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ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 21 de outubro de 2010, às 16h20min horas, em segunda chamada, na Videoteca 3 

Municipal. 4 
-------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Ordem do Dia: 6 

1 - Apresentação da Prestação de Contas do 3º Trimestre/2010; 7 
-------------------------------------------------------------------------------------- 8 

A reunião foi presidida inicialmente pela Sra. Ana Cristina, vice presidente, em virtude da 9 

ausência justificada do Presidente, que avisou que chegaria um pouco mais tarde. Iniciada a 10 

reunião, passou-se a ordem do dia: 11 
-------------------------------------------------------------------------------------- 12 

1) Apresentação da Prestação de Contas do 3º Trimestre/2010: Sr. André informou que essa 13 

mesma apresentação da prestação de contas será apresentada na Câmara Municipal em 14 

audiência pública no dia 25-10-10, às 17 horas. Em seguida, apresentou os dados constantes do 15 

Resumo da Execução Orçamentária, parte integrante desta ata; informou que foi apresentada à 16 

COFIN a seguinte documentação: Relatório Analítico da Despesa Liquidada; Resumo da 17 

Execução Orçamentária e gráfico; Resumo da Folha de Pagamento; Extratos bancários; 18 

Processos Licitatórios; Relatórios da Aplicação de recursos repassados: Convênio Bem-te-vi; 19 

Subvenção Social – conta intervenção; Termo de Parceria / PSF; Termo de Parceria / Gestão 20 

HCSS/P.S.C e Pronto Atendimento Boiçucanga; Apresentou ainda dados estatísticos da Divisão 21 

de Avaliação e Controle referente a Internações, utilizações de consultas no AME - 22 

Caraguatatuba. 23 

Em seguida, Dr. Antonio voltou a presidir a reunião e foi dada a palavra a Sra. Cidinha que 24 

apresentou os dados da Divisão de Programas de Saúde, destacando os instrumentos de gestão 25 

utilizados, atividades e estatísticas do CEMIN, Serviço Social, CIAMA, Saúde da Criança, Saúde 26 

da Mulher, Centro de Reabilitação Topolândia, atendimentos por especialidades, Centro de 27 

Reabilitação José Teixeira, USO, Saúde do Idoso e CAPS Dra. Elisabeth, Coordenadora Geral 28 

do PSF apresentou os dados do PSF, tendo como base o SIAB-Sistema de Informações da 29 

Atenção Básica, destacando os seguintes dados: atendimentos nas áreas de câncer cérvido-30 

uterino, puericultura, pré-natal, DST/AIDS, diabetes e hipertensos, pessoas portadoras de 31 

tuberculose e hanseníase; total de consultas médicas, atendimentos por faixa etária, 32 

atendimentos por grupo de educação em saúde, procedimentos coletivos, visitas domiciliares de 33 

ACS’s, visitas domiciliares por profissional.  34 

Dando continuidade, Dra. Bete, Coordenadora do PSF, elogiou a iniciativa de inclusão de 35 

apresentação do PSF e Divisão de Programas, como participantes da apresentação da prestação 36 

de contas. Contudo, considerou que as ações de saúde pertencem a Saúde como um todo e, 37 

durante a apresentação de dados, dá a impressão que o sistema de saúde é fragmentado. 38 

Salientou a importância da qualidade de atendimento em interface com os outros programas e 39 

com a estrutura da referência. Apresentou um consolidado especifico da Estratégia de Saúde da 40 

Família, explicou que deixou de ser um programa e passou a ser uma estratégia, na qual o 41 

objetivo é fazer com que o PSF esteja inserido em todas as instâncias, programas e ações de 42 

saúde de forma integrada. Em seguida, disponibilizou cópia do SIAB – Sistema de Informação de 43 

Atenção Básica ao Conselho e discorreu sobre as ações desenvolvidas nas unidades básicas de 44 

saúde apresentando as especificações de acordo com o atendimento realizado. Com relação aos 45 

procedimentos coletivos, teceu elogios ao departamento de odontologia, disse que possuem 46 

grupos de profissionais habilitados e organizados. Dr. Elias informou que existe um trabalho 47 

especifico direcionado a 1ª consulta dos pacientes, com palestra educativa (grupo de 10 48 

pessoas) e escovação supervisionada. Dra. Bete informou que estão investindo em capacitações 49 
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dos funcionários, objetivando a qualificação do profissional e melhora na qualidade do serviço. 50 

Finalizando, disponibilizou o e-mail da pessoa responsável pelas informações apresentadas, Sr. 51 

Tiago (atiago2@hotmail.com) e cópia impressa do consolidado apresentado.  52 

Dando prosseguimento, Sra. Lidiomar apresentou as ações realizadas pelo Departamento de 53 

Vigilância em Saúde, após passou a palavra a Dra. Wania, responsável pelo CCZ, que explicou 54 

questões relacionadas ao cancelamento da vacinação antirrábica.  Informou que o município de 55 

São Sebastião registrou 54 notificações, sendo 3 óbitos (02 gatos e 01 cão). Notificações, ainda 56 

estão sendo aceitas. Questionada pela Sra. Célia quanto à eutanásia, Dra. Wania explicou que 57 

eutanásia é proibida e realizam somente em casos de indicação extrema e mediante laudo 58 

técnico. Dando continuidade, Sra. Lidiomar informou que intensificarão as atividades, objetivando 59 

o controle durante o período de verão e temporada.  Em relação às castrações estão sendo 60 

realizadas considerando a população canina do local. O próximo local previsto para realização 61 

das castrações será a ladeia indígena. Quanto às solicitações de denúncias, informou que todas 62 

são atendidas em sua totalidade.  63 

Dr. Antonio passou a palavra ao Sr. Carlos Aymar, que fez algumas considerações antes da 64 

apresentação do parecer da COFIN. Informou que, após a reunião de hoje, a comissão, 65 

primando em manter o grau de confiabilidade que lhe é atribuída e objetivando agilidade e 66 

manutenção de um calendário rígido, realizará suas reuniões toda 1ª terça feira posterior ao dia 67 

20 de cada mês em cumprimento do artigo 11 do Regimento Interno da comissão. Estarão se 68 

reunindo na sala do COMUS com utilização do computador destinado ao Conselho. Em seguida,  69 

teceu comentários quanto à atuação da COFIN, apresentando as seguintes ressalvas referentes 70 

às contas do 3º trimestre/10: 71 

1º) A falta de apresentação do Termo Aditivo do Instituto ACQUA não permite a emissão de 72 

parecer a respeito das contas apresentadas referente ao mês de junho, julho e agosto de 2010; 73 

solicitado os seguintes documentos: Cópia do novo contrato, plano de trabalho e Termo Aditivo 74 

do Instituto ACQUA e relatório da comissão de acompanhamento correspondente. 75 

2º A falta de apresentação do Termo de Cooperação entre a Prefeitura, Irmandade e Intervenção 76 

na gestão do Hospital de Clínicas de São Sebastião não permite a emissão de parecer a respeito 77 

das contas apresentadas referente ao mês de junho, julho e agosto de 2010; solicitado os 78 

seguintes documentos: cópia do Termo de Cooperação do Hospital de Clinicas com seus planos 79 

de trabalhos e relatório da comissão de acompanhamento correspondente. 80 

3º A documentação explicativa pelo Instituto SOLLUS não foi examinada por não chegar em 81 

tempo hábil. 82 

Parecer da COFIN: Considerando as questões elencadas, a comissão entende que deve aprovar 83 

a prestação de contas do 3º trimestre/2010 e recomendar a Plenária que as contas em pauta e 84 

não apreciadas, fiquem em suspenso até que os óbices estejam superados.  85 

Dr. Antonio Carlos agradeceu as apresentações e disponibilizou o momento para os 86 

esclarecimentos. 87 

1º- Sra. Ana Cristina questionou o fato da existência de um termo aditivo do ACQUA sem ter sido 88 

apreciado pelo conselho.  89 

2º- Dr. Aldo considerou que um dos motivos responsáveis pelos tramites de apresentação do 90 

termo de aditivo ao COMUS foi o atraso decorrente de dúvidas em relação às quais serviços 91 

seriam colocados, bem como suas implicações jurídicas de aprovação mediante decreto em 92 

Câmara e COMUS ou se o serviço seria apenas de continuidade. Explicou que o termo aditivo é 93 

composto do serviço de oftalmologia e exames laboratoriais e seu repasse objetivou evitar um 94 

caos na rede básica de atendimento. Salientou que não houve a intenção de desrespeitar a 95 

soberania do conselho. Sra. Ana Cristina explicou que o questionamento a respeito do termo 96 
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aditivo é em relação a sua validação sem aprovação do conselho. Dr. Aldo explicou que o atraso 97 

se deu devido às questões jurídicas da SAJUR e Procuradoria Administrativa da Prefeitura, de 98 

impasse, se o contrato contemplaria novo serviço ou seria considerado de continuidade. Dr. 99 

Antonio explicou que não houve um aumento para o Instituto e nem mudança no objeto de 100 

trabalho, esse serviço já estava previsto no plano inicial. Explicou que o plano de trabalho 101 

necessitou de ajustes, sendo revisto e adequado. Informou que outubro ocorrerá os dissídios de 102 

todas as categorias. Por último, salientou que toda e qualquer mudança no processo de parceria 103 

deve ser comunicada ao conselho desde o principio, evitando a ocorrência de divergências, 104 

considerando que, especificamente, nesse caso, o termo aditivo chegou oficialmente hoje ao 105 

conhecimento do conselho.  106 

3º- Sr. Márcio Tenório informou que o Termo de Cooperação do HCSS já está no gabinete do 107 

prefeito e posteriormente virá para apreciação da plenária. Assumiu ter sido um erro da 108 

administração do hospital o não envio do termo ao COMUS para apreciação prévia. Informou que 109 

as contas do hospital estão sendo entregues mensalmente ao Fundo Municipal e contam com o 110 

apoio do Sr. André – FMS. Quanto à solicitação da plenária anterior referente à compra do 111 

carrinho de anestesia, informou que a administração do hospital providenciou a compra do 112 

equipamento e quanto à aquisição da autoclave foi inserida no orçamento do próximo exercício.  113 

4º- Sra. Célia Pinto parabenizou e manifestou anuência ao parecer da COFIN quanto à 114 

aprovação das contas do Instituto Acqua e Hospital.  115 

5º- Sr. Carlos Aymar acrescentou que as posturas tomadas são resultado de um trabalho 116 

gradativo para entendimento de análise das contas. Explicou que não estão salientando a 117 

existência de desrespeito em relação à secretaria ou ao COMUS, disse que falta a complentacão 118 

de instrumentos para a funcionalidade do Conselho. Sugeriu que as informações cheguem ao 119 

conselho com antecedência, mesmo que em esboços ou rascunhos, anterior a sua concretude.   120 

6º- Dr. Elias, conselheiro e representante da comissão de acompanhamento do Instituto Acqua, 121 

informou que o trabalho proposto foi realizado e o parecer da comissão está pronto, aguardando 122 

a apresentação em plenária agendada para novembro. Caso o parecer tivesse sido solicitado, 123 

previamente pela COFIN, ele teria sido atendido.  124 

7°- Dr. Antonio propôs o agendamento de uma reunião das comissões e responsáveis pelo 125 

acompanhamento da gestão. 126 

8º- Dr. Barboni esclareceu que sua função na prefeitura é de assessor do departamento jurídico 127 

da procuradoria trabalhista, em seguida, comprometeu-se a submeter o termo de cooperação 128 

para aprovação do COMUS antes de sua assinatura, salientou que o termo ainda não foi 129 

assinado. Com relação ao plano de trabalho, informou que ele está quase pronto com 130 

impedimento de finalizações de ordem financeira. Disse que em discussão do termo de 131 

cooperação, a Irmandade exigiu uma taxa administrativa no valor de 3% do valor do contrato, 132 

explicou que essa taxa não estava prevista no orçamento de 2.300.000,00. Disse que antes de 133 

enviar o projeto de lei para Câmara, elaboraram uma previsão de gastos do hospital de 134 

elementos necessários para justificar o edital desse porte. Salientou que a comissão de Finanças 135 

poderia ter solicitado questionamentos a respeito da referida documentação. Disse que será 136 

preciso haver, primeiramente, um consenso entre prefeitura e Irmandade, para posteriormente 137 

disponibilizarem para apreciação do COMUS, mais uma vez reforçou o comprometimento de 138 

submeter o termo ao COMUS previamente à assinatura. 139 

9º- Dr. Ubirajara esclareceu que houve um equivoco na fala do Dr. Barboni, explicou que o termo 140 

utilizado por ele não é adequado. Disse que Irmandade não exigiu “taxa administrativa”, até 141 

porque o Tribunal de Contas não aprova essa postura. Informou que a Irmandade está afastada 142 

pelo processo interventivo e todos os custos desse processo administrativo foram assumidos 143 
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pela prefeitura. Quando a Irmandade retorna como pessoa jurídica num processo administrativo 144 

de parceria, no qual a sua figura jurídica passa a ter exigências pelo Tribunal de Contas entre 145 

auditoria, administração jurídica própria, custeio de material  e todos os itens descritos na minuta 146 

do termo de cooperação, como parceira atuante, ela passa a ter uma série de obrigações 147 

financeiras e necessita de custeio operacional. Portanto, solicitou correção quanto ao termo 148 

utilizado de taxa administrativa para custeio operacional. Informou que esse assunto já foi 149 

amplamente discutido com os responsáveis que participam desse termo de cooperação (SESAU, 150 

PMSS e Irmandade). Explicou que a Irmandade é uma entidade filantrópica, não tem fonte de 151 

renda e não pode assumir responsabilidades de custeio e obrigações de pessoa jurídica, 152 

independente, se não houver recursos financeiros num processo de parceria. Quanto à 153 

discussão, ainda pendente nas esferas da parceria, explicou que caberá ao prefeito, estabelecer 154 

quais serão as possibilidades do Poder Público e em que recairão as despesas da Irmandade, 155 

portanto não estando definidos os percentuais, que poderão ser alterados. 156 

10º) Dr. Barboni explicou que independente do termo utilizado, será preciso constar do plano 157 

cooperativo. Por último, discordou do parecer da COFIN com ressalvas nas contas do hospital 158 

referente ao contrato, disse que a comissão deveria ter analisado as contas, considerando a lei 159 

referente ao orçamento do hospital. Dr. Antonio colocou em votação o parecer da COFIN, 160 

aprovado por unanimidade. 161 

-------------------------------------------------------------------------------------- 162 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 163 

presentes.  164 

Ata elaborada pela Sra. Ana Maria Assis L. dos Santos, funcionária pública e responsável administrativa do 165 

COMUS. 166 

São Sebastião, 21 de outubro de 2010. 167 
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