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ATA DA 137ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de janeiro/17, às 15h e 20 minutos – 2ª chamada - término às 16h e 59 minutos. Sala SESAU. 3 

Sra. Marcia deu início à reunião em pauta discorrendo sobre os itens de pauta, em seguida, 4 

passou-se a ordem do dia. 5 

ORDEM DO DIA: 6 

1- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 2º Quadrimestre/2016 - 7 

Esclarecimentos dos itens apontados e reprovados pela COFIN; 8 

2- Calendário de Reuniões da COFIN para o ano de 2017; 9 

3- Indicação de um membro do Segmento Governo para compor a suplência na Comissão 10 

de Finanças. 11 

1- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 2º Quadrimestre/2016 - 12 

Esclarecimentos dos itens apontados e reprovados pela COFIN: Dr. Roberto Magiolino, 13 

representante jurídico do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS, informou que responde 14 

juridicamente pelo DRH do Hospital há cerca de dois anos e seis meses aproximadamente, em 15 

seguida informou que devido ao desligamento do Sr. Clebson (administrador anterior do Hospital) 16 

ele e a Kátia foram escalados hoje pela manhã para a apresentação de esclarecimentos dos itens 17 

reprovados pela Comissão de Finanças na Prestação de Contas do Hospital – 2º Qd/2016.  Sra. 18 

Marcia lembrou a Plenária que a reunião em pauta atende a deliberação do COMUS na última 19 

reunião ordinária do COMUS, a qual consensuou que o Hospital prestaria esclarecimentos à 20 

Plenária somente dos itens reprovados no parecer da Comissão de Finanças. Dando 21 

continuidade, Dr. Roberto Magiollino informou que os dados solicitados pela COFIN já foram 22 

encaminhados anteriormente de forma global com detalhamento em reunião especifica de 23 

prestação de contas. Dra. Tania informou que alguns contratos demonstraram alguns indícios de 24 

irregularidades e que de 68 contratos médicos vigentes receberam somente 44 contratos, sendo 25 

que alguns foram analisados pelos profissionais advogados e também membros da COFIN. Em 26 

2012 foram encaminhados 22 contratos para análise do departamento jurídico da Prefeitura e 27 

aguardam retorno. Em seguida, citou alguns exemplos citados como irregularidades: Falta de 28 

discriminação do profissional em sua especialidade. Dr. Roberto Magiollino explicou que cada 29 

contrato pertence a uma empresa e que cada uma delas possui seus profissionais e que algumas 30 

vezes são eles próprios. Dra. Tania informou que existem profissionais que também são 31 

funcionários públicos e proprietários de empresa prestadora de serviços ao hospital em 32 

intervenção. Sra. Ana Amélia informou que alguns contratos somam uma carga horária de 26 33 

horas de trabalho e que, em alguns casos, existem profissionais que somados a esta informação 34 

ainda possuem uma carga horária na Prefeitura de 40 horas semanais. Em seguida, questionou 35 

como está sendo administrada a carga horária a ser cumprida na Prefeitura e contrato de Pronto 36 

Socorro. Dra. Tania informou que esta situação se estende desde o ano de 2012 e que a partir do 37 

momento em que a COFIN percebeu esta incompatibilidade de horário efetuou inúmeras 38 

solicitações de esclarecimentos e as contas passaram a ser aprovadas com pendências de 39 

esclarecimentos, porém estas nunca foram sem nenhuma manifestação de esclarecimentos. 40 

Salientou que a observação da COFIN se estende aos profissionais funcionários públicos donos 41 

de empresas que prestam serviços para a Prefeitura dentro do Hospital, Pronto Socorro e SAMU. 42 

Destacou ainda o aumento do número de empresas no período entre 2012 e 2016. Dr. Roberto 43 

Magiolino considerou que alguns apontamentos são muito pertinentes e que o Conselho está 44 

correto ao efetuar questionamentos quando necessário. Considerou que a administração do 45 

Hospital é política e que tudo acontece de acordo com a vontade do Prefeito e Interventor. Sugeriu 46 

ao Conselho posicionamento junto à nova gestão, objetivando consertar as situações 47 

inadequadas. Propôs uma reunião específica Hospital e COMUS para análise individualizada de 48 

cada contrato. Com relação à natureza dos contratos explicou que não se trata de contrato de 49 

trabalho regido por CLT e sim prestação de serviços de profissionais autônomos e que não há a 50 
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obrigatoriedade daquele profissional prestar o serviço. Informou que o controle de freqüência no 51 

Pronto Socorro Central e de Boiçucanga é feito por monitoramento de câmeras e que pela 52 

natureza do contrato a troca de plantões entre os profissionais é normal. Sra. Ana Amélia 53 

argumentou que essas práticas já são conhecidas, porém explicou que o questionamento da 54 

COFIN é referente à carga horária de alguns profissionais que ultrapassam às 24 horas/dia (26 h). 55 

Informou que é sabido que a nova administração já está analisando a situação dos contratos e 56 

que também será realizada uma auditoria no Complexo Hospitalar. Salientou que estes 57 

questionamentos são referentes ao 2º Quadrimestre/2016 e quanto ao 1º quadrimestre/16 não 58 

houve emissão de parecer da COFIN, sendo submetida à Plenária para votação. Em seguida 59 

perguntou ao Dr. Magiolino quantos contratos constam na relação enviada pelo Hospital ao 60 

COMUS. Sr. Roberto Magiolino concordou que o assunto em pauta é referente Prestação de 61 

Contas do Hospital - 2º Quadrimestre/16 e que esta foi disponibilizada e apresentada em plenária 62 

do COMUS anteriormente, já com relação à discussão dos contratos médicos, sugeriu que eles 63 

sejam discutidos detalhadamente em momento oportuno, em reunião específica para este fim. 64 

Dra. Tania disse que é importante destacar que no parecer da COFIN que foi observado 65 

irregularidades e não concorda que a esta Comissão tenha que reanalizá-los. Quanto aos 66 

contratos médicos e odontológicos perguntou quantas equipes de Bucomaxilo atuam no Hospital. 67 

Dr. Magiolino crê que tem uma equipe formada por vários contratos, porém necessita de maiores 68 

informações para se manifestar. Dra. Tania Sarak contra-argumentou que o Hospital possui duas 69 

equipes de Bucomaxilo, cada uma com dois profissionais. Em seguida, informou à Plenária que a 70 

equipe de Bucomaxilo é composta por quatro profissionais, porém na relação enviada pelo 71 

Hospital constam somente três profissionais, com titulação de especialização. Considerou que é 72 

preciso averiguar se o quarto profissional, que não consta na referida lista, também é especialista. 73 

Ainda sobre a referida lista perguntou qual o tipo de procedimento realizado pelos profissionais 74 

Bucomaxilo em ambulatório e urgência e emergência. Dr. Magiolino informou que no ambulatório 75 

prestam atendimento de urgência e emergência e caso o paciente necessite dar continuidade ao 76 

tratamento notificam o CROSS – Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – 77 

responsável pelas ações de regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial para 78 

assistência às necessidades imediatas do cidadão. Dra. Tania disse que seu questionamento se 79 

justifica em decorrência de uma vistoria realizada pelo COMUS no ambulatório de odontologia. 80 

Em seguida fez dois apontamentos: 1- Que tipo de contrato está sendo mantido com os 81 

profissionais Bucomaxilo considerando que eles não estão realizando este tipo de atendimento 82 

por ausência de material. 2- Informou que o Município não pactua serviços de Bucomaxilo na 83 

região e com isso a cidade perde recursos. Salientou que quando a COFIN avalia a produção não 84 

observa uma produção significativa que justifique o serviço. Solicitou ao Secretário Interino da 85 

Saúde que analise as possibilidades para pactuação do referido serviço. Dr. Magiolino 86 

considerou que é uma proposta que precisa ser avaliada para levantamento do custo/benefício. 87 

Sr. Henrique esclareceu que a situação acima citada referente ao profissional sem titulação já foi 88 

corrigida. Dr. Magiolino sugeriu que se analisem, primeiramente, os contratos médicos antes de 89 

colocar as contas em votação. Dra. Tania ratificou o parecer da COFIN pela reprovação das 90 

Contas do Hospital 2º Quadrimestre/2016, nos itens elencados em ata específica da COFIN. 91 

Salientou que a COFIN não tem que apurar mais nada e por último, solicitou encaminhamento 92 

para auditoria externa. Sra. Marcia ponderou que o parecer da COFIN é soberano e que o 93 

Hospital, ora representado pelo Dr. Magiolino solicitou a Plenária uma oportunidade para 94 

esclarecer as questões referentes aos contratos médicos. Explicou que a Plenária também é 95 

soberana no seu voto, podendo votar em anuência ao parecer da COFIN ou não. Sra. Dirceia 96 

perguntou se a Plenária votará sem a conclusão das contas porque a Plenária sempre votou 97 

confiando na análise da COFIN. Sra. Ana Amélia respondeu que ficará a critério da Comissão. 98 

Dra. Tania salientou que foi contra a esta 2ª apresentação da Prestação de Contas porque 99 

considerou que todos devem tomar consciência de se interar dos documentos recebidos para 100 

Prestação de Contas. Sra. Ana Amélia informou que esta 2ª apresentação foi sugerida devido à 101 
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falta de quorum na última reunião de Prestação de Contas. Sra. Marcia lembrou que na maioria 102 

das vezes o COMUS sempre votou apoiado no parecer da COFIN, porém considerou que esta 103 

situação é atípica, porque não houve um fechamento na última prestação de contas e o COMUS 104 

conta com diversos conselheiros novos em sua composição. Sr. Felipe disse que estava presente 105 

à reunião citada pela Sra. Ana Amélia e que o esvaziamento do quorum foi constrangedor. Em 106 

seguida considerou ser muito complicado aprovar as contas sem o aval da COFIN. Finalizou 107 

dizendo que a reunião não deveria tomar o formato de acareação e lançou a seguinte pergunta: o 108 

que mudará se a reprovação for mantida. Sra. Marcia esclareceu que o Conselho, num primeiro 109 

momento encaminha a resolução para o Fundo Municipal que encaminha para o Tribunal de 110 

Contas da União. Em seguida, o COMUS faz o detalhamento dos indícios de irregularidades e 111 

encaminha para os órgãos competentes, iniciando pelo Componente de Auditoria Municipal – 112 

AUDISUS. A seguir o Conselho notifica a parte interessada que deverá esclarecer os itens 113 

apontados como pendências de esclarecimentos, devendo ser apresentá-los para ciência da 114 

Plenária quando sanadas. Dra. Tania informou que a outra justificativa para reprovação das 115 

contas está pautada na falta de eficiência financeira resultando num aumento exacerbado das 116 

dividas do Hospital. Disse que o parecer da COFIN é unânime e imutável e aproveitarão essa 117 

nova administração para que os caminhos errados sejam consertados. Dr. Magiolino perguntou 118 

se o parecer da COFIN, bem como seus questionamentos foram enviados para o conhecimento 119 

do Hospital. Dra. Tania respondeu que sim e que algumas pendências se arrastam desde o ano 120 

de 2012. Citou que a questão dos contratos médicos nunca teve resposta. Sra. Ana Amélia 121 

informou que o Sr. Clebson tinha conhecimento destas questões, bem como a informação que as 122 

contas seriam reprovadas. Salientou um dos questionamentos da COFIN relacionados aos 123 

contratos médicos diz respeito à carga horária inconcebível de 26 horas/dia. Dr. Magiolino 124 

solicitou a notificação oficial da reprovação das contas, bem como a negativa do seu pedido para 125 

esclarecimentos dos contratos médicos de forma detalhada e individualizada. Dra. Tania sugeriu 126 

que os contratos médicos do Hospital sejam analisados pela bancada jurídica da prefeitura e 127 

auditoria externa. Sr. Henrique considerou que o Conselho de Saúde tem o seu caráter 128 

deliberativo, porém não tem o poder do executivo municipal, e dentro da sua função de controle 129 

social, com participação de membros dos três segmentos: Usuários, Governo/Prestadores, 130 

Trabalhadores de Saúde e Presidente do Conselho, não deve ter a exigência de ter profissionais 131 

especializados em sua composição. Concluindo disse que o COMUS faz os seus apontamentos e 132 

comunica a Secretaria da Saúde para providências legais e cabíveis. Sra. Kátia, representante do 133 

Hospital, informou que todos os encargos sociais do Hospital estão em dia e que os referentes ao 134 

FGTS foram parcelados. Dra. Tania argumentou que no momento da análise das contas não 135 

constava o referido pagamento. Sra. Kátia informou que o pagamento foi realizado no dia 136 

28/12/2016. Sra. Ana Amélia citou o caso de uma funcionária que trabalhou dois anos e oito 137 

meses no Hospital e constatou somente três meses de FGTS foi recolhido. Sra. Kátia informou 138 

que possui todos os extratos de pagamentos e que estes estão à disposição para comprovação 139 

do COMUS. Dra. Tania perguntou qual o valor atual da referida dívida. Dr. Magiolino solicitou 140 

que este questionamento seja feito por meio de ofício para fornecimento de valores corretos. 141 

Ainda no tema Intervenção, Dra. Tania abordou a questão da Eficiência Financeira. Dr. Magiolino 142 

considerou que a questão da eficiência é muito subjetiva e não se mede somente em valores, 143 

devem-se considerar as vivências e experiências do dia a dia e que muitas ações foram 144 

realizadas nestes dois últimos anos. Dra. Tania considerou que a dívida do Hospital está muito 145 

alta, bem como os repasses para o processo de Intervenção e disse que a cada mudança de 146 

interventor esta dívida sofre um aumento. Por último perguntou se os médicos que atendem em 147 

clínicas particulares e convênios destinam alguma cota para o Hospital. Dr. Magiolino respondeu 148 

que alguns sim e outros não. Dr. Magiolino salientou que a questão dos contratos médicos é 149 

mais complicada do que aparenta ser. Dr. João Siqueira perguntou se nessa administração o 150 

SAMU, PA de Boiçucanga e Pronto Socorro Central pertencerão ao Complexo Hospitalar. 151 

Considerou que essas massas financeiras precisam ser separadas. Dr. Magiolino argumentou 152 
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que a Irmandade é a entidade mais vantajosa financeiramente para administrar o Hospital e que 153 

tanto Prefeitura quanto as Organizações Sociais têm um custo mais elevado com relação aos 154 

encargos de recursos humanos. Dr. Tania solicitou o documento que comprove quais unidades 155 

pertencem ao Complexo Hospitalar. Dr. Magiolino disse que esta informação consta do Termo de 156 

Convênio do Hospital. Em seguida esclareceu à Dra. Tania que não existe equipe interventora e 157 

sim Interventora. Dra. Tania questionou o custo referente aos funcionários consolidado na planilha 158 

cedida pelo hospital. Dr. Magiolino esclareceu que o referido custo é referente aos funcionários 159 

contratados pela Irmandade que estavam e ainda estão trabalhando na Secretaria de Saúde. Dra. 160 

Tania perguntou se existe portaria de nomeação para estes contratos. Sra. Ana Amélia informou 161 

que pesquisou e constatou que são pessoas contratadas por vínculo celetista, porém estão 162 

emprestadas para as unidades de saúde da Prefeitura. Dr. Magiolino informou que as correções 163 

já foram efetuadas e esse custo será eliminado. Sr. Henrique considerou o lapso temporal e a 164 

continuidade das situações/problemas discutidas na reunião em pauta. Lembrou que o parecer da 165 

COFIN é pela reprovação das contas e que a plenária deverá assumir um posicionamento. 166 

Informou que algumas situações tidas como irregulares, atualmente já foram corrigidas, como é o 167 

caso do remanejamento de funcionários em desvio de função, haja vista o caso dos agentes de 168 

endemias. Sugeriu que o Conselho faça acompanhamento efetivo de agora em diante e que 169 

algumas situações terão providências imediatas e outras em longo prazo. Dra. Tania solicitou 170 

uma listagem atual dos funcionários contratados até dezembro de 2016. Sra. Dirceia perguntou 171 

ao Secretário Interino da Saúde se o COMUS vai preservar as funcionárias que atuam no 172 

administrativo do Conselho. Sr. Henrique respondeu que estão fazendo de tudo para mantê-las. 173 

Sr. Clausius sugeriu que o COMUS aceite a sugestão do Dr. Magiolino para análise dos 174 

contratos, pelo menos os que se encontram em situação mais grave, considerando que algumas 175 

situações se arrastam desde 2012. Não havendo mais manifestações, Sra. Marcia colocou em 176 

votação a Prestação de Contas do HCSS – 2º Quadrimestre/2016, sendo reprovada pela 177 

plenária por unanimidade.  178 

2- Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2017: Sra. Marcia colocou em votação 179 

da plenária o calendário de reuniões ordinárias do COMUS, sendo aprovada por unanimidade a 180 

realização das reuniões em todas as segundas terças feiras de cada mês, às 16 horas, com 181 

exceção das reuniões referentes às Prestações de Contas que terão início às 15 horas. Por último 182 

informou que o calendário será enviado para os conselheiros por e-mail.  183 

1- 3- Indicação de um membro do Segmento Governo para compor a suplência na Comissão 184 

de Finanças: Sr. Henrique informou que indicará um membro suplente para próxima reunião 185 

ordinária do COMUS considerando a demanda de serviço gerada em decorrência da exoneração 186 

da Secretária de Saúde Dra. Mirella. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 187 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. Ata elaborada 188 

por           Ana Maria Assis Leite dos Santos  e presidida por Márcia Guimarães Ferreira da Silva 189 

São Sebastião, 24 de janeiro de 2017. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 190 

Henrique Simões Rodrigues da Silva  Adilson Ferreira de Moraes   

Nelsino da Conceição Silva  Lilian Cristiane da Silva Medeiros  

Camila Ribeiro Puerto  João Augusto Siqueira  

Rosana Fleury Zerlotti  Marcia Guimarães Correa da Silva  

Tania Regina Sarak  Lucas Faria de Souza Campos  

Dirceia Arruda de Oliveira  Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera   

Carlos Alberto de Sant’ Anna  Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Paulo Vitor de Oliveira  Felipe Gimenez Neto  

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 191 


