Secretaria da Saúde – Setor de regulação. 225 

__________________________ 226 

1.40) Dra. Mamy explicou que a morosidade advém do próprio sistema, que é arcaico e toda 227 

realização do serviço é manual, justificou que este fato implica em erros e grandes dificuldades. 228 

Citou a existência de projetos de informatização para o serviço e toda rede de serviço em saúde, 229 

visando agilidade do serviço.  230 

    ____________________________ 231 

1.41) Sr Carlos Aymar perguntou como está a programação para discussão do fortalecimento na 232 

formação dos Conselhos Gestores. 233 

____________________________ 234 

1.42) Sra. Maria Aparecida explicou que dentro do Plano de Trabalho poderão observar um item 235 
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especifico do conselho, o qual tem como meta realizar as capacitações. Assim que a Secretaria 236 

pactuar esse serviço, iniciarão esse processo junto ao Conselho.  237 

______________________________ 238 

1.43) Sra. Ana Cristina informou que a Comissão Executiva está providenciando o 239 

restabelecimento dos Conselhos Gestores. 240 

 241 

______________________ 242 

1.44) Sra. Maria Aparecida, SESAU, informou que a Secretaria viabilizou junto ao Instituto 243 

FioCruz, o curso de capacitação para os conselheiros. O número de vagas disponibilizado será 244 

entre 50 - 500 pessoas, proporcionando oportunidade para todos interessados participarem.  245 

_________________________ 246 

1.45) Sra. Maria Aparecida discorreu sobre as atividades realizadas no final de 2009, visando a 247 

integração da equipe e o envolvimento com a comunidade. Disse que desse trabalho 248 

proporcionou um trabalho rico de informações e avaliação direta do usuário da unidade e da 249 

comunidade em geral. Disse que esses relatórios estão disponíveis na sede do Instituto. Em 250 

seguida discorreu sobre as ações dispensadas no período de carnaval em parceira com o 251 

CEMIN. 252 

____________________________ 253 

1.46) Sra. Ana Cristina solicitou aos responsáveis pelas equipes de trabalho atenção quanto ao 254 

comportamento em algumas unidades de saúde quanto ao atendimento ao publico. 255 

___________________________ 256 

1.47) Sra. Maria Aparecida informou que em reunião anterior com a equipe do Instituto, 257 

identificaram fragilidades no processo de atendimento. Explicou que o acolhimento tem que ser 258 

criado dentro da unidade para estendê-lo à comunidade. Disse que o processo pode ser moroso, 259 

mas com resultados significantes ao final. Citou o processo de curso de capacitação, conhecido 260 

como Processo Introdutório, disse que a metodologia empregada é muito boa. Informou que após 261 

a conclusão do introdutório, estarão iniciando imediatamente o processo de qualificação do 262 

processo de trabalho, abordando as questões de atendimento desde o acolhimento na recepção 263 

até momentos com a comunidade. Disse que até dezembro possuem uma programação de 264 

capacitação. Disponibilizou abertura para sugestões e/ou criticas referentes aos projetos e ações 265 

realizadas. Em seguida apresentou o psicólogo Fernando, novo contratado do Instituto, 266 

contratado para atender a demanda de saúde mental. 267 

___________________________ 268 

1.48) Sr. Fernando, psicólogo, explicou que o trabalho será voltado para abranger toda questão 269 

da saúde mental, objetivando levantar indicadores, bem como criar dispositivos para evitar que o 270 

paciente chegue à crise. Destacou o papel fundamental dos agentes nesse trabalho, serão 271 

treinados para sentir a família desde o processo inicial. Treinarão todos os agentes e na segunda 272 

metade do ano, treinarão os demais.  273 

___________________________ 274 

1.49) Cidinha da SESAU abordou a questão de treinar o olhar da equipe de trabalho, disse que o 275 

agente na ânsia de tentar resolver o problema, acaba adoecendo quando não encontra uma 276 

equipe de retaguarda preparada.  277 

_________________________ 278 

1.50) Sr. Fernando explicou que toda equipe será treinada, iniciando pelos agentes. 279 

__________________________ 280 

1.51) Sr. Ubirajara elogiou o apoio da administração quanto às questões de mudança de atitude 281 

nas questões de saúde mental. Comentou a evasão de informações e divergências de dados nas 282 
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demandas clínicas, disse que os casos eram notificados erroneamente. Ressaltou que será feito 283 

busca ativa de casos e desse principio emanará o treinamento. O levantamento de informações 284 

levantadas pelos agentes será de suma importância para o conhecimento e controle dessa 285 

clientela.  286 

___________________________ 287 

1.52) Sra. Marta, Instituto Acqua, informou que o cuidado da equipe será de sua 288 

responsabilidade, isto é, o cuidado com os cuidadores. 289 

___________________________ 290 

1.53) Sra. Maria Evelina elogiou o trabalho dispensado durante o evento realizado no Balneário 291 

dos Trabalhadores, para a saúde do idoso. 292 

 293 

1.54) Dr. Antonio justificou a ausência da Sra. Rita de Cássia Simioni, que estava naquele 294 

momento, presidindo a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e disse 295 

que, apesar de não poder comparecer, enviou uns questionamentos ao Instituto referentes à 296 

pauta. Em seguida, a plenária retornou a pauta trazida pelos vereadores. 297 

____________________________ 298 

1.55) Sra. Dirceia disse ser ponto pacifico que Prefeitura errou no processo de contratação, 299 

salientou que foi contra desde o início. 300 

_____________________________ 301 

1.56) Sr. Ubirajara se manifestou incomodado como Conselheiro diante da abordagem dos 302 

referidos vereadores à reunião do COMUS, apesar de respeitá-los, não achou correta a conduta 303 

adotada. Disse que o COMUS tem um protocolo a ser seguido, possui uma comissão de finanças 304 

responsável em acompanhar essas contas, temos metas para serem aprovadas e hoje não 305 

conseguimos dar conta da ordem do dia. Disse que, caso aconteça politicamente alguma coisa 306 

que venha engendrado por Câmara, questionando a validade dos Institutos, que isso aconteça 307 

no meio político. 308 

_______________________________ 309 

1.57) Dr. Elias entendeu que a postura demonstrada pelos vereadores indica questionamentos 310 

jurídicos e caso o Conselho seja questionado, responderemos por questões técnicas e não 311 

políticas. Quem tem que ser questionada é a Prefeitura, responsável pela contratação da OSCIP. 312 

_________________________________ 313 

1.58) Dra. Mamy lembrou ao conselho que o assunto referente à contratação foi exaustivamente 314 

discutido em plenárias anteriores. 315 

_______________________________ 316 

1.59) Sra. Ana Cristina teme que o Conselho seja questionado em plenária da Câmara. 317 

________________________________ 318 

1.60) Sr. Carlos Aymar salientou que não tem receio de chegar à Câmara e ser questionado 319 

como representante da Comissão de Finanças ou como examinaram essas contas. Informou que 320 

as contas foram examinadas e constam de relatórios. Complementou, dizendo que se os 321 

vereadores estivessem presentes às sessões para receber essas informações, eles saberiam 322 

que houve negociação dessas questões e acordos foram realizados neste sentido no sentido de 323 

continuarem analisando as contas pendentes durante o período do trimestre corrente (janeiro a 324 

março de 2010). 325 

__________________________________ 326 

1.61) Dr. Capitani disse que as questões apresentadas hoje são de fórum diferentes. Considerou 327 

que o Conselho até poderia participar de decisões inerentes ao fato. Entendeu que esse é o 328 

papel deles na função de vereadores e as informações trazidas são importantes para todos. Não 329 
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vê como negativa essa postura. Complementou que farão uma análise jurídica e essa informação 330 

será positiva para o Conselho. Salientou que eles estão complementando o trabalho do COMUS. 331 

__________________________________ 332 

1.62) Sra. Cibele questionou como foi pactuado o valor apresentado em planilha demonstrativa. 333 

_____________________________________ 334 

1.63) Sra. Maria Aparecida explicou detalhadamente todas as ações envolvidas no valor 335 

pactuado, bem como a diferença entre o termo de parceria e plano de trabalho. 336 

_________________________________ 337 

1.64) Dr. Antonio efetuou a leitura dos questionamentos enviados pela Sra. Rita: 338 

1- 1 - Quanto ao Termo de Parceria e Programa de Trabalho: a Lei 9.790/99 prevê que o Termo 339 

de Parceria a ser assinado pelo órgão público deve estar acompanhado de um Programa de 340 

Trabalho - o COMUS teve acesso ou tem conhecimento destes documentos que são 341 

IMPRESCINDÍVEIS para o acompanhamento e fiscalização do trabalho? Caso o Conselho 342 

desconheça tais documentos como poderá exercer seu papel de fiscalizador e avaliar o 343 

documento que está sendo apresentado hoje? Eu, particularmente, os desconheço por completo. 344 

_______________________________ 345 

1.65) Dr. Antonio informou que o Conselho nunca recebeu oficialmente esses documentos. Os 346 

documentos foram requeridos ao instituto, que se comprometeu a enviá-los por e-mail para 347 

análise dos conselheiros. Informou que a Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria, 348 

nomeada pelo Prefeito, deverá possuir esses documentos previamente ás reuniões de avaliação, 349 

juntamente com o relatório da execução das metas. 350 

________________________________ 351 

1.66) Sra. Rita de Cássia Simioni: 2- Quanto a Comissão Avaliadora do Termo de Parceria 352 

(conforme previsto na Lei 9.790/99): quem compõe esta Comissão, qual a periodicidade que ela 353 

se reúne e qual seu parecer sobre os documentos hoje apresentados? 354 

____________________________ 355 

1.67) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida informou que existe um decreto municipal que 356 

constituiu a Comissão, dois membros indicados pelo COMUS, dois membros indicados pela 357 

Secretaria da Saúde e um representante da OSCIP, sendo o titular a Srta. Mariana Caodaglio e 358 

como suplente Maria A. M. Zutin.   359 

____________________________ 360 

1.68) Sra. Rita de Cássia Simioni: 3 - Quanto ao Relatório Gerencial de Execução de Atividades:  361 

3.1. Apresenta, em diversos momentos, resultados "Em Desenvolvimento", "Em fase de 362 

Redesenho", "Em fase de Organização", "Não Iniciado", "Não há Plano de Trabalho": como não 363 

apresenta prazos para conclusão do redesenho ou da fase de organização ou do 364 

desenvolvimento, nem quando será iniciada a ação ou preparado o plano específico, portanto, 365 

como não há identificação de METAS (meta implica, OBRIGATORIAMENTE, em ação 366 

quantificada e a ser realizada num determinado período de tempo), então como ficam estas 367 

questões e como podemos acompanhá-las? 368 

______________________________ 369 

1.69) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida informou que quando o Projeto foi apresentado para 370 

a Secretaria da Saúde apresentava várias etapas e ações, porém o plano de trabalho aprovado e 371 

em execução contempla apenas as ações de Saúde da Família sendo compatível com o quadro 372 

financeiro, portanto contemplando apenas as metas e ações apresentadas quadro demonstrativo 373 

e disponibilizado ao COMUS. Esclareceu que as demais metas serão executadas quando da 374 

formalização de quadro financeiro pertinente às ações. 375 
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_____________________________ 376 

1.70) Sra. Rita de Cássia Simioni: 3.2. Informa que foi encaminhado para a Coordenação um 377 

Diagnóstico Situacional das USFs: qual é o diagnóstico? Já existe algum posicionamento sobre 378 

ele por parte da Coordenação e qual é? 379 

_____________________________ 380 

1.71) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida informou que esse documento foi entregue em 381 

outubro de 2009, sendo a base do Planejamento estratégico da Secretaria da Saúde em 2009. 382 

Existe uma copia disponível junto ao COMUS. 383 

_______________________________ 384 

1.72) Sra. Rita de Cássia Simioni: 3.3.Fala sobre um Regulamento de Contratação de RH do 385 

Instituto: considerando que as contratações devem ser feitas vias CLT, que regulamento é este? 386 

Há diferenciação de tratamento entre funcionários? 387 

_______________________________ 388 

1.73) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida informou que o regulamento trata-se da forma de 389 

contratação através de CLT, sendo que o processo fica sistematizado através do manual de RH, 390 

ou seja, indica que deverá ter processo seletivo (orientando a forma do processo), os 391 

documentos que os profissionais deverão entregar para contratação, dentre várias outras 392 

relações entre o Instituto e o funcionário. Foi enviada uma cópia do manual para o COMUS. 393 

___________________________ 394 

1.74) Sra. Rita de Cássia Simioni: 3.4. Apresenta um Organograma com Coordenação Técnica 395 

Geral, Coordenação Médica, Coordenação de Enfermagem e Coordenação Administrativa: quais 396 

os vínculos empregatícios das coordenadoras e quais as cargas horárias? 397 

____________________________ 398 

1.75) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida informou que todos têm vínculos CLT, carga horária 399 

de 40h semanais. 400 

____________________________ 401 

1.76) Sra. Rita de Cássia Simioni: 3.5. Apresenta o desempenho através de gráficos: porque 402 

existe esta queda acentuada no período de setembro a dezembro de quase todas as atividades, 403 

inclusive no total geral de consultas? 404 

_____________________________ 405 

1.77) Instituto Acqua: Sra. Maria Aparecida considerou que foi esclarecido em reunião do 406 

COMUS, que há uma especificidade na cidade de São Sebastião e em outras cidades do litoral, 407 

pois em períodos do verão, os pacientes deixam de procurar os atendimentos ambulatoriais, pois 408 

os mesmos passam a se dedicar a suas atividades laborais junto ao movimento de turistas, 409 

devendo ser retomado nos meses seguintes. Lembrando que neste período a procura maior 410 

acaba por acontecer em serviços de pronto atendimento.     411 

__________________________________ 412 

1.78) Dr. Antonio agradeceu a apresentação dos representantes dos Instituto e, em seguida 413 

colocou em votação a ordem em que às reuniões serão realizadas com o Instituto Acqua. A 414 

plenária aprovou, pela maioria dos votos, em aguardar a reunião do Instituto Acqua com a 415 

Câmara e posteriormente com o Conselho. Ficou decidido que o Instituto Acqua oficiará a 416 

Câmara e agendará uma data para reunião referente às questões abordadas sobre a formação 417 

contratual. Posteriormente à reunião com a Câmara agendaremos uma reunião com o Conselho. 418 

____________________________________ 419 

2-) Assuntos Gerais:  420 

2.1) Sra. Maria Aparecida se comprometeu em enviar o Termo de Parceria e Plano de Trabalho 421 

para o e-mail do COMUS para ser disponibilizado aos conselheiros. 422 
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__________________________________ 423 

2.2) Dr. Antonio confirmou a data escolhida pelos conselheiros para reunião do Instituto com a 424 

Câmara, ficou acordado o dia 29-03-10. 425 

__________________________________ 426 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 427 

presentes. 428 

Secretariando Sra. Zenaide Momolo Vidal : 429 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 430 

COMUS). 431 

______________________________________________________________________________ 432 

São Sebastião, 17 de marco de 2010. 433 
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