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ATA DA 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 29 de janeiro de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Ordem do Dia:  4 

1 - Apresentação do Projeto Verão – TA 01/2012; 5 

2 - Apresentação da Prestação de Contas 3º Quadrimestre/2012. 6 

2.1 - Apresentação do Parecer da COFIN; 7 

2.2 - Apresentação da Prestação de Contas dos Serviços de Saúde. 8 

Dr. Antonio deu início à reunião submetendo a proposta de organização do item 2 da pauta. 9 

Informou que ficou decidido na última plenária que o parecer da Comissão de Finanças será 10 

apresentado após a explanação da execução orçamentária e logo em seguida será dado 11 

continuidade ao detalhamento das ações e serviços de saúde ofertados a população. A 12 

proposta teve aprovação por unanimidade. Em seguida, apresentou os novos conselheiros 13 

em substituição ao segmento governo, Secretaria da Saúde: Sr. Cláudio de Souza Delgado 14 

em substituição a Sra. Eliete Aparecida Redigolo Tourinho e Sr. Sebastião Gonçalves de 15 

Santana em substituição a Sra. Jacqueline Marinho dos Santos. Na Secretaria da Educação, 16 

a Sra. Silvia Rodrigues Gesser em substituição a Sra. Maria de Lourdes dos Santos Pombo e 17 

Sr. Ricardo em substituição a Sra. Camila Norbiato. Informou que o Sr. Ricardo Luiz de 18 

Camargo será substituído pela Sra. Adriana Puertas logo depois da emissão do decreto. 19 

Disponibilizou a plenária, cópias das atas realizadas pela Comissão de Finanças – COFIN 20 

referentes a análise da Prestação de Contas em pauta. A seguir, passou-se a ordem do dia: 21 

1 - Apresentação do Projeto Verão – TA 01/2012: 22 

Sr. André Fontes informou que a prestação de contas do Termo Aditivo - TA 01/2012 refere-23 

se a despesas já apresentadas nas prestações de contas quadrimestrais, estando aprovadas 24 

por este Conselho. Entretanto, esta apresentação é formalidade pactuada no próprio TA. 25 

Discorreu sobre os valores da execução - valor recebido da SES: R$ 130.000,00; valor de 26 

juros de aplicação financeira: R$ 1.841,18; despesa executada: R$ 130.881,76; saldo 27 

residual restituído a SES: R$ 959,42. Depois de esclarecidas as dúvidas, a COFIN emitiu 28 

parecer favorável à aprovação da prestação de contas, que foi acatado por unanimidade. 29 
 30 

2- Apresentação da Prestação de Contas 3º Quadrimestre/2012: 2-1 - Sr. André Fontes 31 

iniciou a apresentação informando o modelo de gestão do Município junto ao Ministério da 32 

Saúde, as Unidades de Saúde cadastradas no CNES, destacando-se nesse período a 33 

implantação do CAPS AD, RH por centro de custo e cargos e o Resumo da Execução 34 

Orçamentária e Financeira no período, conforme tabela integrante desta ata. Informou que a 35 

Comissão de Finanças deste Conselho reuniu-se por cinco vezes, oportunidades nas quais 36 

fez análise pormenorizada dos relatórios analíticos da despesa liquidada, relatório resumido 37 

da execução orçamentária e gráficos, resumos das folhas de pagamento, extratos bancários, 38 

processos licitatórios, informes sobre novos convênios e recursos recebidos, relatórios de 39 

aplicação de recursos repassados a APS e hospital de clínicas/intervenção. Informou ainda 40 

que a COFIN elencou seis itens, detalhados na ata de sua 125ª reunião, que por falta de 41 

tempo hábil, será avaliado posteriormente, visto que dependem de apresentação de novos 42 

documentos. Informou que esta mesma apresentação será realizada amanhã na Câmara 43 

Municipal às 16 horas. Questionado pela Sra. Fabiana Schirato quanto aos dados de RH, 44 

explicou que os quantitativos são de servidores (estatutários) e funcionários (vínculos CLT / 45 

Irmandade). Questionado pela Sra. Dinalva referente a média salarial por funcionário, 46 
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informou que o valor total compreende R$ 21.295,00 mil, mas que em função das diferenças 47 

entre as categorias, o cálculo da média não se traduz em uma referência a ser considerada.  48 

2-1 - Apresentação do Parecer da COFIN: Sr. Carlos Aymar, deu início a sua 49 

apresentação, tecendo elogios a presença de populares e vereadores. Considerou a 50 

importância da participação da comunidade, de membros da imprensa e membros da 51 

Câmara. Informou que elaboraram um plano de trabalho para 2013, com realização de 52 

reuniões mensais para análise do relatório financeiro da Saúde. Salientou que o Município 53 

movimenta uma boa renda, tem uma boa arrecadação e investe sempre acima dos 15% 54 

preconizado pela lei federal ou legislação pertinente o obriga. Informou que a forma como o 55 

município investe é o que compete ser avaliado pela Comissão, Conselho, membros do 56 

Legislativo, funcionários e ao Fundo Municipal de Saúde – FMS. É preciso verificar se o 57 

Plano Municipal de Saúde está sendo respeitado, se as estratégias adotadas para 58 

implantação dos programas levam às metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde, 59 

bem como retomar a análise das contas que apresentam pendências. Informou que o Fundo 60 

disponibilizou a documentação das contas da saúde à COFIN, com análise do Relatório de 61 

Execução Financeira do Fundo da Saúde, Exame da Síntese da Folha de Pagamento da 62 

Saúde, Exame de Movimento Bancário do Fundo Municipal de Saúde e Exame da Prestação 63 

das Subvenções Sociais (Hospital / Irmandade). Em seguida discorreu sobre os 06 itens 64 

analisados, constantes da ata 126ª da COFIN. Salientou como maior dificuldade enfrentada 65 

pela COFIN, a falta de respostas dentro do período de trabalho. Disse que existem 66 

pendências desde o ano anterior, as quais culminaram no envio de um ofício do COMUS, por 67 

solicitação da COFIN a SESAU, elencando detalhadamente os itens pendentes de 68 

esclarecimentos. Este ofício também foi enviado ao Tribunal de Contas da União, fato que 69 

resultou no Acórdão 9293/12, enviado a todos conselheiros por e-mail. Com relação ao 70 

repasse , disse não houve a apresentação de um Programa Físico/Financeiro bem claro e 71 

com justificativas para a referida elevação. Complementou que saltaram do valor de R$ 72 

2.300.000,00 para até R$ 3.000.000,00, com solicitação de urgência e sem a existência de 73 

um plano. Considerou que poderiam ter solicitado uma subvenção especifica para cobertura 74 

do déficit na administração. Salientou que esta explanação reflete o raciocínio da comissão 75 

que se posicionou diante da postura adotada pelo Executivo, nesta gestão, de só informar ao 76 

COMUS sobre seus planos e projetos para a Saúde Pública depois do fato consumado. 77 

Constata-se, portanto, que os débitos acumulados não são uma questão de falta de verba, 78 

mas uma questão de gestão. Concluiu em nome da comissão que o básico das despesas, 79 

constantes das atas, Projeto Bem te Vi, Projeto Verão, Síntese da Folha de Pagamento (com 80 

alguns itens pendentes) têm parecer para aprovação e as contas da subvenção ficam 81 

suspensas até que os esclarecimentos dos itens questionados pela COFIN sejam 82 

esclarecidos, assim como a manifestação dos órgãos citados no Acórdão do TCU, que tem 83 

prazo até meados de Março deste ano para nos dar uma orientação, portanto até o final do 84 

próximo quadrimestre terão uma posição mais clara. Sr. Carlos Puríssimo disse se sentir 85 

muito a vontade para examinar as Contas em pauta, constataram que a falta de subsídios 86 

devido às pendências existentes em análises anteriores prejudicou toda e qualquer 87 

possibilidade de aprovação. Salientou que a decisão da COFIN foi baseada dentro de uma 88 

prática legal para análise da plenária. Citou que o Prefeito disponibilizou um canal de 89 

comunicação por meio da pessoa do Sr. Macalé. Dr. Antonio informou que o Prefeito 90 

nomeou o Sr. Macalé como membro do COMUS, objetivando articular as questões de Saúde, 91 

bem como estreitar as relações SESAU/COMUS/GESTOR. Em seguida, aproveitou para 92 

parabenizar a presença dos novos vereadores membros da Comissão de Saúde e presentes 93 
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a reunião do dia, vereadora Solange e Vereador Gleivison. Disse que o COMUS não teve 94 

acesso ao trabalho da Comissão formada pelo Legislativo devido ao fato desta não ter sido 95 

atuante. Informou que a Sra. Camila Aquino ficará como mediadora das intervenções 96 

realizadas durante a reunião. Vereadora Solange justificou a ausência dos vereadores 97 

Ercílio e Marcos Fuly. Em seguida, salientou que faz parte da Comissão atual de Saúde, 98 

porém sempre participou das reuniões do COMUS independente de compor comissões ou 99 

não. Vereador Gleivison perguntou ao Dr. Antonio – Secretário Adjunto qual será a medida 100 

a ser tomada diante do parecer da COFIN com relação às contas do Hospital. Dr. Antonio 101 

explicou que o COMUS por meio de análises da COFIN possui uma agenda para examinar 102 

cada quadrimestre, com emissão de parecer favorável ou não pela aprovação das contas, 103 

que depois de apreciada e deliberada pela plenária, resulta em uma resolução do COMUS. 104 

Esta é encaminhada ao Tribunal de Contas que é o órgão fiscalizador responsável. Quando o 105 

Tribunal recebe a resolução do COMUS, ele já está ciente da forma como as contas foram 106 

aprovadas ou não. Explicou que o fato das contas serem aprovadas com ressalvas não 107 

exime o COMUS de continuar analisando-as.  Considerou que o COMUS deve esgotar, 108 

inicialmente, todas as vias de análise interna, objetivando evitar o efeito “bumerangue”, no 109 

qual os órgãos competentes acatam as informações enviadas, porém efetuam 110 

questionamentos a quem de direito dentro da estrutura interna do município.  Sr. André 111 

Fontes salientou que o parecer da COFIN não foi pela reprovação e sim pela ressalva até 112 

que as pendências apontadas sejam esclarecidas. Disse que a COFIN não emitiu parecer 113 

considerando o referido Acórdão referente a Contas remanescentes do 1º Quadrimestre/12. 114 

Dr. Antonio explicou que uma atitude para reprovação geral ocasionaria cortes de recursos 115 

federais e prejuízo à população. As ressalvas não impedem que futuramente, as contas 116 

sejam aprovadas ou não. Sr. Marcelo Corte, perguntou de que forma o COMUS avalia as 117 

afirmações do prefeito em recente entrevista à Rádio Beira Mar, considerando que o COMUS 118 

é político e que dificulta a participação de alguns vereadores às reuniões do COMUS. 119 

Questionou também, como o COMUS avalia a permissão de funcionário trabalhando no 120 

Hospital como prestador de serviços, caso do desaparecimento de medicamentos e 121 

estudantes de Medicina estar trabalhando voluntariamente, nas dependências do Hospital, 122 

sem o CRM devido. Explicou que mesmo não sendo conselheiro se sentiu ofendido ao ouvir 123 

as afirmações citadas, pois sabe que não são verdadeiras. Sra. Camila informou que o 124 

COMUS já efetuou seus encaminhamentos, porém nenhum assunto extra a pauta do dia 125 

deverá ser discutido, segundo o Regimento Interno, a reunião extraordinária tem pauta 126 

específica. Explicou que seus questionamentos serão acatados para a próxima reunião 127 

ordinária. Sr. Carlos Aymar informou que as reuniões da COFIN serão mensais e terão mais 128 

tempo para analisar as contas da subvenção. Sr. Puríssimo esclareceu que a decisão da 129 

COFIN não dependeu somente do Acórdão, disse que ele foi uma das situações 130 

consideradas. Salientou que existem pendências que se arrastam desde o 1º quadrimestre 131 

de 2012. Sra. Fabiana questionou o porquê da não reprovação geral, considerando que o 132 

Município investe a maior parte e a população seria prejudicada da mesma forma. Dr. 133 

Antonio explicou que é preciso ouvir, apurar e dar direito de defesa, disse que essa postura 134 

demonstra lisura e faz parte do processo democrático. Solicitou cuidado na forma de lidar 135 

com situações de possíveis irregularidades, objetivando evitar transtorno à população e risco 136 

de responder por isso. Disse não ser justo reprovar projetos e programas que estão corretos 137 

em detrimento aos que apresentam indícios de inconformidades.  Por último, sugeriu ao 138 

COMUS destacar ao Secretário da Saúde uma amostragem dos pontos recorrentes, com 139 

caráter de proposições, independentes dos resultados que ocorrerão, objetivando mudanças 140 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
 __________________________________ 

 

Ata da 113ª reunião extraordinária COMUS   29-01-2013  Página 4 de 8. 

positivas. Sra. Rita de Cássia considerou que as questões que apresentam um número 141 

maior de pendência, segundo o parecer da COFIN, são as contas referentes à subvenção, já 142 

os demais itens das contas do Fundo Municipal tiveram parecer favorável pela comissão para 143 

aprovação, sendo assim, considera que a população não está sendo lesada. Sr. Carlos 144 

Aymar salientou que dos itens elencados como pendentes, alguns já estão sendo 145 

respondidos e outros estão em fase de esclarecimentos, já as contas da subvenção estão em 146 

suspenso, pendentes de análise, portanto sem aprovação neste momento.  Sra. Rita de 147 

Cássia considerou que as contas da subvenção, pela nova lei, terão que passar por uma 148 

análise mais apurada. Em seguida perguntou como fica a questão da ampliação da 149 

subvenção e aprovação de lei, mediante o fato de que o COMUS está analisando as contas 150 

do 3º quadrimestre/12. Dr. Antonio considerou que essa situação não implica na avaliação 151 

citada, porém, sugeriu que este assunto seja tratado separadamente por um grupo ou que se 152 

forme uma comissão temporária. Sr. André complementou a fala da Sra. Rita, disse que, 153 

embora tenha a lei de aprovação para o repasse até R$3.000.000,00, o valor permanece em 154 

R$ 2.300.000,00 até que se façam as adequações necessárias, inclusive o Dr. Macalé está 155 

organizando um grupo de trabalho para realização desse estudo. Sra. Dirceia disse que pelo 156 

tramite normal, a ampliação da subvenção deveria ter passado pela apreciação do COMUS, 157 

disse que ocorreu o caminho inverso, os vereadores aprovaram e depois retornaram ao 158 

COMUS. Manifestou indignação com a postura adotada e, em seguida perguntou quando 159 

essas pessoas vão acordar e perceber que o COMUS é o elemento essencial de garantia da 160 

participação social dentro da administração. Dr. Antonio disse que o tramite legal seria ter 161 

passado primeiro pelo COMUS, porém independente do caminho adotado, o COMUS deve 162 

ouvir e emitir o seu parecer. Quando o COMUS participa do processo, o gestor tem respaldo, 163 

porém, caso o gestor resolva pegar atalhos para as suas decisões e caso algo dê errado, o 164 

COMUS estará isento das responsabilidades quanto à aprovação e não da verificação, 165 

cabendo ao gestor a total responsabilidade pelo ato. Explicou que quando uma lei passa pela 166 

Câmara, sem a apreciação do COMUS, ela não perde o seu valor, porém é uma lei que 167 

nasce sem atender as questões da democracia. Dr. Antonio colocou o parecer da COFIN em 168 

votação, aprovado por unanimidade, com a seguinte redação: Aprovar a Prestação de 169 

Contas do 3º quadrimestre/2012, ficando pendentes de análise os itens detalhados na 170 

ata da 126ª reunião da COFIN e os relatórios de aplicação dos recursos repassados ao 171 

Hospital – Processo Interventivo a título de subvenção social. Dando continuidade, Dr. 172 

Antonio informou que a apresentação dos serviços prestados em pauta foi enviada aos 173 

Conselheiros por e-mail e que os dados a serem apresentados já foram executados e seus 174 

resultados não mudarão, porém esclarecimentos poderão ser sanados caso haja 175 

necessidade.   176 

2.2- Apresentação da Prestação de Contas dos Serviços de Saúde:  177 

Sra. Georgia, representante do Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS, 178 

informou que existe um Sistema Nacional de auditoria que vincula o Componente Municipal 179 

ao Estado e Governo Federal. Explicou que o Município precisa formalizar o Componente, 180 

considerando que ele realiza atividades periódicas e espontâneas e tem como objetivo 181 

subsidiar o Gestor de Saúde. Informou que o Componente é formado por profissionais 182 

efetivos e constituído por portaria emitida pelo Prefeito. Disse que uma das principais 183 

atribuições do Componente é acompanhar a Auditoria que o Ministério da Saúde e Estado 184 

realizam no município. Por último, disse que o Componente trabalha com demandas 185 

encaminhadas pelo Ministério da Saúde, demandas espontâneas encaminhadas pelo gestor 186 

da Saúde e outros encaminhamentos. Dr. Antonio enfatizou que o Componente de Auditoria 187 

é mais um instrumento de gestão. Sra. Rita de Cássia perguntou se existe alguma 188 
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determinação pelo Sistema Nacional de auditorias - SNA quanto à formação dos auditores 189 

municipais e natureza do vínculo empregatício. Sra. Georgia informou que os funcionários 190 

indicados são de confiança do gestor de saúde e devem ser estatutários. Quanto às 191 

capacitações, não existe a obrigatoriedade de capacitação para integração inicial, porém três 192 

auditores já foram capacitados com curso básico de auditoria e outros cursos já estão 193 

programados.   194 

2.3- Sra. Cidinha, Coordenadora dos Programas de Saúde, deu início à apresentação, 195 

lembrando que a apresentação foi enviada antecipadamente para apreciação dos 196 

Conselheiros. Em seguida informou que a maioria das ações de saúde acontece nas 197 

unidades de Saúde do Programa de Saúde da Família. Explicou que a Divisão de Programas 198 

trabalha e consolida os instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde, Relatório Anual 199 

de Saúde, Programação Anual de Saúde, SISPACTO e Termo de Compromisso de Gestão). 200 

Em seguida discorreu sobre os procedimentos realizados pelas unidades de saúde a seguir 201 

elencadas: CEMIN, CIAMA, Centro de Reabilitação de Boiçucanga/Topolândia, CAPS, USO, 202 

Serviço Social. Destacou como pontos relevantes na apresentação das atividades do CEMIN, 203 

a intensificação da Campanha do “Fique Sabendo”, na qual a Sra. Leda informou que o 204 

município recebeu elogios do Ministério da Saúde pela ótima adesão, envolvendo idosos, 205 

homens e diversas faixas etárias. Em seguida, discorreu sobre as atividades desenvolvidas 206 

pela Unidade de Saúde Ocupacional - USO, Comitês de Vigilância a Violência, Mortalidade 207 

Infantil, saúde da mulher, do idoso, gestante, adolescente e da criança. Com relação à Saúde 208 

da Criança, informou que o teste do pezinho é colhido no Hospital, objetivando a realização 209 

de 100% dos exames. Quanto a Saúde do Adolescente destacou a parceria de trabalho do 210 

CEMIN/SEDUC, Programas da Saúde da Mulher e envolvimento das demais secretarias do 211 

município. Comentou sobre a inauguração do CAPS AD, com 191 atendimentos de pacientes, 212 

dos quais 111 já estão com prontuário aberto e em regime semi-intensivo. Sra. Dinalva 213 

elogiou o envio prévio da apresentação de contas por e-mail aos Conselheiros.  214 

2.4- Dra. Mamy, Coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, informou que os dados 215 

a serem apresentados incluem o período de agosto a novembro/12, considerando que o 216 

fechamento do período é sempre no mês consecutivo. Discorreu sobre os eventos realizados 217 

no ano anterior, com destaque para a Saúde do Homem. Disse que houve um envolvimento 218 

das unidades de saúde em prol do referido evento, em seguida, considerou que apesar de 219 

não existir uma demanda considerável, houve uma participação efetiva por parte dos homens 220 

nesta última campanha. Em seguida, sugeriu que seja implantado o serviço de atendimento 221 

de rotina. Quanto aos Programas de Hanseníase e Tuberculose disse que não houve 222 

variação. Salientou que o serviço é integrado com o Centro de Saúde Central e que o PSF faz 223 

apenas o acompanhamento e supervisão dos casos. Com relação aos Programas de 224 

Diabetes e Hipertensão informou que estão rediscutindo as posturas, objetivando incrementar 225 

as ações referentes às doenças consideradas crônicas. Quanto à Prevenção do Câncer de 226 

colo de útero, informou que houve um decréscimo no período, porém estão estudando novas 227 

estratégias para regularizar o número de coletas. Em seguida discorreu sobre o número de 228 

atendimentos e procedimentos odontológicos desenvolvidos pelas unidades de Saúde, 229 

número de consultas médicas por faixa etária, número de consultas por tipo de atendimentos, 230 

Exames complementares e encaminhamentos, procedimentos gerais e número de visitas 231 

domiciliares realizadas. Esgotadas as solicitações de esclarecimentos, Dra. Mamy encerrou 232 

sua apresentação e deixou abertura para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.   233 

2.5- Dr. Elias, da Divisão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, iniciou a 234 

apresentação descrevendo sobre as orientações efetuadas aos pacientes sobre a 1ª consulta 235 

odontológica programada e informou que a evasão nesses casos se dá por motivos de 236 

trabalho, período de temporada e outras questões particulares. Em seguida, discorreu sobre 237 

as atividades de Saúde Bucal, Promoção de Saúde, palestras em grupo e orientações sobre 238 

Saúde Bucal, com destaque para escovação supervisionada e processos coletivos. 239 
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Questionado pela Sra. Dirceia sobre a qualidade do material e do tratamento dispensado. 240 

Informou que todo material comprado pela Prefeitura é adquirido por meio de descrição do 241 

produto, na qual detalham minuciosamente a solicitação, objetivando o direcionamento para a 242 

melhor compra. Disse que a maioria dos produtos comprados pela Prefeitura é o mesmo 243 

utilizado em seu consultório particular e possuem uma excelente qualidade. E seguida, 244 

convidou os conselheiros para visitarem as Unidades Odontológicas, principalmente, na 245 

Costa Sul. Informou que recentemente, adquiriram mais dois consultórios novos em 246 

Boiçucanga. Dra. Mamy questionada pela Sra. Dirceia sobre a manutenção e limpeza das 247 

Unidades de Saúde da Costa Sul, considerou injustas as colocações da Sra. Dirceia, 248 

considerando que as Unidades referidas sofreram investimentos e seguem uma programação 249 

quanto à manutenção. Informou que os equipamentos das Unidades de Saúde serão 250 

reformulados, com liberação de verbas e programação de compra de móveis e equipamentos 251 

para regularização das unidades. Por último, explicou a Sra. Dirceia que também possuem 252 

uma avaliação realizada pelo Ministério da Saúde. Sr. Marcelo, representante do Setor 253 

Administrativo da Saúde, informou que a manutenção das Unidades está sendo atendida de 254 

acordo com a programação pactuada. Dr. Elias informou que está participando do processo 255 

de aquisição dos equipamentos odontológicos e, por intermédio de um planejamento, está 256 

conseguindo substituir todas as estufas pela compra de autoclaves novas, atendendo a uma 257 

determinação da ANVISA. Disse que já foi efetuada a compra de autoclaves de boa 258 

qualidade. Dando continuidade, Dra. Mamy informou que a Unidade de Juquehy II ainda não 259 

consta do quadro total de unidades da referida apresentação porque ainda está no processo 260 

de credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Não havendo mais dúvidas, passou-se a 261 

palavra ao representante da UAC.   262 

2.6- Sr. Wilmar, responsável pela Unidade de Avaliação e Controle - UAC, informou que o 263 

setor reúne todas as informações das Unidades de Saúde, bem como sua produção. Disse 264 

que os dados compilados são enviados para o Ministério da Saúde, servindo de base 265 

histórica e base para repasse de recursos federais. Em seguida detalhou a média de 266 

produção no quadrimestre/12, discorrendo sobre o número de atendimentos e valor faturado 267 

no período. Apresentou o número de internações por especialidades realizadas no Hospital 268 

de Clínicas de São Sebastião e utilização de exames e consultas realizadas no AME de 269 

Caraguatatuba. Salientou que, no caso das especialidades, o Município prioriza os recursos 270 

próprios, encaminhando apenas o excedente para o AME. Informou que o percentual de 271 

utilização dessas cotas é de 89%, sendo algumas utilizadas em sua totalidade e outras não. 272 

Quanto aos exames, informou que tiveram uma utilização de 98%, utilizando praticamente 273 

quase tudo o que foi oferecido.  274 

2.7- Dra. Eliete, Chefe da Divisão de Ouvidoria, deu início a apresentação, discorrendo sobre 275 

o número total de atendimentos no período, detalhando por número de reclamações, 276 

denúncias, elogios, sugestões, pedidos e informações. Considerou que o número de 277 

reclamações registradas é pequeno em relação ao número de atendimentos prestados. 278 

Salientou que a Ouvidoria deve ser vista como mais um instrumento de gestão. Por último 279 

informou o número de elogios ao registrados, disse que são poucos, porém muito bem 280 

aceitos.  281 

2.8- Dr. Antonio informou que a Sra. Bete, chefe da Vigilância Sanitária, não pode 282 

comparecer e ele mesmo apresentará os dados do período. Em seguida, explicou que a 283 

Vigilância é um órgão cartorial, disse que ela trabalha mediante expedição de processos 284 

administrativos. Sra. Georgia complementou que além do trabalho cartorial, o departamento 285 

também trabalha com inspeção física e emissão de relatórios. Informou que atuam em 286 

serviços direta e indiretamente ligados à Saúde, passíveis de inspeção sanitária. Em seguida, 287 

apresentou a equipe de trabalho, disse que não possuem mais funcionários contratados, 288 

considerando que Vigilância Sanitária é um órgão exclusivo do governo e de fiscalização 289 

2.9- Enfermeira Marcia Saavedra, chefe de Divisão Vigilância Epidemiológica, 290 
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apresentou os números de casos de dengue no período e informou que não houve nenhum 291 

caso de óbito. Disse que o maior número de transmissão da doença continua sendo a região 292 

da Topolândia. Em seguida, discorreu sobre cronograma de atividades e ações realizadas 293 

para o controle da dengue no Município. Informou que em levantamento recente realizado 294 

detectaram um alto índice de infestação larvária e consequentemente um número acentuado 295 

de mosquito. Informou que o Dr. Antonio comunicou o Prefeito que já se dispôs a 296 

providenciar toda estrutura necessária para a realização do serviço. Salientou a principal 297 

causa levantada, é o vaso de plantas com água. Disse que a prioridade de trabalho, 298 

inicialmente será no bairro da Topolândia e que contarão com parceria de trabalho das 299 

Secretarias de Infra estrutura, Educação, Comunicação, Meio Ambiente, além da divulgação 300 

na mídia local e Prefeitura.  Dr. Antonio informou que o setor também contará com os dois 301 

carros que foram comprados para realização das atividades do departamento.  302 

2.10- Sra. Wania, Coordenadora do CCZ, discorreu sobre o número de animais 303 

capturados/acolhidos, adotados, resgatados, número de óbitos e eutanásias (procedimento 304 

efetuado sob-responsabilidade da veterinária). Informou que tiveram que refazer a campanha 305 

da vacinação antirrábica em novembro/dezembro, objetivando alcançar a meta não alcançada 306 

no mês de maio/12. Questionada pela Sra. Rita de Cássia sobre qual o procedimento adotado 307 

nos casos com caramujos e morcegos, explicou que diante da denúncia, o Biólogo faz a 308 

avaliação da situação, e geralmente a orientação é preventiva, visando a forma de retirada do 309 

animal do local. Sra. Rita de Cássia informou que existem casos de morcegos no Paço 310 

municipal. Dra. Wania acolheu a informação e disse que formalizará como denúncia para 311 

futura providência. Não havendo mais dúvidas, encerrou sua apresentação. Sra. Georgia 312 

questionada sobre aprovação de projetos de obras particulares, condomínios, hotéis, explicou 313 

que a Vigilância Sanitária só faz a parte de projetos comerciais, como exemplo, citou 314 

pousadas, hotéis, mercados, tudo o que é de interesse público/comercial. Quanto à questão 315 

Multi-famíliar e residencial é feita pela Secretaria de Obras.  316 

2.12- Sra. Ana Maria, responsável Administrativa do COMUS, reforçou a data da próxima 317 

reunião ordinária a ser realizada no dia 19/02/2013, às 16 horas, considerando o feriado de 318 

carnaval. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 320 

pelos presentes.   321 

Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos, Responsável 322 

Administrativa do COMUS e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.  323 

São Sebastião, 29 de janeiro de 2013. 324 
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