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ATA DA 135ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 22 de novembro de 2016, às 15h e 25 minutos - segunda chamada, com término às 16h e 23 3 

minutos. 4 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde. 5 

ORDEM DO DIA: 6 

1- SISSONLINE; 7 

2- Assuntos Gerais. 8 

1- SISSONLINE: Dr. Antonio deu início à reunião informando que ainda não havia dado quórum, mas à 9 

pedido do Secretário da Saúde – Sr. Urandy – em respeito aos presentes o assunto será discutido 10 

mesmo assim; pediu para registrar que é lamentável a ausência dos conselheiros, principalmente 11 

àqueles que pediram esta pauta, já que o pedido da extraordinária foi da própria plenária. Sr. Urandy se 12 

colocou à disposição. Sra. Ana Amélia falou sobre a falta de estrutura e o que pode ser feito, 13 

considerando que a empresa GIESPP está sendo paga. Sr. Urandy falou sobre a demora na entrega 14 

dos equipamentos, e sobre os 29 computadores que chegaram ao almoxarifado, mas ninguém informou 15 

a Sesau; estamos sendo penalizados por problemas de outras secretarias. Dra Tânia fala de quando a 16 

empresa chegou, que apresentou um diagnóstico, e que após três anos ainda falta equipamento. O 17 

diagnóstico situacional já saiu há mais de um ano e até o momento essa infraestrutura não foi 18 

providenciada, o suporte da rede, que sempre cai. Foi muito dinheiro pago. Onde está o Sr. Carlos 19 

Roberto de Abreu para responder a essa pergunta? Dr. Antonio informou que o Secretário de Governo 20 

ligou justificando a ausência e o Sr. Carlos não foi localizado. Sr. Urandy pediu para Silvério e Daniel 21 

justificarem a demora. Sr. Silvério disse que os pedidos foram encaminhados, e 68% já foi 22 

disponibilizado, mas que não pode pontuar o motivo da demora por tratar-se de processo de outra 23 

secretaria; Sr. Daniel confirmou que os pedidos foram feitos de acordo com o diagnóstico apresentado, 24 

mas conforme relatou o Sr. Silvério, não está na nossa alçada resolver a questão da demora no 25 

processo de compra. Sra Ana Amélia ressaltou a importância da presença dos outros secretários 26 

convidados, para explicar a morosidade do processo de compra e instalação da internet, o processo 27 

está emperrado. Sr. Felipe reforçou a necessidade de respostas, considerando todos os esforços para 28 

fazer essa implantação acontecer, e os benefícios que trará à população Sr. Urandy disse que fará um 29 

documento ao Prefeito falando sobre a cobrança do Comus, e procurando saber o que está 30 

acontecendo; disse que quer trazer a resposta na próxima reunião. Dra Tânia fala que o empenho já 31 

está para pagamento da Velvet; questionou quantos computadores foram licitados. Sra Tereza 32 

respondeu que 256, sendo que 83 foram entregues, mais os 29 citados pelo Sr. Urandy. Sr. Urandy 33 

pediu para Dr. Antonio fazer um documento para que ele leve ao Prefeito; quer que conste também o 34 

motivo da ausência dos demais secretários. Seguiu-se a discussão a respeito dos serviços que a 35 

GIESPP deve prestar quando tudo estiver implantado; perguntaram se a empresa usaria a rede de fibra 36 

óptica, e foi respondido que não, uma conexão comum de 1 mega, via speed, já é o suficiente. Dr. 37 

Antonio se compromete a enviar os documentos, e a lista de presença da reunião anexada. Ressaltou 38 

ainda a necessidade de darmos uma virada nessa situação e colocarmos o projeto para funcionar, 39 

porque já não temos mais tempo para experiências, o e-Sus está aí, tem milhares de formulários pra 40 

imprimir, o sistema está desatualizado porque não conseguimos alimentá-lo à contento. Sr. Urandy fez 41 

um parênteses sobre a empresa Rizzo; até agora a Sesau não pagou um centavo, disse que não 42 

pagará um centavo até que o Sr. André (Coordenador do SAMU), e os Srs. Silvério e Daniel dêem o 43 

OK. Pediu para extornar o valor do empenho, e também explicações sobre o montante a ser pago 44 

(aproximadamente R$ 2.800.000,00 ao ano). Dra Tânia disse que em comum acordo com os outros 45 

membros da COFIN, decidiu-se que será aberta auditoria para apurar o caso. Nova discussão sobre a 46 

divisão dos valores do contrato entre Sesau e Segur. Com a chegada de mais conselheiros a reunião 47 

alcançou o quórum. Voltando à SISSONLINE, ficou decidido que será emitido um ofício ao Sr. Carlos 48 

Roberto de Abreu, solicitando as respostas que ficaram pendentes na reunião (como a infraestrutura da 49 

rede). Dra Tânia reitera ao Sr. Urandy o pedido de cópia do contrato da Rizzo. 50 
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2- Assuntos Gerais: Dr. Antonio fala que a aprovação para emissão da Certificação da FSPSS – 51 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - como Organização Social já é uma realidade, com a 52 

alteração da Lei Municipal que autoriza o Município a outorgar o título de Organização Social às 53 

pessoas Jurídicas de Direito Privado que atuem nas áreas permitidas por lei pela Câmara Municipal, 54 

que a aprovou no final de outubro de 2016. Agora temos que aguardar findar o processo administrativo 55 

de outorga do título à FSPSS. Agora o próximo passo é a filantropia. Fala que como O. S. a Fundação 56 

terá as prerrogativas legais para prestar um serviço diferenciado em São Sebastião, com maior 57 

flexibilidade e eficiência, seguindo a Lei das Organizações Sociais e, poderá adquirir um know How de 58 

forma a poder prestar serviços em outros municípios, podendo também se qualificar nestes outros 59 

municípios, caso suas leis assim permitirem. Alegou que a ADIN- Ação Direta de Inconstitucionalidade 60 

proposta pelo PT- Partido dos Trabalhadores em face da Lei Federal das O.S. foi julgada em meados 61 

do meio do ano de 2015 e o acordão já transitou em julgado no STF. Assim, o Instituto Jurídico das 62 

Organizações Sociais no país já está consolidado juridicamente, o que até então ainda era alvo de 63 

muitas discussões de controvérsias no Tribunal de Contas. Atualmente a situação foi pacificada e a 64 

utilização desse instituto como opção de gestão pelos entes municipais é um meio seguro e 65 

consolidado. Neste diapasão, a FSPSS, ao solicitar a outorga do título ao Poder Público Municipal está 66 

agindo em consonância com a legislação de forma segura.   Dr. Antonio pede respaldo da plenária 67 

para pedir urgência na emissão do certificado junto ao gabinete (emissão de decreto): aprovado por 68 

unanimidade a proposta de qualificação de OS e o pedido de agilização da outorga do título. 69 

Também agradece à Equipe técnica que contribuiu para isso acontecer, ao Comus, ao Secretário da 70 

Saúde, à Câmara, porque é uma vitória de todos, tanto a criação da entidade, quanto os passos dados 71 

no sentido de sua evolução. Sra Ana Amélia fala sobre a criação do Comus no organograma da saúde. 72 

Dra Tânia quer saber quando isso vai acontecer, e sobre a Lei do Comus. Dr. Antonio confirma que 73 

saiu a lei do Comus e do FMS (Fundo Municipal de Saúde), e que trará as duas na próxima ordinária. 74 

Sr. Felipe saiu e consignou o voto favorável aos demais itens de votação. Dr. Antonio falou para 75 

priorizar essa criação no início do próximo ano. Faz uma breve explanação sobre o organograma, 76 

coloca que implica em criar novos cargos, em época eleitoral, que gera custos e que ficarão para o 77 

próximo governo, e como isso é temerário. Conforme explicado pelo Sr. Ricardo do FMS, o Comus 78 

precisa estar no organograma da Saúde para que possa ser enviado para Câmara Municipal o pedido 79 

de criação de dotação orçamentária própria, e que para esse ano já não dá mais tempo. Sra Ana 80 

Amélia faz algumas considerações sobre as dificuldades de não ter dotação própria (como a falta de 81 

café, e mais importante, de uma impressora para o Comus, já que a atual foi uma doação do Ministério 82 

da Saúde, e há algum tempo está quebrada). Dr. Antonio se comprometeu a comprar o café, mas não 83 

encontrou com a funcionária antes da reunião, razão pela qual foi comprado pela mesma com recursos 84 

próprios (pessoais). Dra Rosana do Laboratório Itapema disse que doará o café para as reuniões do 85 

Comus. Dr. Antonio agradeceu; fala sobre a impressora e sua destinação, já que foi doada pelo 86 

Ministério da Saúde Alega que a impressora somente pode ser utilizada pelo COMUS e quando for 87 

inutilizada, deverá ser devolvida ao Ministério da saúde ou deverá ser solicitada autorização para 88 

inutilização ou outro fim. Dra Tânia perguntou ao Sr. Givanildo (Diretor da VISA) se há animais ainda na 89 

Zoonoses. Sr. Givanildo disse que sim, e que essa informação já está sendo mandada para a COFIN. 90 

Questionado sobre a vultuosa compra de ração (mais de 5 toneladas), informou que devido à problemas 91 

de atrasos na compra a Zoonoses já ficou sem ração, tendo ele próprio que comprar do bolso; assim 92 

optaram por comprar uma quantidade maior e ir retirando paulatinamente por não ter local adequado 93 

para o acondicionamento. Sr. Clausius perguntou se pagamos antecipadamente; a resposta foi sim. 94 

Dra. Tânia disse que houve outra compra de ração posterior a essa, pode justificar? Será averiguado. 95 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que depois 96 

de aprovada, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por              Tereza Carmela Galdino da 97 

Costa e presidida por                                  Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva 98 

São Sebastião, 22 de novembro de 2016.  99 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 100 
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