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ATA DA 127ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 25 de agosto de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.   4 

Dra. Marcia deu início à reunião com leitura do ofício COMUS nº 56/2015 - solicitação de presença do 5 

Sr. Marcelo Camargo – Interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS, Sr. Klebson – 6 

Diretor Administrativo e Sr. Roberto Magiolino – Diretor de Recursos Humanos do HCSS. Disse que a 7 

pauta trataria de alguns questionamentos referentes ao HCSS (conforme ofício), medidas que se 8 

fazem necessárias de esclarecimentos, até mesmo para servirem de suporte nas análises das contas 9 

do Fundo Municipal de Saúde realizada pela COFIN – Comissão de Finanças para esse 2º 10 

quadrimestre de 2015. 11 

Em seguida, passou-se a ordem do dia.    12 

ORDEM DO DIA: 13 

Dra. Marcia procedeu à leitura dos questionamentos, elaborados pela Comissão de Finanças. 14 

1- Readequação de pessoal administrativo, limpeza e enfermagem da Irmandade e Prefeitura 15 

(estatutários). Por quê? Os funcionários estão sendo devidamente comunicados sobre suas 16 

transferências, utilizando-se daí, o bom senso e as necessidades internas? 17 

Sr. Marcelo Camargo agradeceu o convite do conselho para dirimir algumas dúvidas e se colocou à 18 

disposição. Em seguida passou a palavra ao administrador Sr. Klebson o qual informou que no 19 

Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS existem três categorias de trabalhador: os celetistas, 20 

os estatutários e as pessoas jurídicas (profissionais médicos). Disse que a função desta gestão é 21 

readequar os processos. Informou que a Secretaria de Saúde teve a necessidade de mão de obra, 22 

onde solicitou o retorno de alguns funcionários cedidos ao hospital (estatutários). Informou que esse 23 

retorno de funcionários está sendo feito aos poucos e estão ocorrendo há alguns meses, porém este 24 

mês houve um olhar mais atento, considerando que foram sete servidores que disponibilizamos para a 25 

Secretaria de Saúde. Explicou como se deu o processo na devolução desses funcionários, onde a 26 

Secretaria de Saúde enviou uma lista contendo as categorias e juntos decidiram quem deveria retornar 27 

e, em seguida os gestores do Hospital conversaram com cada funcionário e eram orientados a 28 

procurar o departamento de Recursos Humanos da Sesau. Informou ainda que esses procedimentos 29 

de direcionamento e relotação cabe ao departamento de Recursos Humanos da Sesau. Sr. Puríssimo 30 

disse que essa readequação se faz necessária em termos. Disse ainda que é devido a contenção de 31 

custos e despesas e tal solicitação veio do gabinete do Sr. Prefeito, para serem realizadas. Informou 32 

que a faixa salarial e outros benefícios, na comparação entre os funcionários da Irmandade e os 33 

Estatutários existem uma grande diferença considerando que os estatutários têm a Gratificação de 34 

Pronto Socorro – GPS, sendo que ambos desenvolvem as mesmas funções. Disse que as 35 

readequações foram a de relotar os funcionários que desenvolviam o trabalho administrativo no 36 

Hospital/Pronto Socorro para a Sesau, e os contratados pela Irmandade que estavam na Sesau 37 

retornaram para o Hospital. Salientou que havia funcionários trabalhando há anos (aproximadamente 38 

quinze anos) no Pronto Socorro/Hospital e foram readequados na Sesau. Considerou estranho essas 39 

readequações, principalmente vindo do gabinete do Sr. Prefeito. Disse que alguns funcionários 40 

readequados relataram que foram avisados por seus encarregados da seguinte maneira: “a partir de 41 

amanhã, você procura o setor de Recursos Humanos da Sesau a fim de saber onde será relotado”, 42 

considerou como sendo um procedimento inadequado. Questionou se as readequações aconteceram 43 

com as categorias de enfermeiros e médicos. Disse que seria necessário haver uma análise técnica 44 

em conjunto dessas readequações, com as Secretaria de Saúde, Administradores do Hospital de 45 

Clínicas/Pronto Socorro, COMUS e Provedoria da Irmandade. Disse ainda dos cuidados e riscos que 46 

se deve tomar na troca de funcionários, considerando a experiência profissional (funcionários com dez, 47 

quinze ou mais anos de profissão, por àqueles com dois a três anos na profissão). Sra. Ana Amélia, 48 

representante da ONG S.O.S, citou que os funcionários de quinze anos de Pronto Socorro, já tem no 49 

seu salário uma margem de empréstimo e renda familiar diferenciada, devido à gratificação, 50 

considerou ser  uma retirada brusca no salário. Dra. Tania questionou o Sr. Klebson se as 51 

readequações de funcionários, foi uma determinação do Sr. Prefeito. Sr. Klebson explicou que em 52 
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nenhum momento disse que foi uma determinação do Sr. Prefeito. Informou que a gestão do Hospital 53 

está fazendo algumas readequações nos processos e a Secretaria de Saúde está com uma 54 

necessidade de alguns servidores. Informou que um servidor público dependendo da categoria que se 55 

inicia hoje na prefeitura, o custo salarial com os benefícios, custa três vezes  mais que um funcionário 56 

contratado em regime celetista. Informou ainda que, o servidor, retornando para a Secretaria da Saúde 57 

perde a Gratificação de Pronto Socorro. Pontuou a “cultura” dos funcionários de se fazer hora extra, e 58 

isso com o tempo era como se estivesse “incorporado” no salário. Salientou que hora extra e 59 

Gratificação de Pronto Socorro é um adicional ao salário. Tornou a repetir que as readequações estão 60 

sendo realizadas de acordo com as necessidades da Secretaria da Saúde. Pontuou também que, para 61 

haver a contratação de funcionários no regime celetista em substituição aos funcionários cedidos pela 62 

prefeitura, a partir de agora precisa haver uma contrapartida financeira, para não prejudicar a situação 63 

financeira do Hospital. Informou que alguns funcionários cedidos ao Hospital possuem restrições 64 

médicas e citou como problemas cardíacos (existe diagnóstico em seu prontuário funcional). Disse que 65 

foram poucos funcionários colocados à disposição com deficiência técnica. Salientou que chamou 66 

atenção neste mês as readequações de funcionários, devida o número ser de sete servidores 67 

devolvidos para a Sesau, porém, desde o ano passado isso já estava acontecendo. Sr. Puríssimo 68 

ponderou que diante das informações existentes de funcionários com restrições médicas, para se 69 

trabalhar em ambiente como o Pronto Socorro e Hospital de Clínicas, solicita ao Administrador, Sr. 70 

Klebson que envie ao COMUS uma listagem nominal desses funcionários, considerando que as 71 

informações chegam aos conselheiros incompletas. Sra. Ana Amélia questionou se existem 72 

funcionários em estágio probatório trabalhando no Pronto Socorro e/ou Hospital de Clínicas, porque 73 

caso positivo, corre se o risco de haver funcionários com deficiência técnica. Sr. Klebson esclareceu 74 

que o funcionário cedido, cabe aos gestores da Secretaria de Saúde avaliar em processo 75 

administrativo e como foi dito pelo conselheiro Sr. Puríssimo, os funcionários que estão sendo 76 

readequados tem aproximadamente quinze anos de Pronto Socorro e/ou Hospital de Clínicas. 77 

Informou que os funcionários foram requisitados por intermédio de ofício da Secretaria da Saúde e 78 

antes que se apresentassem no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria, tiveram uma 79 

explicação da situação individualmente. Dra Tania questionou se existe o desvio de função. Sr. 80 

Kleson informou que esta situação de desvio de função está sendo regularizada, considerou que 81 

existem sim, pessoas insatisfeitas, devido essas mudanças que são necessárias. Dra. Tania deixou 82 

registrado que apóia esta situação de regularização de desvio de função. Sr. Puríssimo afirma que 83 

não sabia dessas “irregularidades” de desvio de função e deixou também registrado que apóia esta 84 

regularização. Sra. Ana Amélia disse que tem conhecimento de funcionários concursados como 85 

Auxiliares ou Técnicos (as) de Enfermagem e hoje são formados como Enfermeiros (as), porém não 86 

sabe dizer se desenvolvem a função de Enfermeiros (as). Sr. Klebson informou também que existem 87 

situações inversas. Informou ainda que atualmente as contratações passam por um processo seletivo. 88 

Disse que foi montada uma comissão de avaliação conforme legislação. Informou que as avaliações 89 

de processos seletivos são compostas por prova escrita, prática e avaliação por um Psicólogo. Citou 90 

que recentemente o Hospital estava contratando dez Técnicos de Enfermagem, foram analisados vinte 91 

currículos e seis pessoas tiraram nota acima de cinco pontos. Salientou que a substituição de um 92 

servidor público com experiência, está sendo realizada por outro também com experiência, 93 

considerando que o trabalho mexe diretamente com vidas. Informou que recentemente disponibilizou 94 

dois médicos para a SESAU, pelo motivo de não cumprirem a carga horária e atendimentos não 95 

estarem sendo realizados de uma forma adequada; também foram devolvidos dez funcionários na 96 

área de enfermagem por diversos motivos. Dra. Tania disse que às vezes o profissional trabalhando 97 

anos no mesmo local, cria vícios. Sr. Puríssimo solicitou neste momento, que cessasse toda essa 98 

movimentação e devoluções de funcionários cedidos, para a Secretaria de Saúde,  e propôs que se 99 

faça antes uma boa avaliação, para evitar prejuízos aos serviços de saúde e causar transtornos e 100 

insatisfação do funcionário. Salientou que não se pode deixar que outras pessoas se aproveitem da 101 

posição política ou de cargos políticos que exercem para ficarem indicando amigos (as) mediante 102 

currículos para trabalharem em local no qual todo o cuidado é relativo ao bem estar e continuidade de 103 

vidas das pessoas. Dr. Marcos Salvador colocou que hoje existe um convênio que permite algumas 104 

adequações e que já estão sendo realizadas. Disse que existe uma falta de mão de obra na rede de 105 
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saúde, portanto a Secretaria da Saúde solicitou o retorno de alguns funcionários que estavam cedidos 106 

ao Hospital e Pronto Socorro. Disse ainda que está havendo um reajuste financeiro no Hospital, e que 107 

essas readequações está sendo realizadas de modos gradativos, porém um dia é chegar na sua 108 

totalidade. Salientou que hoje não tem como se falar em data para finalizar as readequações, 109 

considerando que envolve também as questões financeiras.  Sr. Klebson informou que tem como 110 

objetivo melhorar os processos e equilibrar a questão financeira do Hospital. Disse que chegou o 111 

momento para a realização desses processos. Informou da necessidade da contrapartida/aporte 112 

financeira para o Complexo Hospitalar. Dra. Tania questionou se tem funcionários cedidos na função 113 

de limpeza e se existe a intenção de terceirizar este setor. Sr. Klebson informou que o hospital não 114 

tem interesse em terceirizar essa mão de obra. Informou que recentemente trocou à chefia desse 115 

setor. Dra. Tania questionou o número de funcionários celetistas e o número de servidores públicos 116 

cedidos. Sr. Klebson informou que são 167 servidores estatutários no Complexo Hospitalar. Dra. 117 

Marcia procedeu à leitura do segundo questionamento da COFIN.  118 

2-Situação econômica atual do HCSS em números reais na relatividade entre ativo e passivo e 119 

quais os segmentos (unidades e serviços) que são contemplados com a verba de subvenção e 120 

seus respectivos valores. Sr. Klebson disse que esse questionamento é muito importante. Informou 121 

que o novo convênio do hospital trouxe grandes avanços. Informou o que pertence ao Complexo 122 

Hospitalar: Pronto Socorro Central e Boiçucanga, SAMU Central e Boiçucanga, Quimioterapia, Centro 123 

de Especialidades – Fisioterapia (complemento da rede) e Hospital. Salientou que, se esse valor de 124 

subvenção de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) fosse somente para custeio do Hospital de 125 

Clínicas de São Sebastião poderia se fazer reformas e outros melhorias, porém esse valor é para o 126 

Complexo Hospitalar. Disse que a questão financeira é sempre apresentada nas prestações de 127 

contas. Informou que o déficit financeiro é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mensais. Sr. 128 

Clausius questionou como os gestores pretendem gerir esse déficit mensal. Sr. Klebson explicou que 129 

está gerindo o déficit priorizando fornecedor, revendo alguns contratos e redução do quadro de 130 

funcionários, porém sempre age com cautela. Sr. Clausius questionou se os pagamentos dos 131 

fornecedores estão em dia. Sr. Klebson citou como exemplo: entre comprar remédios e pagar o 132 

contrato de sistema – informática, prioriza a compra de medicamentos. Disse que os gestores estão 133 

em busca de recursos novos. Informou que recentemente foram no Ministério da Saúde. Informou 134 

ainda que quando o Hospital é Filantrópico, existe um incentivo chamado “Incentivo Adesão 135 

Contratualização – IAC”, e com esse incentivo a entidade filantrópica recebe 50% a mais da tabela 136 

SUS. Sr. Puríssimo disse que há mais de seis anos é debatido no COMUS a questão da filantropia do 137 

hospital e tem o conhecimento que foi perdida, por não possuir as CNDs. Dr. Valdir disse que 138 

infelizmente isso não é verdade. Sr. Klebson disse que esteve em Brasília junto com o Dr. Valdir, para 139 

tratar da Filantropia e foi informado pelo Secretário Adjunto que o Hospital de Clínicas de São 140 

Sebastião tinha direito a Filantropia, porém o Ministério da Saúde não tinha dotação orçamentária 141 

disponível. Informou que foram atrás de recursos como a Santas Casas Sustentáveis, portanto além 142 

de cortar custos está também buscando recursos para aumentar as receitas. Informou ainda que estão 143 

maximizando os contratos de convênios. Disse que está sensibilizando o Executivo da necessidade de 144 

mais um aporte financeiro e o retorno que temos é para continuarmos fazendo o dever de casa. 145 

Explicou que para recuperação da Filantropia, um dos itens é as CNDs, porém o que não foi 146 

observado alguns anos atrás, é a parte documental de prestação de contas, a contabilidade em dia e 147 

uma serie de outros documentos. Sra. Ana Amélia questionou em relação aos protestos da 148 

Irmandade. Sr. Klebson informou que alguns protestos foram negociados. Sr. Klebson disse que a 149 

subvenção do hospital é de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sr. Puríssimo questionou 150 

quantas vezes se chegou a repassar o valor de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sr. 151 

Klebson informou desde o ano passado está sendo repassando o valor de R$ 3.000.000,00 (três 152 

milhões de reais). Dra. Tania questionou se a Intervenção apresentou o plano de trabalho do hospital 153 

a Secretaria de Saúde. Sr. Klebson disse que a redação do novo convênio do hospital está descrito o 154 

que se tem que fazer, mas não se exige um plano de trabalho. Disse da dificuldade de planejamento 155 

pela situação financeira atual do hospital. Dra. Tania questionou a questão de planejamento de sanear 156 

as dividas. Sr. Klebson informou que os gestores estão buscando receitas externas e solicitando para 157 

o Sr. Prefeito mais um aporte financeiro. Disse ainda que eles estão readequando os processos e 158 
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renegociando os valores com os fornecedores. Dra. Tania questionou se o hospital é 80 % SUS. 159 

Questionou também se os serviços são comprados e citou como exemplo se para os exames utiliza-se 160 

tabela SUS. Sr. Klebson informou que o Hospital é aproximadamente 80% SUS. Explicou que a 161 

tabela SUS é um parâmetro de referência, e isso está bem claro na Lei Federal. Disse que o município 162 

e estado pode complementar os valores na compra de serviços de terceiros. Esclareceu que não há 163 

obrigatoriedade em se contratar serviços de terceiros pela Tabela SUS. Informou que alguns contratos 164 

praticam tabela SUS mais 50%. Dra. Rosana complementou a resposta, informando que desde 165 

outubro/2014 o Laboratório Itapema de Análises Clínicas tem como referência a Tabela SUS, inclusive 166 

os particulares e convênios. Informou que o Hospital cobra de convênios e particulares pela sua 167 

tabela, porém repassa para o Laboratório Itapema o valor de Tabela SUS. Sr. Klebson sanou o 168 

questionamento do Sr. Puríssimo da legalidade da cobrança de exames da tabela (particular e 169 

convênios) e repassando para o Laboratório Itapema o valor de tabela SUS, sendo uma forma de 170 

entrada de receita. Dra. Tania questionou se os pagamentos aos prestadores de serviços estão em 171 

dia. Salientou que para se evitar atrasos, priorize o prestador que prática a tabela SUS. Sr. Klebson 172 

esclareceu que existe dívidas com o Laboratório Itapema e outros prestadores de serviços. Informou 173 

que foi feito um acordo com o Laboratório Itapema que não se cumpriu e o Hospital está vendo uma 174 

forma de pagamento para abater essa dívida e de outros prestadores/fornecedores. Sra. Rita disse 175 

que está havendo uma conversa com o Executivo para um aumento no aporte financeiro, referente à 176 

Subvenção. Questionou se esse aumento de aporte financeiro é para a denominação dada de 177 

Complexo Hospitalar ou para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, considerando que cada ano 178 

que passa o que se vê é que as dívidas do hospital e da Irmandade aumentam, na mesma proporção 179 

em que se aumentam os serviços do Complexo Hospitalar, e que estes serviços são do município. 180 

Questionou se com esse aumento do aporte financeiro a Irmandade vai cada vez mais continuar com 181 

os seus títulos protestados e a folha de pagamento imensa como esta hoje. Disse que a filantropia só 182 

existe porque existe a Irmandade. Disse ainda que a Intervenção já deveria ter sido legalmente 183 

findada e o Hospital de Clinicas deveria ser assumido definitivamente pela administração pública. 184 

Salientou que a Irmandade se manteve para rever a Filantropia que foi perdida, para ter principalmente 185 

a isenção da cota patronal. Questionou se a Irmandade está isento da cota patronal, considerando que 186 

há recuperação da Filantropia. Questionou qual é o valor que se pretende desse aumento do aporte 187 

financeiro para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, considerando que os protestos se avolumam 188 

e a situação do hospital só se deteriora. Sr. Klebson explicou que não tem como falar de hospital, 189 

sem incluir o Complexo Hospitalar. Disse que no novo convênio estão incluídos todos esses 190 

excedidos. Sra. Rita questionou qual é esse convênio. Sr. Klebson disse que foi feito um termo 191 

aditivo e após um convênio. Sra. Rita disse que não pode haver convênio de Intervenção, naquilo que 192 

não era do hospital. Ressaltou que a Intervenção é no Hospital de Clínicas São Sebastião e não no 193 

SAMU, Centro de Especialidades e outros. Disse que são questões e instituições diferentes. Sr. 194 

Klebson disse que este assunto não é pauta de reunião, porém explicou que não se tem um CNPJ 195 

para o Hospital. Após citado como exemplo de como funciona as intervenções em outros hospitais. 196 

Informou que o aporte financeiro que está se conversando é por volta de R$ 600.000,00 (seiscentos 197 

mil reais), que hoje é o valor do déficit mensal. Disse que o ideal era separar um valor desse aporte, 198 

vinculando em pagar dívidas antigas e a renegociação de impostos que não foram realizados, porém 199 

hoje o convênio não permite, considerando que o valor de subvenção é somente para custeio. Sra. 200 

Ana Amélia disse que existem contratos de médicos com valores altos. Informou que tem médicos 201 

com contrato de 26 horas e outros.  Sr. Klebson disse que toda vez que foi chamado na Comissão de 202 

Finanças do COMUS, procurou responder os questionamentos. Disse que não sabe de qual contrato 203 

esta se falando. Informou que os gestores, os coordenadores estão fazendo uma fiscalização intensiva 204 

nas escalas médicas. Disse que houve uma redução de médicos no Pronto Socorro de Boiçucanga, 205 

considerando a estatística médica de atendimentos. Sra. Ana Amélia questionou por que o médico do 206 

Pronto Socorro de Boiçucanga recebe um valor diferenciado do plantonista da região central. Sr. 207 

Klebson informou que o motivo é a distância de localização, justificou comparando os plantões no 208 

Centro, Costa Sul e Caraguatatuba. Dra. Tania informou que o Sr. Klebson entregou a maioria dos 209 

contratos médicos e que ainda estão sob análise da COFIN. Explicou que o fato de ter sido entregue 210 

não quer dizer que está tudo certo. Disse o que é gritante no contrato, são as os médicos especialistas 211 
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que tem um contrato por um período no Hospital e algumas horas em outro contrato na especialidade. 212 

Disse que enviou para análise do Jurídico da Prefeitura e que teve retorno somente do contrato do 213 

BucoMaxilo, onde a empresa foi regularizada. Questionou a situação atual de todos os funcionários do 214 

Complexo Hospitalar, referente ao cadastrado no CNES. Sr. Klebson informou que o correto é todos 215 

os profissionais estarem cadastrados. Ficou de verificar e encaminhar para o COMUS a lista 216 

atualizada. Dra. Tania disse que em todas prestações de contas, não consegue visualizar a folha de 217 

pagamento completa do SAMU. Questionou se a folha de pagamento do SAMU é integral pelo hospital 218 

ou tem uma parte que sai da Secretaria de Saúde. Sr. Klebson informou que no SAMU tem 219 

funcionários celetistas e a fonte pagadora é o hospital e quarenta e três funcionários estatutários na 220 

qual a fonte pagadora é a Prefeitura. Informou ainda que faz a conferência de cartões de ponto e 221 

encaminha para a Sesau. Dra. Tania solicitou que se venha nas prestações de contas a folha de 222 

pagamento do SAMU completa, para uma melhor visualização e análise. Sr. Klebson disse que a 223 

folha de pagamento dos funcionários estatutários tem que ser requerida à Sesau. Sr. Puríssimo disse 224 

que o atual interventor junto com os outros diretores tem um ano e quatro meses para gerir o déficit do 225 

hospital. Sr. Klebson informou que essas situações são colocadas para a Secretaria de Saúde com 226 

base em relatórios. Disse que o Interventor, o Secretário de Saúde e o Executivo estão cientes dos 227 

problemas do hospital, e no momento não tem como afirmar se o aporte financeiro vai ser concedido 228 

ou não. Sr. Puríssimo disse ser uma pena, vereadores não participarem das reuniões do COMUS, 229 

considerando haver uma Comissão de Saúde instalada na Câmara de Vereadores. Salienta que 230 

solicitou ao Conselheiro Dr. João Augusto Siqueira que procedesse ao convite para participação 231 

nessa reunião como Membro Provedor do HCSS ao Sr. Décio Moreira Galvão, o qual de pronto 232 

compareceu à reunião. Dra. Marcia procedeu à leitura do terceiro questionamento da COFIN.  233 

3- Informar também, sobre um possível cronograma já existente de reformas internas a serem 234 

aplicadas e por ordem de necessidade, quais os locais, mão de obra e custos utilizados.  Sr. 235 

Klebson disse que a legislação da saúde muda todo mês e ano. Disse que todos os dias surgem 236 

problemas no Hospital. Informou que no momento está havendo a troca do telhado do Pronto Socorro 237 

Central. Elencou as reformas realizadas: Lavanderia, UTI, Cabine Primária com o gerador, Usina de 238 

Oxigênio, Pediatria, Sala de Medicação do PA com jardim de inverno e a Enfermaria Feminina do 239 

Pronto Socorro. Disse que em um dos dias, infelizmente acabou a energia e o gerador não entrou 240 

devido à falta de treinamento, porém já foi corrigido.  Citou as prioridades para a realização de 241 

reformas: Centro Cirúrgico, Cozinha, Caixa D’Água e Enfermarias. Sr. Puríssimo parabenizou a 242 

equipe de profissionais de manutenção, limpeza e apoio administrativo do HCSS/PS nos atendimentos 243 

realizados, bem como todos os profissionais de saúde, médicos, auxiliares e técnicos(as) de 244 

enfermagem e enfermeiros(as) nas responsabilidades de atendimento às pessoas pacientes. Dra. 245 

Tania observou que no Complexo Hospitalar tem cadeiras com forro de pano. Solicitou dentro da 246 

possibilidade a troca. Disse que não sabe afirmar se é equipamento, em um dos corredores do HCSS 247 

envolvido com plástico, e em outro corredor cheio de entulhos também não sabe dizer serem 248 

equipamentos. Questionou se tem prazo para retirada desses “equipamentos” dos corredores. Sr. 249 

Klebson informou que no setor da manutenção tinha diversos equipamentos, alguns deram para 250 

aproveitar, outros foram dado baixa. Disse que em relação aos equipamentos nos corredores, um no 251 

final do corredor de espera aos consultórios médicos do Pronto Socorro e outro na ala de saída para o 252 

refeitório (junto às janelas das enfermarias pré/pós cirúrgicas), está sendo conversado com o 253 

responsável para retirá-los do local. Informou também que as reformas nesse período que está 254 

trabalhando no hospital, foram realizadas com os colaboradores e funcionários de manutenção do 255 

hospital, ou seja, não foi contratada nenhuma empresa terceirizada para a realização dos serviços. 256 

Dra. Tania questionou se o hospital tem as planilhas de custo dos materiais utilizados para fornecer a 257 

COFIN. Sr. Puríssimo informou que o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista autorizou e cedeu, 258 

pela sua Sub Sede em São Sebastião na pessoa do Diretor Sr. Douglas Braga, à pedido com Ofício 259 

da Administração do Complexo Hospitalar a doação de 7 (sete) cadeiras tipo poltronas semi-novas ao 260 

HCSS, porém as pessoas responsáveis pelo transporte, acabaram se confundindo e trouxeram as 261 

poltronas erradas (inservíveis) e nessa semana estará ocorrendo a troca das mesmas. Dra. Marcia 262 

procedeu à leitura do quarto questionamento da COFIN. 263 

4- E por fim, devido à complexidade, esclarecerem (ver Lei Municipal) sobre a utilização e 264 
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funcionabilidade do GPS (Gratificação de Pronto Socorro), quem são os contemplados 265 

mediante listagem a ser fornecida ao COMUS, bem como o local de atuação de cada um dos 266 

funcionários que porventura façam jus ao benefício, o que por si só, compreendem estar 267 

atuando em unidades de saúde e devidamente qualificados para tal. Sr. Klebson informou que a 268 

relação solicitada, foi protocolada no expediente do Gabinete do Sr. Urandy Rocha Leite – 269 

Secretario da Saude, no dia de hoje, 25/08/2015. Ditou a quantidade de estatutários que trabalham 270 

no Complexo Hospitalar, contendo na planilha matrícula, nome, função e o setor, como sendo: SAMU 271 

– 53 servidores; Pronto Socorro Central – 42 servidores; Administração Pronto Socorro Central e 272 

Boiçucanga – 22 servidores; Assistência Social – 03 servidores; Pronto Socorro de Boiçucanga – 47 273 

servidores, totalizando 167 servidores que estão no Complexo Hospitalar. Garantiu que desses 274 

servidores há um controle rigoroso de cartão de ponto. Disse que a prefeitura tem uma cota de hora 275 

extra por mês. Informou que todos os servidores que estão lotados no Complexo Hospitalar recebem 276 

GPS. Sr. Décio Galvão questionou o número de funcionários da Irmandade-Celetistas. Sr. Klebson 277 

informou que pode disponibilizar oficialmente ao Provedor, os números, porém são aproximadamente 278 

470 funcionários celetistas. Sr. Roberto Magiolino informou que houve recentemente pedidos de 279 

demissões e novas contratações, porém são aproximadamente 470 funcionários celetistas. Sr. Décio 280 

questionou qual é o número de funcionários celetistas atual da Irmandade. Disse quando o hospital 281 

sofreu a intervenção era aproximadamente 200 funcionários. Sr. Klebson disse não ter conhecimento 282 

dessa informação. Sr. Décio disse que a responsabilidade fiscal é integral da municipalidade. Explicou 283 

quando a municipalidade fez a intervenção a partir daquele instante ela passou a assinar a carteira 284 

dos funcionários na figura do interventor, sendo o empregador e o CNPJ da Irmandade. Explicou que 285 

as solicitações requeridas por alguém na justiça do trabalho ou na justiça comum que se coloca a 286 

Irmandade, ao chegar o protocolo à Irmandade logo o departamento jurídico encaminha para o 287 

Interventor e ao mesmo tempo é solicitado ao juiz tirar a responsabilidade da Irmandade. Disse ainda 288 

que a dívida de custeio, quando alguém requer em juízo, é o mesmo procedimento. Salientou que a 289 

prefeitura é responsável por tudo. Disse que a dívida da Irmandade hoje é insignificante e toda ela 290 

negociada. Disse ainda que a Irmandade tem somente credor o Laboratório Itapema. Salientou da 291 

existência de um convênio entre Irmandade e Hospital e depois um aditivo, conforme foi dito. 292 

Ressaltou que esse atual aditivo não foi assinado pela Irmandade. Disse ainda que a Irmandade 293 

consta neste aditivo, porém foi o Interventor atual Sr. Marcelo Camargo que assinou como se da 294 

Irmandade fosse. Salientou que este documento está subjudice, no sentindo se for discutido em juízo, 295 

ele é derrubado imediatamente. Informou que não possui este termo aditivo e nem o Sr. João Siqueira 296 

que faz parte da Irmandade e deste conselho. Disse que o termo existente está inapto, devido está 297 

assinado pelo Sr. Marcelo. Disse que só assina este termo se a prefeitura assumir o passivo. Disse 298 

rapidamente da auditoria realizada pelo ex prefeito Dr. Juan, onde não apontou qualquer 299 

irregularidade da sua gestão ou de sua antecessora. Sr. Puríssimo pediu uma atenção no que foi dito, 300 

na questão do termo aditivo atual, por não estar assinado pela Irmandade e pelo o que consta está 301 

irregular e precisa ser verificado.  Dra. Tania questionou se o hospital pretende colocar o portal da 302 

transparência. Sr. Klebson esclareceu que este questionamento não tem como responder no 303 

momento. Dra. Tania questionou se é do conhecimento do Sr. Klebson a íntegra da Lei de 304 

Gratificação de Pronto Socorro – GPS. Sr. Klebson explicou que sim, e se for aplicar a Lei de GPS 305 

vão surgir muitas reclamações de servidores. Disse ser necessária uma interpretação maior da Lei. 306 

Dra. Tania disse que precisa de um olhar melhor para a aplicabilidade da Lei de GPS, por que se tem 307 

um entendimento errôneo da aplicação da Lei. Disse que já foi solicitada uma reunião com a 308 

responsável dos Recursos Humanos da Sesau, para tratar deste assunto.  Sr. Klebson disse que a 309 

gratificação de GPS, cada legislador tem um entendimento, citou que o SAMU faz um atendimento pré 310 

hospitalar de urgência e emergência, portanto pode usar-se um conceito amplo ou o conceito que só 311 

se tem direito que está no local de Pronto Socorro. Disse que vão surgir vários entendimentos. Disse 312 

que não sabe qual vai ser a decisão do Executivo. Explicou em relação quem tem direito, isso vai 313 

depender de parecer jurídico. Sra. Ana Amélia disse que o SAMU é o antigo Cacem que ficava atrás 314 

do Centro de Saúde, onde trabalhava os funcionários do Pronto Socorro. Disse ainda que hoje o 315 

SAMU está descentralizado e é uma questão de interpretação da Lei. Sr. Klebson tornou a repetir que 316 

pode haver uma interpretação restrita (Pronto Socorro Central e Boiçucanga) ou não. Disse que as 317 
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decisões de quem têm direito dependerá de parecer jurídico. Dra. Tania questionou como o 318 

estabelecimento de saúde de Boiçucanga está registrado no CNES como Pronto Socorro ou Pronto 319 

Atendimento. Sr. Klebson disse que precisa verificar. Dr. Valdir informou que está registrado como 320 

Pronto Atendimento. Sr. Klebson explicou se for analisar a legislação, vai ter que modificar uma série 321 

de coisas no Pronto Socorro, hoje ele se caracteriza como Pronto Atendimento, porém funciona como 322 

Pronto Socorro. Sr. João Siqueira informou que as especialidades médicas ficam à distância para 323 

uma emergência e urgência. Dr. Valdir explicou rapidamente que a Sigla Pronto Socorro, além de ter 324 

dentro do conjunto as especialidades médicas, também envolve alguns exames laboratoriais 325 

específicos. Sr. Klebson disse que uma das responsabilidades dos gestores é supervisionar o 326 

trabalho desses 167 servidores e os funcionários da Irmandade. Sr. Puríssimo questionou, com a 327 

inauguração da UPA, como fica a situação do Pronto Socorro Central. Sr. Klebson disse que o 328 

atendimento hoje feito no Pronto Socorro, passará para a UPA. Disse que a contrapartida do Governo 329 

Federal, nos programas é de acordo com o preenchimento de requisitos. Salientou que o governo 330 

lança o programa, porém eles escolhem qual município receberá, citou exemplo da rede cegonha. 331 

Disse que a UPA em questão de saúde não mudará o atendimento. Disse que a UPA de São 332 

Sebastião comparando com a UPA de Caraguatatuba, é que o prédio está próximo ao hospital, para 333 

os casos de transferência de paciente. Disse não ter conhecimento quem administrará a UPA. Sr. 334 

Puríssimo agradeceu a presença do Interventor Sr. Marcelo, Sr. Klebson, Dr. Valdir e Dr. Roberto 335 

Magiolino. Disse que tudo que foi solicitado aos gestores do hospital tem sido atendido.  336 

Nada mais havendo a tratar com o saneamento de todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata, que 337 

após aprovação, será assinada pelos presentes. A reunião teve início às 16h20min horas, com 338 

término às 18h45min.  339 
Ata elaborada por                                    Mirane Souza de Freitas e presidida pela Dra. Marcia Guimarães Correa da Silva. 340 

São Sebastião, 25 de agosto de 2015.   341 
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