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ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 26 de abril de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

1 - Apresentação da Comissão Executiva referente à reunião realizada em 15-04-11 sobre o atraso no 6 

pagamento aos prestadores de serviço Ecorad, Oftalmo Laser e Laboratório Itapema; 7 

2 - Apresentação do RAG - Relatório Anual de Gestão 2010; 8 

3 - Apresentação da Prestação de Contas do 1º trimestre/11. 9 

Sra. Ana Cristina deu início à reunião e destacou a presença do Sr. Claudionor, Conselheiro suplente 10 

do Lar Vicentino, pela 1ª vez a reunião do Conselho. Em seguida, passou-se a pauta. 11 

--------------------------------- 12 

1 - APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA REFERENTE À REUNIÃO REALIZADA EM 15-13 

04-11 SOBRE O ATRASO NO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO ECORAD, 14 

OFTALMO LASER E LABORATÓRIO ITAPEMA: 15 

1.1- Sra. Ana Cristina informou que devido ao ocorrido durante a realização da reunião executiva do 16 

dia 15-04-11 fará esclarecimentos. Informou que a reunião da Comissão Executiva não tem caráter de 17 

audiência pública, ela basicamente organiza o Conselho, pautas, plenárias e encaminha documentos 18 

deliberados em plenárias ordinárias e extraordinárias. A referida reunião do dia 15-04-11 teve o 19 

objetivo de propiciar apuração dos fatos, bem como promover uma relação conciliatória para as 20 

partes envolvidas no processo, com posterior deliberação em plenária. Disse que as Comissões do 21 

COMUS executam seus trabalhos de forma livre, sem pressões ou interferências. Em seguida, 22 

transmitiu um recado enviado pelo Dr. Antonio, ex- Presidente do COMUS e atual Secretário da 23 

Saúde de Caraguatatuba, o qual diz que a reunião da Comissão Executiva existe por lei e é uma 24 

reunião fechada das ações do COMUS. Por último, efetuou a leitura da ata da 6ª reunião da 25 

Comissão Executiva do dia 15-04-11. Em seguida, disponibilizou a palavra aos conselheiros. Sra. Rita 26 

de Cássia Simioni questionou qual o papel exercido pela Comissão de Acompanhamento do Termo 27 

de Parceria com o Instituto e quem são seus integrantes. Dr. Elias informou que foram realizadas 28 

reuniões trimestrais com presença da Sra. Mariana do Instituto ACQUA, Sra. Dircéia, Sra. Wania e Sr. 29 

Douglas. Disse que em todas as reuniões realizadas, não apontaram ressalvas porque constataram 30 

que as metas estavam sendo atingidas dentro da Programação do programa proposto. Sra. Rita de 31 

Cássia considerou que a Comissão de Acompanhamento do Termo ficou com o seu trabalho muito 32 

restrito e que de acordo com a Lei Federal, o Acompanhamento deve ser global, metas e questão 33 

financeira. Dr. Elias explicou que o trabalho desta comissão foi uma atividade nova e que não houve 34 

má fé no trabalho executado e sim falta de experiência. Disse que em parceria com a Comissão de 35 

Finanças teve a oportunidade de entender melhor o papel que cada uma exerce. Sra. Dircéia 36 

confirmou a participação às reuniões citadas pelo Dr. Elias e informou que solicitou desligamento por 37 

pensar que não estava totalmente integrada aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão. Dr. Elias 38 

informou que assumiu a Comissão seis meses após a efetivação do Termo de Parceria, com 39 

realização total de quatro reuniões e participação da Sra. Dircéia em três delas. Salientou que jamais 40 

realizaria reunião sem que os integrantes fossem avisados. Por último, considerou que deve haver 41 

união e respeito e compreensão entre os conselheiros. Disse que algumas pessoas somam e outras 42 

fazem terrorismo, impedindo que funcionários assumam com tranqüilidade o seu trabalho junto ao 43 

Conselho. Dando continuidade, Dr. Aldo informou que os funcionários terão a garantia da 44 

recontratação e terão seus contratos rescindidos com todos os direitos. Disse que amanha terá 45 

reunião com o Prefeito e será discutida qual a melhor forma de contratação. Por último, disse que 46 

está sendo estudada a hipótese da Irmandade assumir o PSF e que qualquer decisão será informada 47 
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ao Conselho. Sra. Célia Pinto perguntou ao Sr. Queródia em que momento iniciou-se o impasse 48 

financeiro com a Prefeitura e o porquê não comunicaram o COMUS. Em seguida, dirigiu a mesma 49 

pergunta ao Secretário da Saúde. Dr. Aldo explicou que foi orientado pelo Fundo Municipal de Saúde 50 

quanto à existência de divergências de valores referente ao repasse financeiro ao Instituto. Disse que 51 

tais medidas impactaram de forma negativa na administração do Instituto ACQUA em honrar seus 52 

compromissos. Sra. Célia Pinto comunicou que tomou conhecimento hoje de que a comissão de 53 

Acompanhamento do Termo de Parceria não foi formada e que a Dra. Mariza solicitou desligamento 54 

da mesma. Em seguida, manifestou descontentamento com a situação da Saúde no Município, disse 55 

que a Saúde está “desmontada”. Dr. Aldo disse respeitar a opinião da Sra. Célia, porém ressaltou que 56 

a Saúde não está desassistida, explicou que a área da saúde não está livre de intempéries e que 57 

atualmente existe um número muito maior de profissionais trabalhando no município. Salientou que 58 

Secretaria e Prefeitura estiveram efetivamente voltadas para resolução do atraso no pagamento dos 59 

funcionários. Sr. Queródia mostrou-se temeroso com duas situações, uma referente à transição do 60 

contrato dos funcionários e a outra em relação às pendências com os fornecedores. Em seguida, 61 

informou que o Instituto ACQUA tem interesse em sanar todas as pendências referentes aos 62 

prestadores. Disse que o Instituto tem credibilidade há treze anos e não pretendem descaracterizá-la. 63 

Por último, manifestou interesse em prestar contas pessoalmente ao COMUS e que enviará para 64 

apreciação do Conselho, cópia de todas as prestações de Contas do Instituto. Sra. Ana Cristina 65 

colocou para deliberação da Plenária que decidiu que o assunto sobre a rescisão contratual com 66 

Instituo ACQUA seja pauta da próxima reunião ordinária do Conselho. 67 

--------------------------------- 68 

2- APRESENTAÇÃO DO RAG - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2010: 69 

2.2 - Sra. Cidinha, Coordenadora de Programas de Saúde, lembrou que o Relatório de Gestão teve 70 

envio prévio por e-mail para apreciação dos Conselheiros. Explicou que o Relatório de Gestão é a 71 

consolidação dos dados das atividades desenvolvidas durante o ano pela Secretaria Municipal de 72 

Saúde. Em seguida, passou-se a apresentação do Relatório com correção das alterações efetuadas e 73 

esclarecimentos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pela Plenária.  74 

--------------------------------- 75 

3 - APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE/11: 76 

3.1 - Sr. André Fontes fez apresentação da execução orçamentária e financeira, conforme planilha 77 

integrante desta ata, relação das unidades de saúde cadastradas no CNES, recursos humanos por 78 

centro de custo e cargos e relação das auditorias concluídas ou iniciadas no período; 79 

3.2 - Sra. Cidinha, Coordenadora de Divisão de Programas, discorreu sobre os instrumentos de 80 

gestão e suas aprovações pelo Conselho e informou que a Programação Anual de Saúde de 2011 81 

tem previsão de apresentação para próxima reunião do COMUS. Em seguida discorreu 82 

detalhadamente sobre as atividades desenvolvidas pelas unidades de Saúde: CEMIN, CIAMA, Centro 83 

de Reabilitação Topolândia, Unidade de Saúde Ocupacional – USO, CAPS, Ouvidoria da Saúde. 84 

Informou que todas as denúncias são apuradas e encaminhadas ao setor competente, sendo 85 

algumas procedentes e outras não. Salientou que a denuncia pode ser anônima. Questionadas pela 86 

Sra. Dircéia, informou que o espaço da Ouvidoria também pode ser utilizado para acolher sugestões. 87 

Salientou que as ações do Programas de Saúde são desenvolvidas nas “pontas”, isto é, na Atenção 88 

Básica de Saúde da Família. Explicou que são os exames preventivos de saúde da mulher (exame 89 

papanicolau e saúde da gestante), vacinação, e outros.  90 

3.3 - Sra. Lidiomar, Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, informou que deram iniciou ao Projeto 91 

Movimentação, composto por profissional de Educação Física e Nutricionista, objetivando 92 

desenvolver um trabalho com grupos de diabético, obesos e hipertensos e cinco unidades do PSF 93 

estão sendo contempladas inicialmente com este projeto. Sra. Cidinha, SESAU, disse que esse 94 
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projeto foi aprovado ano passado pelo COMUS e que é um recurso especifico concedido pelo 95 

Ministério da Saúde, no valor de R$ 40.000,00. Informou que a contratação dos referidos profissionais 96 

é paga com este recurso. Dando continuidade, Sra. Lidiomar discorreu sobre as atividades 97 

desenvolvidas pela Vigilância Sanitária no trimestre: cadastros, alvarás e vistorias. Discorreu sobre a 98 

distribuição de casos de dengue no 1º trimestre de 2011, esclarecendo que os dados apresentados 99 

em relação à dengue referem-se até 31 de março/11, considerando que após o período de carnaval 100 

há uma elevação no número de casos. Discorreu detalhadamente sobre as atividades do IEC – 101 

Informação, Educação e Comunicação, no período. Apresentou as demais ações desenvolvidas pelo 102 

departamento, nebulizações e telagens de caixa d’água, pesquisa de armadilhas, arrastões, bloqueios 103 

e controles de criadouros e visitas em imóveis. Com relação à Vigilância Epidemiológica, além das 104 

atividades desenvolvidas nos Programas de Combates à Tuberculose e Hanseníase, informou o início 105 

do projeto de implantação do Sistema de Vigilância Epidemiológica em todos os setores do Hospital 106 

de Clínicas de São Sebastião. Informou que o CCZ realizou serviços básicos referente ao fluxo de 107 

cães e gatos. Informou que receberão em agosto um novo lote de vacinas anti-rábicas para vacinação 108 

em cães e gatos.  109 

3.4 - Parecer da Comissão de Finanças - COFIN referente a Prestação de Contas do 1º 110 

Trimestre/2011: 111 

Dr. Adilson efetuou a leitura do parecer da COFIN: Aprovar a prestação de contas do 1º trimestre/2011 112 

da Secretaria de Saúde, ficando em suspenso o parecer quanto a análise dos processos licitatórios 113 

homologados no 4º trimestre/2010 e 1º trimestre/2011, relatórios de aplicação dos recursos repassados a 114 

título de subvenção social ao Hospital de Clínicas de São Sebastião de junho/2010 a março/2011 e ao 115 

Instituto ACQUA para operacionalização do PSF, referente ao período de dezembro/2010 a 116 

fevereiro/2011. Sra. Ana Cristina colocou o parecer da COFIN em votação, que foi aprovado por 117 

unanimidade pela Plenária do COMUS. Sra. Mariana e Sr. Queródia solicitaram a COFIN documento 118 

detalhado referente às pendências citadas. A Plenária decidiu, por unanimidade, autorizar o envio 119 

solicitado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 120 

pelos presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (servidora pública e responsável 121 

administrativa do COMUS) e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.            São Sebastião, 26 122 

de abril de 2011. 123 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 124 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  125 

Aldo Pedro Conelian Junior  José Inácio de C. Filho  

Gustavo Barboni de Freitas  Lidiomar Conelian de Oliveira  

Rita de Cássia do N. Simioni  Mariana Balhes Caodaglio  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Jefferson Klinke  

Adilson Ferreira de Moraes  Elias Cecílio Neto   

Carlos Mello de Capitani  Ana Cristina R. Soares  

Célia Pinto  Viviane Moura Snodgrass  

Claudionor Gomes Batista  Dircéia Arruda de Oliveira  

Cibele A. N. Corte  Rita de Cássia S. N. Hypólito  
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