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ATA DA 129ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 26 de janeiro de 2016, às 15h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.   4 

Dr. Antonio deu início à reunião em segunda chamada e a seguir informou que a Apresentação da 5 

Prestação de Contas em pauta foi enviada para os Conselheiros por e-mail. Disse que os documentos 6 

foram analisados pela Comissão de Finanças – COFIN ao longo dos últimos quatro meses com 7 

emissão de Relatório Final emitido dentro do prazo regimental. Em seguida, passou-se a ordem do 8 

dia.    9 

ORDEM DO DIA: 10 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2015 e Parecer da COFIN:  11 

1.1- Resumo Financeiro/Orçamentário aplicados no período: Sr. Ricardo, representante do Fundo 12 

Municipal de Saúde – FMS iniciou a apresentação com a explanação da rotina da Prestação de 13 

Contas da Secretaria da Saúde, discorrendo sobre a legislação de apoio, fluxo de documentos 14 

disponibilizados ao COMUS por meio da COFIN, bem como todo trâmite realizado entre FMS e COFIN 15 

durante o quadrimestre. Salientou que a prestação de contas é demonstrada à Comissão de Finanças 16 

em reuniões específicas pré agendadas de forma detalhada. Em seguida explanou sobre os dados do 17 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária, parte integrante desta ata. Informou que a população 18 

estimada de São Sebastião, segundo dados colhidos do IBGE, está em torno de 83 mil habitantes e 19 

que está informação atende a uma solicitação anterior da COFIN, objetivando o conhecimento do 20 

custo que o Município tem com saúde por habitante. Dando continuidade, informou que houve 21 

correção no item Recursos Humanos, no quesito número de Funcionários pertencentes ao Sistema da 22 

Saúde. Disse que atualmente o total de recursos humanos distribuídos na Rede Pública de Saúde é 23 

de 1462 pessoas, sendo que nem todos são servidores públicos. Quanto à fatia no gráfico 24 

representada pelas funções diversas, informou que efetuaram o detalhamento das funções no rodapé 25 

da página, também atendendo a solicitação do COMUS em plenárias anteriores. Na sequência, 26 

discorreu sobre a evolução da arrecadação orçamentária durante o período, informou que a prevista 27 

estava em torno de 409 milhões, sendo arrecadado o valor de R$ 405 milhões e que mesmo sendo um 28 

pouco abaixo não comprometeu o serviço de saúde do município. Em seguida explicou o motivo das 29 

variações ocorridas entre os quadrimestres. Apresentou o percentual de receitas aplicado pelo 30 

Município, Estado e União, salientou que o município sempre aplica a maior parcela nos 31 

financiamentos de saúde, resultando num percentual de 87% de aplicação com recursos próprios, 32 

12,11% Governo Federal e 0,36% Estado. Em seguida apresentou um comparativo do demonstrativo 33 

de recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde por aplicação obrigatória, recursos 34 

próprios e recursos acumulados. Na sequência apresentou o detalhamento da aplicação por fonte de 35 

recursos e por natureza. Finalizando, informou que o recurso do Município tem maior direcionamento 36 

para a Assistência Hospitalar e Ambulatorial e que em 2015 foram investidos com recursos próprios na 37 

área da saúde 30% do orçamento do Município, isto é, 100% do que é pactuado por lei, somando a 38 

importância de R$ 121 milhões, total aplicado pelo Município, Estado e União. Dr. Antonio 39 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sr. Ricardo questionado pela Conselheira Dinalva 40 

quanto ao percentual aplicado com convênios, informou que o Hospital tem a obrigatoriedade de 41 

prestar 100% o atendimento SUS, porém, além disso, ele tem seus planos particulares e convênios. 42 

Informou que a maioria dos Recursos Federais é repassada Fundo a Fundo. Dr. Antonio considerou 43 

que na Prestação de Contas do Hospital a ser apresentada na próxima reunião ordinária do COMUS, 44 

poderão conter esses dados percentuais.  45 

1.2- Divisão de Coordenação de Programas: Sra. Cidinha, responsável pela Divisão de Programas 46 

de Saúde, discorreu sobre os procedimentos e ações de rotina realizadas pelas unidades de saúde a 47 

seguir elencadas: CIAMA, CEMIN, CAPS I, CAPS AD, Saúde da Criança, SISVAM, Saúde do 48 

Adolescente, Gestantes, Saúde dos Idosos, Saúde da Mulher, Centro de Reabilitação de 49 

Boiçucanga/Topolândia, USO e Serviço Social. Concluindo efetuou alguns destaques para ações do 50 
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CEMIN, informou que o Município registrou 24 casos novos positivos para HIV no quadrimestre e que 51 

São Sebastião é unidade de referência para o Município de Ilhabela. Em seguida, respondeu aos 52 

questionamentos e dúvidas da Plenária. Sra. Dinalva questionou o número de laqueaduras realizadas 53 

no período. Sra. Cidinha explicou que a realização de laqueadura não obrigatória, ela faz parte de um 54 

planejamento familiar e este depende da opção de cada mulher. Salientou que o grande “nó” da 55 

laqueadura é que a grande maioria das mulheres deseja fazê-la no momento do parto, mas esta 56 

prática é proibida por lei e quando autorizada só pode ser realizada 60 dias depois do parto. Dr. 57 

Antonio propôs a efetivação de campanhas de incentivo de iniciativa da entidade. Dando 58 

continuidade, Sra. Dinalva fez questionamentos sobre a conduta nos dois casos de mortalidade 59 

materno/infantil ocorridos no período. Dra. Rosana, Conselheira e membro do Comitê de Mortalidade 60 

Materno/Infantil informou que o Comitê de Mortalidade está ativo e realiza reuniões regularmente, 61 

porém os dados resultantes do Comitê são judicialmente confidenciais. Sra. Cidinha informou que os 62 

casos encaminhados ao Comitê são classificados em evitáveis e inevitáveis, sendo os casos evitáveis 63 

encaminhados para providências. Quanto ao questionamento da Sra. Dinalva sobre o não 64 

atendimento aos idosos, Sra. Cidinha explicou que o idoso não deixou de ser atendidos, os dados 65 

desses atendimentos que não foram cadastrados no SISVAN, pois esta faixa etária não foi priorizada 66 

pelo Sistema. Por último, Sra. Dinalva questionou o atendimento ao dependente químico na Costa sul, 67 

Dr. Antonio informou que o Ministério da Saúde estabelece parâmetros para criação de um CAPS AD 68 

e caso o Município não cumpra com as determinações, ele arcará com todas as despesas sozinho, 69 

portanto ele precisa de apoio para que o credenciamento ocorra. Salientou que a mentira faz parte do 70 

repertório do drogadito, fato que sugere ao profissional cautela para lidar com a informação fornecida 71 

pelo paciente com relação às justificativas da não adesão ao tratamento para dependência química. 72 

Dr. Marcos Salvador considerou que a Saúde sofre uma grande pressão da família, Conselho tutelar 73 

e da população em geral para internações sejam feitas, porém não vê como a melhor saída, 74 

considerando o alto custo e afastamento do âmbito familiar. Em seguida informou que tem 10 casos de 75 

adolescentes internados na Casa Cosmópolis e que para os casos de dependência química de 76 

adultos, estes são encaminhados para o Hospital Chuí. Com relação às comunidades terapêuticas se 77 

mostrou temeroso, pois além de ter um custo alto para cuidar do paciente, elas não oferecem 78 

mecanismos de mensuração da qualidade do tratamento. Sra. Georgia explicou que as Comunidades 79 

Terapêuticas para funcionar, devem estar devidamente licenciadas pela autoridade sanitária 80 

competente do Estado, Distrito Federal ou Município, atendendo aos requisitos da Resolução de 81 

Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA 101/01. Explicou que este documento tem a intenção de melhorar 82 

a qualidade do atendimento prestado, reduzindo os agravos à saúde, aos quais estes usuários estão 83 

expostos, promovendo mudanças de práticas e padronizando as rotinas dos serviços com a 84 

implementação de medidas mais eficazes e humanizadas. Na sequência, Sra. Dirceia questionou o 85 

número apresentado de fisioterapias, considerando que duas amigas procuraram pelo serviço e não 86 

foram atendidas. Sra. Cidinha informou que apesar do tratamento com equipamentos ter sido 87 

afetado, os demais atendimentos fisioterápicos foram realizados.  Dra. Eliete sugeriu anotar o nome 88 

das pacientes para verificação e providências. Dra. Mamy esclareceu os questionamentos da 89 

Conselheira Dinalva a respeito dos reagendamentos no Centro de Reabilitação da Costa Sul.  90 

1.3- Apresentação Divisão de Ouvidoria da Saúde: Dra. Eliete, responsável pela Divisão de 91 

Ouvidoria da SESAU, informou que houve 513 atendimentos no quadrimestre, detalhando-os por tipo: 92 

Reclamações, Elogios, Pedidos, Informações, Denúncias e sugestões, sendo estes caracterizados por 93 

mau, demora, falta e rotina de atendimento. Explicou que as reclamações são encaminhadas 94 

diariamente aos setores competentes que tomam conhecimento destas e averiguam o ocorrido para 95 

futuro retorno ao usuário. Salientou que o objetivo da Ouvidoria é que o usuário seja atendido em suas 96 

necessidades e não em suas vontades. Informou que a partir da implantação do Ouvidor SUS houve 97 

melhora no retorno das respostas. Concluindo, apresentou um comparativo de atendimentos dos três 98 

últimos quadrimestres. Sra. Dirceia parabenizou o serviço de Ouvidoria e seus retornos na Unidade 99 

de Maresias. Dra. Eliete agradeceu e disse que o mérito do referido elogio irá para a referida Unidade 100 

porque um dos objetivos da Ouvidoria é o entendimento entre o usuário e o estabelecimento de saúde.  101 



 

                                                                                   Ata da 129ª Reunião Extraordinária do COMUS 26-01-16  3 
 
 
 

1.4- SAMU: Sr. André Leandro, Coordenador, iniciou a apresentação lembrando que a Central 102 

Física de Regulação do SAMU fixada em São Sebastião oferece cobertura para todo o Litoral Norte, 103 

desde a Divisa com o Estado do Rio de Janeiro até Bertioga. Explicou que a responsabilidade de São 104 

Sebastião no SAMU é de cunho técnico e operacional e que o custeio, manutenção e combustível 105 

ficam de responsabilidade de cada município.  Em seguida discorreu sobre a demanda do Serviço, 106 

detalhando-a por números totais de atendimentos e tipo de atendimento por grupo de ocorrências, 107 

trauma por trânsito, total de atendimentos orientados e enviados, total de atendimentos por grupos de 108 

ocorrências. Informou que das ligações efetuadas no período, 3% foram por trotes, 31% orientações e 109 

66% de casos enviados pela ambulância para atendimento. Sra. Dinalva perguntou se o número de 110 

radares instalados na Costa sul diminuiu o número de acidentes de motos. Sr. André respondeu que 111 

não, disse que o índice continuou o mesmo (2.25%) e que para o este índice diminuir é preciso que as 112 

pessoas mudem de comportamento. Sr. Ricardo, FMS, perguntou onde ocorre o maior índice de 113 

acidentes, Costa Sul ou Norte. Sr. André informou que o índice na Costa Sul atingia mais de 70%, 114 

atualmente está com índice de 59%, quanto ao índice da Costa Norte permanece o mesmo. Sra. 115 

Dirceia questionou o número de ambulâncias e funcionários por categoria. Sr. André informou que a 116 

equipe é composta por xx funcionários, sendo 13 médicos, 07 enfermeiros, 22 Auxiliares de 117 

Enfermagem, 18 Motoristas. Com relação ao número de ambulâncias, disse que possuem 06 118 

ambulâncias rodando 24 horas, sendo 05 de suporte básico e 01 ambulância UTI de suporte avançado 119 

em Boiçucanga destinada para atendimentos de emergência local e transporte de pacientes graves. 120 

Dando continuidade, esclareceu ao Dr. Edson Cardin que dos 66% dos atendimentos enviados estão 121 

inclusos os casos de pacientes que utilizam esse caminho para serem atendidos em necessidades 122 

que não são de urgência/emergência. Na sequência discorreu sobre as categorias de atendimento de 123 

risco, sendo elas: código verde (pode esperar de 01 a 06 horas para ser atendido), código amarelo 124 

(urgência – existe risco de morte) e o código vermelho (atendimento imediato – emergencial). Em 125 

seguida informou que não existe mais a Classificação de Risco no Pronto Socorro Central, disse que 126 

atualmente efetuam somente uma pré consulta. Dr. Edson parabenizou o médico coordenador – Dr. 127 

Felix e equipe de suporte avançado, pois os pacientes chegam estabilizados para atendimento na 128 

unidade. Ricardo, FMS, questionou como o SAMU consegue atuar no trânsito diante da demanda de 129 

turistas nos feriados e período de carnaval que se aproxima. Sr. André informou que ligam o alarme 130 

de passagem, porém nos períodos de maior demanda de turistas, o Estado envia aeronaves de 131 

salvamento marítimo. Com relação às equipes de salvamento terrestres, ainda não providenciaram. 132 

Dra. Tania fez questionamento sobre os repasses financeiros do Estado e legislação respectiva. Sr. 133 

André informou que não há repasse e que apesar da legislação determinar que a gestão seja 134 

tripartite, a Secretaria do Estado quando da pactuação estadual alegou que sua contra partida já tinha 135 

sido efetuada por meio do GRAU – Grupo de Resgate e Atendimentos a Urgências, porém o GRAU 136 

não contempla a região do Litoral Norte.   Por último, Dra. Tania observou que o COMUS não tem 137 

noção do custo real de gastos que a Saúde tem com o SAMU, em seguida solicitou o envio de uma 138 

planilha detalhada dos gastos do SAMU ao COMUS, bem como a situação atual dos funcionários 139 

médicos efetivos e empresas médicas. Sr. André salientou que o serviço do SAMU antes de iniciar 140 

sua atuação passou por análise jurídica e jamais atuariam dentro da ilegalidade. Dr. Marcos 141 

considerou que anteriormente houve um caso de servidor com uma empresa vendendo serviços para 142 

o Hospital. Disse que emitiu documento ao Hospital para regularização da situação, porém 143 

desconhece se a situação já foi regularizada. Com relação aos profissionais autônomos, considerou 144 

problemática, porque envolve indenizações, disse não ser favorável a esta situação. Já os 145 

profissionais cedidos pela Prefeitura sob a intervenção, disse ser contemplado pelo convênio. Sr. 146 

Ricardo, FMS, informou que estão previstas adequações para o SAMU, na qual parte de sua gestão 147 

ficará de responsabilidade da SESAU. Concluindo, Dr. Marcos salientou que todas as ações do 148 

Estado sob custeio atuam como incentivo a uma determinada ação, ficando para o município a maior 149 

parte da adesão dos programas oferecidos. Dra. Tania questionou o número de ambulâncias 150 

quebradas. Sr. André informou que possuem 03 ambulâncias no conserto, porém já providenciaram 151 

os veículos reservas, além da possibilidade de remanejamento de ambulâncias de outros municípios. 152 
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Na Sequência, Sr. André questionado pela Conselheira Dinalva sobre o número de pacientes 153 

psiquiátricos atendidos pelo SAMU, informou que conduzem os pacientes em surto para o Pronto 154 

Socorro e que estes geralmente são pacientes do CAPS. Em seguida, Dr. Ubirajara discorreu sobre a 155 

Política de Atendimento Urgente/emergencial. 156 

1.5- Divisão Odontológica: Dra. Mariza, responsável pela Divisão de Odontologia da Secretaria da 157 

Saúde – SESAU, deu início a apresentação lembrando que a Equipe de Saúde Bucal das ESFs está 158 

sob a coordenação da Fundação de Saúde Pública – FSPSS.  Em seguida discorreu sobre as 159 

atividades efetuadas no período detalhando-as por tipo de atendimento. Informou que foi realizado um 160 

levantamento das necessidades escolares e que de 6700 alunos examinados, 67% não apresentaram 161 

alterações devido às ações preventivas e curativas adotadas, restando apenas 33% com necessidade 162 

de alguma intervenção. Por último discorreu sobre o grupo de prevenção e equipe atuante nas 163 

Creches, EMEIS e Ciclo Básico da Costa Sul, Costa Norte e Centro.  164 

1.6- Vigilância Sanitária: Sra. Georgia, farmacêutica sanitarista e atual chefe do Departamento de 165 

Vigilância Sanitária, informou que a Vigilância trabalha na parte cartorial, na qual existe um 166 

recebimento das solicitações dos veiculados no Município, objetivando a liberação dos 167 

enquadramentos inspecionados pela Vigilância. Em seguida, discorreu sobre o expediente realizado 168 

no quadrimestre, incluindo o Programa Pró-Água de Controle de qualidade de água para consumo 169 

humano. Salientou que alcançaram 100% das metas fixadas para coleta de captação de água do 170 

Município. 171 

1.7- Vigilância Epidemiológica: Enfermeira Érica, responsável pelo Departamento, discorreu sobre 172 

as atividades desenvolvidas no período: Atividades IEC – Informação, Educação e Comunicação, 173 

Atividades de Controle do Vetor, Atividades de Nebulização, Índice de infestação, Doenças de 174 

notificação compulsória, casos confirmados, amostras encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, 175 

Programas de Combate à tuberculose, Hanseníase, Teste do Pezinho e Campanhas de vacinação. 176 

Salientou que as ações do IEC, atualmente são ações ambulantes, pois o profissional orienta a 177 

população no local a ser realizado o procedimento.  Chamou a atenção da plenária para o aumento do 178 

número de casos registrados no atendimento antirrábico e violência sexual doméstica, porém com 179 

relação a este último, vê com olhos “positivos” porque demonstra que o número de notificações 180 

aumentou. Informou que o Município teve 02 casos do H1N1 com tratamento realizado. Dr. João 181 

Siqueira perguntou se houve algum caso de microcefalia ligado ao Zikavírus e resultado positivo para 182 

doenças detectadas pelo exame do pezinho. Enfermeira Érica informou que não houve nenhum caso 183 

relacionado ao Zikavírus e nem ao Chikungunya. Com relação ao exame do pezinho, discorreu sobre 184 

o fluxo dos procedimentos realizados desde a coleta até o encaminhamento para APAE. Salientou que 185 

o Município oferece toda estrutura a família quando de um resultado positivo, porém disse que a 186 

grande dificuldade se encontra na adesão dos pais ao tratamento oferecido. Sr. Givanildo, diretor do 187 

Departamento de Vigilância em Saúde, informou que introduzirá nas atividades do IEC uma parceria 188 

com o Conselho Tutelar, objetivando respaldo legal quando dos casos de recusa de tratamento para 189 

os casos positivos em questão. Considerou que não existe justificativa plausível para não adesão do 190 

tratamento. Com relação à Dengue informou que constará das atividades do IEC, a aplicação de um 191 

check list junto à população, objetivando evitar a evolução do ciclo adulto da larva. Informou que já foi 192 

solicitada a confecção de 20.000 exemplares educativos/check list para que toda população tenha 193 

acesso e colabore no combate a dengue. Enfermeira Érica informou que o check list está disponível 194 

no site da Prefeitura e que os profissionais envolvidos na aplicação do check list estão atentos aos 195 

prazos para controle do vetor. Por último informou que a Secretaria da Educação trabalha em parceria 196 

com a SESAU nas ações do IEC.  197 

1.8- Centro de Controle de Zoonoses - CCZ: Veterinária Wania, responsável pelo setor, discorreu 198 

sobre o Fluxo de Animais de Pequeno Porte: capturados e/ou abandonados, sendo estes cães e 199 

gatos, adoções, resgates, óbitos e eutanásias, vacinação antirrábica canina e felina e castrações no 200 

Centro de Controle de Zoonoses. Com relação aos animais de grande porte, informou que não houve 201 

nenhum caso de animal recolhido ou leiloado. Quanto às denúncias recebidas disse que sempre 202 

fazem averiguações e que as amostras enviadas para diagnóstico de raiva tiveram resultados 203 
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negativos. Por último, salientou que a campanha de castração foi um sucesso, ultrapassando a mete 204 

proposta.  205 

1.9- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – Estratégia de Saúde da Família 206 

ESF: Dr. Antonio, Presidente da Fundação, solicitou a palavra para explicar a Plenária que os dados 207 

consignados referentes aos serviços prestados pelas Unidades de Saúde a serem apresentados pela 208 

Dra. Mamy apresentarão divergências em relação ao publicado no site. Informou que desde a 209 

implantação do E-SUS em substituição ao SIAB, junho de 2015, as Unidades de Saúde apresentam 210 

dificuldades para lançamento dos dados, pois para as unidades que ainda não possuem 211 

equipamentos (computadores) os dados são computados sempre atrasados. Informou que o Sistema 212 

de Informatização, na qual a empresa SISSONLINE é responsável pela implantação ainda não está 213 

concluído. Explicou que os dados que vem sendo apresentados são os do Ministério da Saúde e estão 214 

muito abaixo do produzido. Disse que o Sr. Daniel Bastos informou que o processo de licitação já foi 215 

concluído para compra dos equipamentos e, possivelmente, para a próxima prestação de contas este 216 

problema poderá estar resolvido. Dra. Mamy, médica diretora da Atenção Básica da Saúde da 217 

Família, corroborou a fala do Dr. Antonio e em seguida, discorreu sobre a dinâmica de trabalho, 218 

iniciando pela apresentação do número total de consultas no período, detalhando a produtividade 219 

médica, de Enfermagem e Dentistas. Dr. Antonio explicou que o Sistema E-SUS não permite gerar 220 

novos gráficos de apresentação, tornando-se obrigatória a confecção de dois bancos de dados, um 221 

para o Município e outro para o Estado. Na sequência, Dra. Mamy apresentou o número de Consultas 222 

de Puericultura, Pré-Natal, consultas DST/AIDS, Atendimento ao Diabético, Hipertenso, Prevenção do 223 

CA Cervico-Uterino, Visitas Domiciliares efetuadas pela Equipe Multiprofissional de saúde, 224 

Atendimento Grupo Educação em Saúde. Lembrou que os casos de DST/AIDS são acompanhados 225 

pelo CEMIN. Manifestou contentamento com o trabalho de equipe desenvolvido pelas Unidades de 226 

Saúde, disse que as ações estão integradas e contam com a participação de todas as categorias 227 

profissionais. Por último apresentou a produção da Odontologia na Saúde da Família: Consultas 228 

Programadas, Procedimentos Coletivos e Tratamento Odontológico Concluído. Dr. Antonio 229 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Dra. Tania fez questionamentos sobre os 230 

andamentos da implantação do Serviço de Informatização pela empresa SISSONLINE com relação 231 

aos protocolos da equipe. Dra. Mamy respondeu que a base já está pronta, porém desconhece o seu 232 

andamento atual. Dra. Tania solicitou uma reflexão do COMUS acerca do prazo decorrido para 233 

implantação do Sistema, disse que em agosto do presente ano completará dois anos que a empresa 234 

se encontra no Município para este fim e o Sistema ainda não foi concluído. Considerou que a 235 

contratação foi prematura diante da falta de estrutura. Por último salientou o valor gasto até o presente 236 

momento, solicitou reflexão para os próximos termos aditivos e disse que esta é opinião de todos os 237 

membros da COFIN. Dra. Mamy considerou que com a chegada dos computadores melhorará 238 

consideravelmente o trabalho das unidades e que o Sistema está sendo atendido dentro das 239 

solicitações da SESAU. Dr. Antonio parabenizou o trabalho da COFIN e disse que a informatização é 240 

de suma importância para execução do trabalho das Unidades. Dr. Marcos Salvador considerou que 241 

a falta dos equipamentos não denigre ou inviabiliza o trabalho da SISSONLINE e que não começarão 242 

do zero quando o Sistema estiver implantado. Dr. João Siqueira manifestou apoio ao discurso da Dra. 243 

Tania e concorda que o prazo para implantação está moroso. Dr. Edson e Sra. Cidinha consideraram 244 

que a compra antecipada dos equipamentos poderia ser prematura caso não houvesse 245 

compatibilidade com o Sistema a ser implantado. Dra. Marcia lembrou a Plenária que esta é uma das 246 

constatações do TAC – Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público.  247 

1.10- Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS: Sr. Wilmar, membro representante informou 248 

que não houve mudanças com relação à última Prestação de Contas, porque não houve demanda de 249 

processos novos, porém os existentes ainda estão em monitoramento permanente pelo Estado. 250 

Unidade de Avaliação e Controle – UAC: Sr. Wilmar, chefe do setor, discorreu sobre a produção da 251 

Atenção Básica de Saúde - USFs por quantitativo das ações realizadas por grupo de  procedimentos. 252 

Em seguida apresentou a oferta e produção ambulatorial e Serviços de Urgências/Emergências. Na 253 

sequência discorreu sobre os Serviços de Assistência Hospitalar – SIH. Por último, informou que os 254 
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dados apresentados estão no site do DATASUS.  255 

1.11- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN: Dra. Tania, coordenadora da COFIN, efetuou a 256 

leitura do parecer da Comissão, disse que a COFIN é favorável a provação das Contas da SESAU – 257 

3º Quadrimestre/2015 com pendências de esclarecimentos. Informou que as pendências estão 258 

descritas de forma detalhada na ata 280ª da COFIN. Em seguida, informou que em reunião com a 259 

Secretaria Executiva discutiram do gerenciamento da falta de retorno da Secretaria de Assuntos 260 

Jurídicos frente às solicitações do COMUS. Solicitou providências ao Presidente do COMUS. Dr. 261 

Antonio sugeriu a abertura de um processo para apuração do porquê da morosidade e falta de 262 

retorno ao COMUS. Sugestão aprovada pela Plenária. Dra. Tania, também solicitou atenção ao 263 

prazo de implantação da SISSONLINE e acompanhamento do TAC. Questionou a demora para 264 

conclusão do organograma da SESAU e direcionamento da verba destinada ao COMUS consignada 265 

na dotação orçamentária do FMS, pois disse que os Conselheiros enfrentam dificuldades para 266 

utilização do recurso quando da participação de cursos e outras demandas. Considera que o 267 

gerenciamento da verba do COMUS deveria ser feita pelos Conselheiros. Dr. Marcos Salvador 268 

justificou como impedimento da conclusão do organograma a demanda de trabalho dele e da 269 

Enfermeira Margarete. Entende que o organograma em si é uma planilha de visualização e que a 270 

organização não depende da sua materialização. Considerou que sua elaboração é complexa e 271 

complicada, em seguida ponderou que os sistemas precisam ser regularizados independentes da sua 272 

conclusão. Sr. Vilson Costa sugeriu que o COMUS acompanhe o TAC. Dr. Antonio disse que 273 

também abrirá processo administrativo para acompanhamento do TAC. Dando continuidade, Dra. 274 

Tania sugeriu que o COMUS repense a dinâmica de trabalho das comissões internas, promovendo 275 

rodízio de participação, objetivando dividir as atribuições. Dr. Antonio informou que estão na 2ª 276 

prorrogação do edital de convocação para o processo eleitoral do COMUS biênio 2016/2017, 277 

corroborou a fala da Dra. Tania e disse que são sempre as mesmas pessoas a assumirem o trabalho 278 

dentro das comissões do COMUS. Por outro lado, disse que o trabalho é voluntário e não pode obrigar 279 

ninguém a participar. Informou que a reunião ordinária de março será destinada ao processo eleitoral. 280 

Informou que caso não haja o preenchimento das cadeiras, lançará um chamamento por meio de 281 

audiência pública. Por último, informou aos membros da COFIN que os itens constantes da Ata 280ª 282 

COFIN, referentes à Fundação de Saúde foram respondidos anteriormente e que se ainda restavam 283 

pendências, estas deveriam ter sido encaminhadas para providências e isto não ocorreu. Em seguida, 284 

solicitou a coordenadora da COFIN, Dra. Tania que suprimisse os itens citados na referida ata, linhas 285 

98 a 116. Dra. Tania disse que houve um equívoco e que fará as correções consignando-as em ata da 286 

COFIN. Dr. Antonio colocou o Parecer da Prestação de Contas da SESAU – 3º Quadrimestre/2015 287 

emitido pela COFIN em votação. Aprovado por unanimidade pela Plenária. Nada mais havendo a 288 

tratar e sendo saneadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que depois de aprovada, será 289 

assinada pelos presentes. A reunião teve início às 15h e 20m, com término às 18h e 50m.  Ata 290 

elaborada por                         Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira 291 

da Silva.                               São Sebastião, 26 de janeiro de 2016.  292 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 293 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva Sebastião Gonçalves de Santana 

Marcos Salvador Mathias Adriana Antonia Puertas 

João Augusto Siqueira  Ubirajara Nascimento 

Rosana Fleury Zerlotti Marica Guimarães Correa da Silva 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice Tania Regina Sarak  
Edson Cardin Nogueira Vilson Costa Junior  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Dirceia Arruda de Oliveira  

Douglas Alberto Braga *********************************************** ************ 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.294 
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R$ 1,00

%

[(f+g)/e]

 89,45

 89,52

 - 

 89,37

 35,05

 35,05

 - 

-

 83,74

  Amortização da Dívida  -  -  -  - 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)  130.877.944,67  154.608.005,05  121.995.251,69  7.470.282,35

  Investimentos  1.334.500,00  16.222.090,00  3.027.127,31  2.659.496,36

  Inversões Financeiras  2.000,00  2.000,00  -  - 

  Outras Despesas Correntes  60.519.044,67  69.680.137,36  57.467.705,20  4.805.044,09

DESPESAS DE CAPITAL  1.336.500,00  16.224.090,00  3.027.127,31  2.659.496,36

  Pessoal e Encargos Sociais  69.022.400,00  68.703.777,69  61.500.419,18  5.741,90

  Juros e Encargos da Dívida  -  -  -  - 

(e) (f) (g)

DESPESAS CORRENTES  129.541.444,67  138.383.915,05  118.968.124,38  4.810.785,99

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
INICIAL ATUALIZADA Liquidadas até o Quadrimestre Inscr. em Restos a 

Pg não Proces.

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  -  -  -  - 

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  17.875.800,00  17.875.800,00  18.842.240,48  105,41

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  -  -  -  - 

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  -  -  -  - 

  Provenientes de Outros Municípios  -  -  -  - 

  Outras Receitas do SUS  -  -  -  - 

  Provenientes da União  17.437.800,00  17.437.800,00  18.158.378,63  104,13

  Provenientes dos Estados  438.000,00  438.000,00  683.861,85  156,13

(d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  17.875.800,00  17.875.800,00  18.842.240,48  105,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Realizadas até o Quadrimestre %

(c)

    Outras  50.000,00  50.000,00  44.707,25 -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
 409.644.000,00  409.644.000,00  405.405.113,60  98,97

  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências

 Constitucionais
 106.110.000,00  106.110.000,00  86.421.203,02  81,44

    Desoneração ICMS (LC 87/96)  300.000,00  300.000,00  408.482,51  136,16

  Cota-Parte ICMS  80.000.000,00  80.000.000,00  83.403.842,16  104,25

  Cota-Parte IPI-Exportação  500.000,00  500.000,00  660.801,47  132,16

  Cota-Parte ITR  14.000,00  14.000,00  16.961,28  121,15

  Cota-Parte IPVA  7.000.000,00  7.000.000,00  8.883.417,77  126,91

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  222.374.000,00  222.374.000,00  212.078.799,32  95,37

  Cota-Parte FPM  28.700.000,00  28.700.000,00  32.647.866,37  113,76

  Dívida Ativa dos Impostos  6.802.000,00  6.802.000,00  30.518.440,84  448,67

  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  1.103.000,00  1.103.000,00  10.040.754,04  910,31

  Imposto Territorial Rural - ITR  -  -  - -

  Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos  265.000,00  265.000,00  1.211.974,80  457,35

  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  48.000.000,00  48.000.000,00  45.034.725,85  93,82

  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  19.600.000,00  19.600.000,00  23.107.536,76  117,90

  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  100.000.000,00  100.000.000,00  70.353.238,77  70,35

  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  11.500.000,00  11.500.000,00  13.059.643,22  113,56

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Dezembro / 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

(b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  187.270.000,00  187.270.000,00  193.326.314,28  103,23

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

DE SAÚDE

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %

(a)

   295 
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R$ 1,00

%

[(h+i)/IV x 

100

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 100,00

%

(f+g) / e x 

100

Atenção Básica  78,16

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  87,54

Suporte Profilático e Terapêutico  92,23

Vigilância Sanitária  78,69

Vigilância Epidemiológica  71,21

Alimentação e Nutrição  6,34

Outras Subfunções  83,83

 83,73TOTAL  130.877.944,67  154.608.005,05  121.995.251,69  7.456.982,35

 120.000,00  57.210,00  1.733,40  1.891,44

 5.624.420,00  7.487.490,00  6.041.954,29  234.438,37

 1.461.200,00  1.378.580,00  973.506,60  111.357,88

 5.454.300,00  6.126.775,38  4.081.552,57  281.311,00

 67.332.700,00  86.161.542,11  71.142.282,40  4.279.651,50

 3.523.800,00  4.053.800,00  3.013.421,32  725.250,04

(f) (g)

 47.361.524,67  49.342.607,56  36.740.801,11  1.823.082,12

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

(Por Subfunção)

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas até o Quadrimestre Inscr. em Restos a 

Pg não Proces.

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(VI) = (IV - V)
 130.877.944,67  154.608.005,05  121.995.251,69  7.470.282,35

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI h / 

IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%     4 e 5  30,09

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO

PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3
 -  -  -  - 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)  -  -  -  - 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO

EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  1
 -  -  -  - 

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA

AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  2
 -  -  -  - 

  Outros Recursos  -  -  -  - 

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  -  -  -  - 

  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  -  -  -  - 

  Recursos de Operações de Crédito  -  -  -  - 

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO

DE ACESSO UNIVERSAL
 -  -  -  - 

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  -  -  -  - 

(h) (i)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  -  -  -  - 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO

DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas até o Quadrimestre Inscr. em Restos a 

Pg não Proces.
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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