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ATA DA 123ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 18 de novembro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.     4 

  Ordem do dia: 5 

1- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 2º 6 

Quadrimestre/2014: 7 

2- Indicações de membros do COMUS para compor a Comissão de Controle de Infecção 8 

Ambulatorial – CCIA. 9 

Dr. Antonio deu início à reunião submetendo a proposta de pauta da Secretaria Executiva, 10 

sendo aprovada por unanimidade. Na sequência sugeriu a inversão dos itens de pauta, sendo 11 

adiantado o primeiro item de pauta. Sugestão aprovada por unanimidade.  12 

1- Indicação de membro do COMUS para compor a Comissão de Controle de Infecção 13 

Ambulatorial – CCIA: Dr. Antonio informou que a Comissão de Controle e Infecção 14 

Ambulatorial solicitou a indicação de dois membros para compô-la, sendo um titular e um 15 

suplente. Manifestaram-se como candidatas as seguintes conselheiras: Rosana Fleury Zerlotti 16 

como membro titular e Marcia Guimarães Correa da Silva como membro suplente. Submetida as 17 

indicações à votação da plenária, aprovadas por unanimidade.  18 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 19 

HCSS – 2º Quadrimestre/2014: Sr. Clebson Carvalho Soares, diretor administrativo do 20 

HCSS, deu início a apresentação informando que esta é a primeira Prestação de Contas 21 

realizada pelo Hospital de Clínicas sob gestão do Sr. Marcelo Antunes Camargo que optou por 22 

apresentá-la primeiramente ao COMUS. Disse que a apresentação na Câmara de Vereadores 23 

será nesta próxima quinta feira, às 16 horas. Em seguida, discorreu sobre a Lei Municipal 24 

2284/2014 responsável pela obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 25 

quadrimestral pela Comissão Interventora do Hospital de Clínicas ao Legislativo durante o 26 

período em que estiver recebendo o repasse de recursos públicos. Na sequência, discorreu 27 

sobre o histórico das legislações pertinentes desde o período de 1964 até os dias atuais. Em 28 

seguida, informou que o período da Prestação de Contas é referente ao período de maio a 29 

agosto de 2014. Salientou que o Complexo Hospitalar compreende as seguintes unidades: 30 

SAMU, Fisioterapia, Quimioterapia, Pronto Atendimento de Boiçucanga, Pronto Socorro Central 31 

e Transporte das Ambulâncias e que o recurso financeiro destinado até três milhões envolve 32 

todas essas estruturas e serviços por ela desenvolvidos. Dr. Antonio fez questionamento a 33 

respeito do serviço de nefrologia, considerando que o Município atua como referencia e dá 34 

retaguarda aos Municípios vizinhos. Sr. Clebson informou que não recebem custeio direto, 35 

apenas dão suporte e apoio para esse serviço. Existe proposta para iniciar um novo trabalho no 36 

setor da nefrologia. Em seguida discorreu sobre os dados econômicos, receitas operacionais e 37 

não operacionais, discriminando os valores por fonte de recursos, municipais (subvenção), 38 

estaduais e federais. Considerou que com a vinda do interventor Marcelo estão gradativamente 39 

atualizando os impostos atrasados, com parcelamento de R$ 80.000,00 mensais, objetivando a 40 

obtenção da Certidão Negativa de Débitos – CND. Lembrou que a primeira conquista foi o 41 

resgate do certificado de filantropia e que apesar da conquista do titulo será fundamental 42 

importância mantê-lo. Em seguida, informou que visam conquistar também os benefícios 43 

advindos das emendas parlamentares e para isto investem na regularização do equilíbrio 44 

econômico. Dr. Antonio perguntou se a administração aguarda algum incentivo. Sr. Clebson 45 

respondeu que sim, porém o pagamento do décimo terceiro impacta nesses tributos. Sra. Katia, 46 

representante da Controladoria (área contábil e financeira) explicou que alguns incentivos 47 
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dependem de liberações especiais e que já executaram todos os parcelamentos possíveis, 48 

ficando os demais no aguardo de liberação. Dando continuidade, Sr. Clebson informou que os 49 

processos referentes aos convênios estão sendo revistos porque a glosa estava muito elevada. 50 

Disse que alguns contratos estão sendo revistos gradativamente no sentido de redução de 51 

valores. Salientou que, em seu ponto de vista, uma posição “sine qua non” para regularização 52 

do equilíbrio econômico /financeiro é a distinção/divisão de “subvenção” e “produção”, pois este 53 

novo termo de convênio incentivará a produtividade. Disse que a minuta do referido termo já 54 

está no Departamento Jurídico para apreciação. Explicou que com o novo termo de convênio 55 

com a PMSS juntamente com a conquista da filantropia traz diversas possibilidades de 56 

investimento em gestão hospitalar junto ao Ministério da Saúde e Governo do Estado. Em 57 

seguida citou como exemplo o Projeto do Governo do Estado que criou Projeto chamado 58 

“Santas Casas Sustentáveis”. Informou que esteve em audiência há quinze dias com o 59 

Secretário Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo acompanhado pelo Secretário de Saúde 60 

Urandy, Dr. Marcos Salvador e Dr. Valdir, diretor Técnico do HCSS e que dessa reunião ficou 61 

sinalizado que o Município de São Sebastião se enquadrará nesse projeto, podendo contar com 62 

a quantia de R$ 300.000,00 mensais. Diante do exposto salientou a importância de firmar o 63 

referido contrato. Na Sequência, apresentou o Plano de Ação e Metas Cumpridas, discorrendo 64 

sobre o quadro de recursos humanos e necessidade da realização de algumas rescisões. 65 

Salientou que tão importante quanto efetuar rescisão de serviços ou funcionários que não estão 66 

em conformidade, é a contratação adequada. Em seguida citou que do processo de seleção 67 

realizado para contratação no SAMU, avaliou 25 profissionais, entre auxiliares e Técnicos de 68 

Enfermagem, somente cinco estavam aptos. Salientou a importância de melhorar os critérios de 69 

contratação, tornando-o transparente, para todas as áreas de atuação, incluindo até o corpo 70 

administrativo. Informou que neste redimensionamento do quadro de recursos humanos já 71 

devolveram três funcionários estatutários para o município com intenção de disponibilizar mais 72 

alguns. Dr. Edson comentou a falta de preparo técnico dos profissionais de enfermagem que se 73 

candidatam para trabalhar no Hospital, disse que está difícil contratar aplicando uma prova que 74 

dirá anteriormente quando a contratação se dava somente por indicação. Enfermeira Maria 75 

Angela endossou o comentário do Edson quanto à falta de qualidade profissional dos recém 76 

formados na área de enfermagem, disse que efetuou questionamentos junto ao MEC com 77 

relação aos critérios utilizados na formação desses profissionais, principalmente nas escolas de 78 

formação profissional de Enfermagem do Município de São Sebastião. Dando continuidade, Sr. 79 

Clebson em resposta ao Sr. Puríssimo informou que o quadro de funcionários compreende 80 

485 celetistas e 185 estatutários, com locação distribuída em todo o complexo hospitalar, sendo 81 

322 funcionários efetivamente dentro do Hospital, com exceção do corpo médico que concentra 82 

a maior parte na fatia de pessoa jurídica. Informou que também estão revendo os processos de 83 

compra, resgatando alguns fornecedores que estavam afastados, com ampliação para novos 84 

fornecedores. Com relação às questões administrativas, falou da implantação da Educação 85 

continuada, atualização da questão contábil, pois a renovação do certificado de filantropia 86 

depende desta condição. Sr. Puríssimo fez questionamentos sobre a estrutura física dos 87 

apartamentos que foram no decorrer do tempo sofrendo diversas adequações. Sr. Clebson 88 

informou que em curto prazo não possuem condição de realizar nenhuma ação neste sentido, 89 

considerando que o Hospital está num estado de degradação muito acentuado e que pretendem 90 

prioritariamente atuar no resgate do equilíbrio econômico, pagar os processos e garantir a 91 

filantropia. Disse que para essa questão buscarão parcerias junto às empresas para melhoria 92 

das enfermarias/apartamentos. Sr. Rafael, responsável financeiro do HCSS, explicou que os 93 

investimentos em estrutura e equipamentos não podem ser efetuados com a verba da 94 
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subvenção, somente com recursos advindos dos convênios ou parcerias firmadas por 95 

empresas, porém este repasse atualmente não é suficiente para realizar ações relacionadas à 96 

estrutura física do HCSS. Sr. Clebson complementou que o valor repassado pela subvenção 97 

não supre as despesas em sua totalidade. Sr. Puríssimo considerou que desconhecia o fato da 98 

subvenção não contemplar outras despesas do Hospital e que esta entraria n receita dos 99 

convênios. Sr. Clebson explicou que pagamento ao fornecedor, pagamento de duplicatas de 100 

cartórios são pagas com o dinheiro dos convênios. Dr. Edson salientou que não sobra de 101 

dinheiro de convênio para outros investimentos. Em seguida, informou que o Hospital apresenta 102 

grande dificuldade, inclusive no departamento de hotelaria. Sr. Puríssimo perguntou quais as 103 

metas podem ser colocadas para regularização da situação atual. Sr. Clebson informou que o 104 

balanço entre receita e despesa é deficitário e o custeio mensal está em torno de R$ 105 

500.000,00, para manter a situação atual. Dr. João Siqueira questionou o déficit acumulativo e 106 

em seguida perguntou se existe a perspectiva para zerar essas questões e o que impede o 107 

repasse por parte da Prefeitura. Manifestou-se muito preocupado, pois sete anos de intervenção 108 

se passou e parece que nada está sendo feito para saneamento do déficit. Sr. Marcelo 109 

Antunes informou que existe um conjunto de ações voltadas no sentido de sanear essas 110 

dividas. Sr. Clebson considerou que muito já foi feito, iniciando pela conquista filantropia, 111 

passando pelo parcelamento dos impostos e a proposta do novo termo de convênio, 112 

estabelecendo a divisão entre subvenção e produtividade, iniciativa que poderá trazer a mais R$ 113 

500.00,00 mensal que não sairá dos cofres do Município. Em seguida, considerou que o 114 

Hospital enfrenta inúmeros problemas em todos os sentidos, não somente na questão 115 

financeira, porém ações estão sendo aplicadas gradativamente para no sentido de resolver o 116 

caos que se instalou no decorrer desses anos. Salientou que a o Município responde pela 117 

maioria das contas, assumindo uma contra partida muito significativa quando comparada as 118 

outras fontes de recursos.  Sr. Puríssimo perguntou qual seria o futuro promissor diante da 119 

situação apresentada. Em seguida sugeriu efetuar adequações na folha de pagamento 120 

reduzindo-a. Sr. Guilherme sugeriu providencias quanto à capacitação dos funcionários do 121 

Hospital e que o COMUS está pronto para apoiar nas ações para regularização do Hospital. Sr. 122 

Clebson explicou que estão buscando um caminho gradativo, considerando que estão lidando 123 

com pessoas, quanto à questão financeira, reforçou que estão buscando alternativas conforme 124 

já citado anteriormente. Em seguida, discorreu sobre os dados estatísticos referente às 125 

internações e procedimentos realizados no hospital, incluindo procedimentos de quimioterapia e 126 

atendimentos realizados no Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga. A 127 

título de informação destacou que o índice de atendimento do Pronto Atendimento de 128 

Boiçucanga é compatível ao número de atendimento do Pronto Socorro Central. Concluindo 129 

agradeceu à equipe de trabalho do hospital presente à reunião, Sr. Rafael, Sra. Katia, 130 

enfermeira Maria Angela e Sr. Marcelo Antunes, interventor do HCSS. Sr. Puríssimo 131 

parabenizou a iniciativa da apresentação ao COMUS e sugeriu a busca de parceiras para 132 

melhorias na questão estrutural do Hospital, bem como solicitar a cessão de funcionários da 133 

Prefeitura para atuação na demanda de trabalho do HCSS. Sr. Katia em reposta ao Dr. Edson 134 

informou que quando a intervenção assumiu a gestão do Hospital, a contabilidade já estava 135 

paralizada desde 2007, sendo este um dos motivos da perda da filantropia. Foi quando em 136 

junho de 2010, por iniciativa do Sr. Décio e toda a provedoria, propuseram a vinda de uma 137 

contabilidade terceirizada para auxiliar na sua regularização, tendo como empresa atual a 138 

contabilidade Favarão. Por último, informou que com o apoio da referida contabilidade e equipe 139 

do Hospital finalizaram os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, sendo que 2012 também já 140 

está em processo de finalização. Sr. Marcelo Antunes informou que a Prestação de Contas do 141 
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Hospital entrará na mesma sistemática de apresentação da Secretaria da Saúde com 142 

apresentações quadrimestrais ao COMUS anterior a apresentação na Câmara Municipal. Sra. 143 

Fabiani sugeriu aos representantes do Hospital enviar previamente a apresentação da 144 

Prestação ao COMUS para análise da mesma forma que o Fundo Municipal faz periodicamente 145 

a cada Prestação de Contas. Dr. Antonio agradeceu a iniciativa do interventor em apresentar a 146 

Prestação de Contas do HCSS referente ao 2º quadrimestre/2014 ao COMUS e em 147 

seguida, colocou-a em votação, sendo aprovada por unanimidade.  148 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 149 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 17 horas e 150 

34 minutos. 151 

Ata elaborada por                                                      Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 152 

Pereira da Silva. 153 

São Sebastião, 18 de novembro de 2014. 154 
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