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ATA DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de janeiro de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2010; 6 

3- Assuntos Gerais:  7 

Dr. Antonio Carlos deu inicio a reunião solicitando a inversão da pauta.  8 

1) Assuntos Gerais: 9 

1.1) Dr. Antonio Informou que o COMUS recebeu dois ofícios enviados pela Secretaria da Saúde, 10 

solicitando a emissão de parecer do Conselho sobre as atividades desenvolvidas em 2010 pelos 11 

Institutos: e Sollus, objetivando atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado. Sr. 12 

Carlos Aymar informou que apresentará o parecer da COFIN ao final da apresentação da 13 

Prestação de Contas. Informou o pedido de desligamento do Sr. Douglas, integrante da 14 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o Instituto devido ao acúmulo de 15 

outras funções dentro do COMUS. Quanto à falta de representatividade das entidades AMESSI e 16 

Corpo Clinico, informou o recebimento de oficio da AMESSI ratificando a intenção em continuar a 17 

participar das ações do COMUS e em relação ao Corpo Clinico, a manifestação foi feita por 18 

telefone pelo Dr. Luiz Teruo a Sra. Ana Maria – representante Administrativo do COMUS. Por 19 

último, informou que a Dra. Márcia ligou e informou que o PSF de Barequeçaba está sem 20 

atendimento médico desde a saída da médica anterior que está de licença gestante. Sra. 21 

Mariana, Instituto, confirmou que a médica teve uma intercorrência de saúde e necessitou 22 

ausentar-se antecipadamente. Quanto o não preenchimento da vaga, explicou que não é fácil 23 

fixar médicos na região, mas que estão no processo seletivo para tal contratação. Dando 24 

seguimento, Dr. Antonio informou que recebeu um convite para trabalhar na Prefeitura de 25 

Caraguatatuba, como Secretário da Saúde e assim que decisão se tornar documentalmente 26 

oficial, comunicará ao COMUS. A seguir, passou-se a ordem do dia. 27 

 28 

2) Apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2010: 29 

2.1) Sr. André Fontes iniciou a apresentação informando que o mesmo conteúdo será objeto de 30 

Audiência Pública na Câmara Municipal em Audiência Pública, no dia 27 de janeiro às 17 horas. 31 

Informou que a Comissão de Finanças realizou quatro reuniões para análise da documentação 32 

pormenorizada e apresentou a estrutura atual da Secretaria da Saúde: Modelo de Gestão, 33 

População estimada de 73.629 (DATASUS 2009) e as Unidades de Saúde cadastradas no CNES 34 

(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Em seguida apresentou gráficos com dados 35 

da Execução Orçamentária e Financeira conforme planilha integrante desta, detalhando também 36 

a documentação que é apresentada à Comissão de Finanças e a metodologia da base de cálculo 37 

do valor mínimo a aplicar em saúde; gráfico comparativo entre o valor mínimo e o valor real 38 

aplicado pelo Município nos quatro trimestres do ano; gráfico da evolução da receita de impostos 39 

nos quatro trimestres de 2010; salientou que os valores apresentados poderão sofrer pequenas 40 

alterações, visto que a Secretaria da Fazenda não consolidou até o momento as peças 41 

contábeis. Caso ocorram alterações, serão comunicadas oportunamente. Por último apresentou 42 

o número de auditorias concluídas ou iniciadas no período, atendimentos ambulatoriais por 43 

profissional, internações hospitalares e exames e consultas oferecidas ao município pelo AME. 44 

2.2) Sra. Lidiomar, Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, informou que não apresentará os 45 

dados referentes à Vigilância Sanitária devido a um problema no SIVISA - Sistema de Vigilância 46 
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Sanitária, fato que impossibilitou o lançamento dos dados referente ao 4º trimestre/10. Em 47 

seguida apresentou as ações realizadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde durante o 48 

período com destaques para as seguintes ações. Apresentou o número de casos suspeitos, 49 

positivos para a dengue, seguidos de um óbito. Discorreu sobre as atividades da IEC – 50 

Informação- Educação e Comunicação, com enfoque e desenvolvimento de projetos junto às 51 

escolas. Salientou que realizaram diversos arrastões em 2010 no bairro do Itatinga - Topolândia 52 

e nem assim houve diminuição de criadouros do mosquito na região. Destacou também o 53 

trabalho realizado com as marinas e parceira com a SEDUC na luta contra a dengue. Por último 54 

informou a chegada do veneno no combate aos pernilongos e borrachudos e que as castrações 55 

de animais foram suspensas somente no período da temporada. Sra. Dircéia teve resposta 56 

positiva à solicitação realizada quanto à aplicação de veneno no rio de Maresias após sua 57 

limpeza. Quanto à vacinação antirrábica não foi realizada devido aos problemas ocorridos após a 58 

sua aplicação nos animais. Informou que dia 19 de fevereiro será o dia Regional de Combate a 59 

Dengue, com envolvimento de 39 municípios, em seguida solicitou a utilização dos e-mails dos 60 

conselheiros, objetivando a divulgação do evento para o maior número de pessoas. 61 

2.3 Sra. Cidinha, Chefe da Divisão de Programas de Saúde, iniciou a apresentação salientando 62 

que a maior ênfase nos trabalhos referentes aos programas de saúde concentra-se na Atenção 63 

Básica. A seguir discorreu sobre os instrumentos de gestão utilizados, atividades e estatísticas 64 

do CEMIN, Serviço Social, CIAMA, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Centro de Reabilitação 65 

Topolândia, atendimentos por especialidades, Centro de Reabilitação José Teixeira, USO e 66 

Saúde do Idoso. Por último concedeu a palavra ao Dr. Ubirajara que discorreu sobre a 67 

classificação do CAPS para fins de atendimento SUS de três tipos: pacientes com tratamento 68 

intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Destacou que 100% dos atendimentos realizados na 69 

unidade, 31% referem-se ao quadro de Esquizofrenia. Em seguida discorreu detalhadamente 70 

sobre os quadros acompanhados pelo CAPS, apresentando o percentual por patologias, média 71 

de atendimentos, terapias ocupacionais, terapias específicas individuais e coletivas, visitas 72 

domiciliares, números de consultas e internações, tendo estas como o referencia o Instituto Chuí.   73 

2.4) Dr. Elias, Chefe da Divisão de Odontologia, informou que os procedimentos odontológicos 74 

apresentados, referem-se aos procedimentos realizados pelo PSFs junto à produção de saúde e 75 

escovação supervisionada. Informou que, atualmente existem 19 equipes de programa de saúde 76 

da família cadastradas, objetivando chegar a 20 equipes. Informou que houve uma diminuição na 77 

confecção de próteses devido ao afastamento (licença médica) do profissional técnico e período 78 

de férias dos demais funcionários. Questionado pela Sra. Dircéia quanto à qualidade do material 79 

utilizado nos procedimentos odontológicos da prefeitura respondeu que o padrão é médio para 80 

excelente. Destacou as necessidades apresentadas no atendimento aos pacientes com 81 

necessidades especiais, explicou que algumas intervenções não podem ser realizadas nas 82 

unidades da prefeitura. Então, esses casos são encaminhados para internações para realizações 83 

de limpeza e/ou cirurgias. Informou que, atualmente, existe um Programa que respalda a 84 

remuneração de tais procedimentos. 85 

2.5) Dra. Bete, Coordenadora do PSF, apresentou um resumo de procedimentos e programas 86 

que permeiam as ações de saúde do Programa de Saúde da Família. Informou que conseguiram 87 

manter o número de médicos nas unidades devido ao desenvolvimento de ações, 88 

implementações e capacitações realizadas. Em seguida, discorreu detalhadamente sobre o 89 

número de atendimentos, consultas e outros procedimentos realizados no 4º trimestre de 2010. 90 

Destacou a papel da psicóloga junto às equipes de trabalho, atuando na identificação de 91 

problemas, bem como a atuação das duas fisioterapeutas, uma lotada em Boiçucanga e a outra 92 
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na região central. Por último, destacou a integração das equipes do Programa de Saúde da 93 

Família junto à estrutura de trabalho existente na Secretaria da Saúde, salientou que essa 94 

construção é muito interessante para o desenvolvimento das ações de saúde.   95 

2.6) Dr. Paulo Alexandre, AMESSI, solicitou a palavra e informou que dentro da Saúde Bucal 96 

existe uma equipe de apoio dentro do Hospital de Clínicas de São Sebastião que avaliam todos 97 

os pacientes da maternidade. Explicou que é colhido material bucal da mãe e do bebe e toda 98 

irregularidade encontrada é encaminhada ao PSF. Informou que também são realizados 99 

procedimentos pelo cirurgião dentista dentro da UTI, objetivando combater focos de infecção 100 

bucal, com redução da prevalência e incidência de pneumonias. Informou que esse trabalho é 101 

realizado há quatro anos, atendendo as normas da Associação de Medicina Brasileira e as 102 

estatísticas comprovam a diminuição dessas intercorrências. Dr. Antonio elogiou a iniciativa e 103 

sugeriu uma apresentação detalhada para o COMUS em reunião oportuna.  104 

2.7) Sr. Carlos Aymar lembrou da visita realizada ao Tribunal de Contas objetivando buscar 105 

subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos da COFIN. Citou o recebimento dos ofícios 106 

encaminhados pela SESAU, solicitando o parecer do COMUS referente às atividades 107 

desenvolvidas pelos Institutos Acqua e Sollus no período de 2010. Em seguida, solicitou da 108 

Plenária manifestação quanto à escolha na forma de analisar as contas da saúde – (Análise de 109 

documentos “genérica” ou “minuciosa”). Em seguida fez as seguintes sugestões: Mudança na 110 

formatação da análise da Prestação de Contas realizada pelo FMS, envio por e-mail das atas da 111 

COFIN aos conselheiros e manifestação da plenária na escolha do modelo de análise das 112 

contas. Dr. Antonio considerou que a decisão da escolha na forma de analisar as contas deve ser 113 

feita pela própria COFIN num primeiro momento, antes de ser levada à Plenária, considerando 114 

ser a comissão a responsável pela a análise, porém será preciso ter cautela nessa nova 115 

metodologia para não incorrer em aprovações automáticas. Dr. Ubirajara considerou que a 116 

análise da COFIN é minuciosa, já a do Tribunal de contas é macro, o que possibilita verificar as 117 

políticas públicas de saúde. Citou a importância de se aproximar da análise do TC, sem se ater 118 

em pequenos detalhes que não serão prejudiciais a aprovação da prestação de contas. Disse 119 

que o FMS já faz uma análise detalhada e quando necessário, a COFIN poderá solicitar 120 

esclarecimentos e detalhamento das contas. Sr. Carlos Aymar considerou que a plenária precisa 121 

se manifestar na tomada de decisões, bem como as Comissões de Acompanhamento dos 122 

Termos de Parcerias, objetivando o controlo social de saúde. Sra. Mariana, Instituto ACQUA, 123 

lembrou ao seu Carlos que ficou acordado em plenária anterior no ano de 2010 que o Instituto 124 

seria chamado para esclarecimentos simultâneos a análise da prestação de contas, quando 125 

necessário e isso não aconteceu. Sr. Carlos admitiu que houve um lapso e verdadeiramente esse 126 

acordo não foi cumprido. Dr. Aldo considerou que não existe interação entre as partes 127 

interessadas, truncando o relacionamento profissional. O Sr. Carlos, presidente da COFIN, 128 

ofereceu todos os esclarecimentos referentes à análise global das Contas da SESAU, convênios 129 

e parcerias e seus relatórios e emitiu o parecer conclusivo para apreciação dos membros do 130 

COMUS. Concluindo, Dr. Antonio colocou em votação a Prestação de Contas da Saúde – 131 

4º Trimestre/2010 nos seguintes termos: Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria de 132 

Saúde referentes ao 4º trimestre/10, ressalvando a aprovação aos relatórios de aplicação 133 

aos recursos repassados ao Instituto ACQUA até que sejam esclarecidos alguns itens e 134 

ressalvando a análise aos relatórios de aplicação aos recursos repassados ao Hospital de 135 

Clínicas de São Sebastião por falta de instrumento norteador para análise, ratificando o 136 

parecer final COFIN, aprovado por unanimidade.  137 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável 138 
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administrativa do COMUS).  139 

São Sebastião, 25 de janeiro de 2011.                        140 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 141 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  142 

Aldo Pedro Conelian Junior  Antonio Carlos N. P. da Silva  

Lidiomar Conelian de Oliveira  Solange Cristina C. Toledo  

Mariana Balhes Caodaglio  Marta Festa  

Ubirajara do Nascimento  Maria Aparecida P. Piedade  

Elias Cecílio Neto  Paulo Alexandre da Silva  

Ana Cristina R. Soares  Carlos Cipullo Aymar  

Dircéia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia Souza N. Hyppolito  

Kenia Braga Barbosa   Marilda Pool de Almeida  

Maria Evelina Pereira Faria   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 143 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX144 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX145 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX163 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 164 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX165 
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ERRATA: Na leitura do rodapé, onde se lê ata ord, leia-se ata extr. 171 
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