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ATA DA 138ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 21 de fevereiro de 2017, às 15h e 20 minutos – 2ª chamada - término às 18h e 59 minutos. Sala 3 

SESAU. 4 

ORDEM DO DIA: 5 

1- Prestação de Contas da Secretaria da Saúde de São Sebastião – 3º Quadrimestre/2016; 6 

1.1-Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS; 7 

1.2- Unidade de Avaliação e controle – UAC; 8 

1.3- Apresentação do Secretário da Saúde; 9 

1.4- Divisão de Ouvidoria; 10 

1.5- Divisão de Odontologia; 11 

1.6- SAMU; 12 

2- Prestação de Contas Fundação de Saúde Pública de Saúde – FSPSS; 13 

2.1- Programa de Saúde da Família; 14 

2.2- Vigilância Sanitária; 15 

2.3- Vigilância Epidemiológica; 16 

2.4- Centro de Zoonoses; 17 

2.5- Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno – CIAMA; 18 

2.6- Centro Municipal de Infectologia – CEMIN; 19 

2.7- Centro de Atenção Psicossocial CAPS I e CAPS AD; 20 

3- Parecer Final da Comissão de Finanças – COFIN. 21 

Sra. Marcia deu início à Sessão Plenária e informou que essa reunião será exclusivamente para 22 

Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde -SESAU e Parecer final da 23 

Comissão de Finanças. Salientou que, segundo o Regimento Interno do COMUS, cada 24 

conselheiro poderá interagir para esclarecimentos por no mínimo 2 minutos. Lembrou também que 25 

terá voto consignado. Por último solicitou o desligamento de aparelhos celulares e outros. Sr. 26 

Henrique, secretário adjunto da SESAU, esclareceu que a apresentação em pauta é referente 27 

aos serviços executados do 3º Quadrimestre/2016 e atendem a uma determinação de lei e que 28 

esse conteúdo apresentado retornará para esse conselho no Relatório Anual de Gestão 29 

(consolidado dos 12 meses). Solicitou atenção na análise dos documentos no item produção de 30 

serviços, pois estes dados oferecerão subsídios de diagnósticos para os instrumentos de gestão, 31 

podendo monitorar a história de ampliação ou redução, qualitativa e quantitativa. Lembrou que 32 

esta apresentação será efetuada na Câmara de Vereadores no dia 23 de fevereiro de 2017. Sra. 33 

Isabel, vice presidente do COMUS solicitou que a Prestação de Contas da SESAU, FSPSS e 34 

Fundo Municipal de Saúde sejam disponibilizadas para o COMUS com cinco dias de 35 

antecedência, objetivando enviar para a apreciação prévia dos conselheiros. Em seguida, 36 

passou-se a ordem do dia: 37 

1- Prestação de Contas da Secretaria da Saúde de São Sebastião – 3º Quadrimestre/2016: 38 

Sr. Ricardo informou que irá apresentar a Prestação de Contas em pauta, porém não está mais 39 

lotado no Fundo Municipal e sim na Secretaria da Fazenda. Em seguida, discorreu sobre formato 40 

e fluxo da Prestação de Contas, desde o encaminhamento para análise da COFIN em reuniões 41 

semanais e emissão de parecer e apresentação e consignação em Plenária do COMUS e por 42 

último a apresentação em audiência pública na Câmara Municipal. Salientou que os dados 43 

apresentados estão de acordo os dados enviados para o Governo Federal. Discorreu sobre as 44 

legislações pertinentes norteadoras das ações do FMS e que esta apresentação atende a uma 45 

determinação da Lei Complementar 141/2012 e que todas as informações apresentadas têm 46 

origem nos Relatórios Obrigatórios previstos na referida Lei e que estes efetuam a comparação se 47 

o município aplica e como aplica os recursos destinados à Saúde. Informou que o apresentará o 48 

consolidado do 3º quadrimestre/16 (setembro a dezembro/2016) e que todas as informações do 49 
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setor estão à disposição no portal da transparência, bem como são apresentadas ao COMUS no 50 

decorrer do ano inteiro. Com relação ao item Recursos Humanos disse que houve um problema 51 

com a logística de apresentação, todavia fornecerá os dados a posteriori. Quanto às demais 52 

informações já constam do portal de transparência. Na Sequência discorreu sobre a Oferta e 53 

Produção de Serviços: Dados Estatísticos, Administrativos e Geográficos, Unidades sob Gestão 54 

Municipal, Oferta de Serviços de Saúde: Especialidades, Exames, Rede de Saúde, Estrutura 55 

Administrativa, Produção Ambulatorial, Hospitalar, Internações, Atenção Básica, Vigilância em 56 

Saúde, Atividades Desenvolvidas, Ouvidoria, Auditorias Iniciadas e/ou Concluídas – 57 

Encaminhamentos e Determinações.  Discorreu sobre os relatórios contábeis utilizados para 58 

análise do financeiro (parte integrante desta ata): Relatório Analítico da Despesa Liquidada, 59 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária + Gráfico, Folha de Pagamento, Extratos 60 

Bancários, Processos Licitatórios, Informes sobre novos convênios / Recursos recebidos, 61 

Relatórios da Aplicação de Recursos Repassados: Subvenção Social – Conta Intervenção HCSS 62 

– Prestação de Contas – SESAU. Salientou que levou como base a alimentação do SIOPS. 63 

Informou que, segundo o último censo de 2016, o Município de São Sebastião compreende uma 64 

população estimada em 84.294 mil habitantes. Quanto ao Demonstrativo do Montante e Fonte dos 65 

Recursos Aplicados no período, explicou que ele consiste nas Receitas Arrecadadas e Médias 66 

das Receitas Previstas, sendo arrecadado no quadrimestre R$ 357.007.190,59 quando o previsto 67 

era uma receita no valor de R$ 307.596.264,00. Na sequência informou que fora os recursos 68 

obrigatórios existem alguns convênios, repasse Fundo a Fundo do Governo Federal ou Estado e 69 

outras receitas do SUS, sendo arrecadada no período a importância de R$ 18.913.641,99. 70 

Discorreu sobre o percentual de receitas arrecadadas para financiamento da Saúde, sendo 71 

89,09% recursos do Tesouro Municipal, 0,72 % recursos do Estado e 10,19% da União. Salientou 72 

que o aplicado em saúde foi superior aos 15% preconizados por lei. Em seguida apresentou o 73 

Demonstrativo do Montante e Fonte de Recursos Aplicados no Período, Percentual de Receitas 74 

Arrecadadas para financiamento da Saúde, Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e 75 

Serviços Públicos de Saúde, Total de Despesa Liquidada Por Fonte de Recurso, Demonstrativo 76 

de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos Por Natureza, sendo estes divididos em 77 

percentuais destinados para Atenção Básica, para Assistência Ambulatorial e Hospitalar, para 78 

Suporte Profilático e Terapêutico, 0,81% para Vigilância Sanitária, para Vigilância Epidemiológica 79 

e para Administração Geral e Demonstrativo de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços 80 

Públicos por Habitantes. Sr. Henrique, Secretário Adjunto da SESAU, chamou a atenção da 81 

plenária para o percentual aplicado no Município de São Sebastião (1629,00 habitante/ano), 82 

considerando que a média entre outros municípios fica em torno de (1800,00 por hab./ano). 83 

Dando continuidade, Sr. Ricardo concluiu que a aplicação devida é de 15%, porém o Município 84 

aplicou 38,47 %/ano com recursos próprios que agregados a outras aplicações (convênio/fundo a 85 

fundo) quase chegou a 50%. Sr. Henrique salientou que quando se fala em Recursos Próprios 86 

leiam-se Recursos de Tributos que a Prefeitura recebe (IPVA, ISS, ICMS, Fundo de Participação 87 

dos Municípios, e outros), como exemplo citou os Royalties. Dra. Marcia agradeceu a 88 

apresentação do Sr. Ricardo, e em seguida, passou a palavra aos representantes da SESAU para 89 

apresentação dos serviços executados. 90 

1.1-Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS: Sr. Wilmar Prado, membro 91 

representante, informou que existe auditoria nas três esferas, sendo o DENASUS componente 92 

Federal, Componente Estadual e o Componente Municipal, este formado por profissionais 93 

técnicos da SESAU. Com relação à rotina de trabalho, informou que as auditorias podem ser 94 

solicitadas pelo Secretário da Saúde ou pode ser demandada pelo próprio Ministério da Saúde 95 

como auditoria de monitoramento. Informou que possui dois processos ativos, sendo eles, um do 96 

ministério da Saúde, monitoramento contínuo desde 2011, com acompanhamento das 97 

inconformidades que podem ser sanadas ou prorrogadas no período. Dra. Tania Sarak 98 

considerou que o referido Componente de Auditoria Municipal não está condizente com a 99 

legislação aplicada, em seguida perguntou ao Secretário Adjunto se existe previsão para 100 
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regularização desta inconformidade, considerando que Comissão não é Componente. Sr. 101 

Henrique informou que já existe uma proposta do DENASUS com a possibilidade de inserção 102 

junto ao quadro da Secretaria da Saúde de funcionários de carreira para componente de auditoria. 103 

Considerou que o Município de São Sebastião contempla essa prática, porém teremos que 104 

aguardar a reforma administrativa que esta sendo implantada pela nova gestão. Em seguida, Dra. 105 

Tania questionou o andamento da solicitação da Comissão de Finanças com relação à abertura 106 

de auditoria para averiguação de possíveis irregularidades Empresa Rizzo. Disse que não houve 107 

retorno à solicitação da COFIN. Sr. Henrique respondeu que verificará e dará um retorno. 108 

1.2- Unidade de Avaliação e controle – UAC:- Sr. Wilmar, deu início a apresentação, 109 

discorrendo sobre o número de estabelecimentos de saúde, sendo eles próprios, contratados, 110 

filantrópico, privado (particular e contratado). Em seguida apresentou o número de oferta e 111 

produção por blocos de financiamento, somando um total de 138 unidades cadastradas no CNES 112 

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Apresentou o quadro de Oferta e Produção 113 

Hospitalar que se referem às internações ocorridas no ano por especialidade. Sr. Henrique 114 

considerou que mais de 70% das internações ocorridas são prevalentes na Atenção Básica. Por 115 

último, Sr. Wilmar discorreu sobre os dados referentes ao Serviço de oferta e produção dos 116 

Serviços em Urgência e Emergência.  Nesse momento, Sr. Henrique apresentou o Sr. Silvio, 117 

novo Secretário da Saúde. 118 

1.3- Apresentação do Secretário da Saúde: Sr. Henrique apresentou o novo Secretário da 119 

Saúde, Silvio Tavares de Andrade que informou que assumiu a partir de ontem e disse que dará 120 

prosseguimento na administração da Secretaria da Saúde - SESAU. Considerou que a Prestação 121 

de contas é referente ao 3º quadrimestre/2016 e desse período em diante assumirá o desafio com 122 

a Saúde do Município. Disse que já fez reunião com os funcionários da SESAU no período da 123 

manhã e tarde. Salientou que todas as ações que tiveram sucesso na gestão passada serão 124 

aproveitadas e as que não tiveram serão melhoradas. Considerou que o principal desafio é 125 

entender os papéis da Fundação de Saúde, Complexo Hospitalar e Secretaria da Saúde. Em 126 

seguida se colocou a disposição do Conselho de Saúde porque crê na troca de experiências. 127 

Salientou que é um gestor administrativo e ao se basear nos indicadores de São Sebastião 128 

considerou que o Município poderia estar muito melhor do que está, pois ao traçar alguns 129 

comparativos entre o número populacional e orçamento da saúde, crê que talvez o dinheiro esteja 130 

mal redimensionado. Salientou que aplicar na Saúde Básica é a melhor estratégia a ser aplicada e 131 

que o discurso tem que ser o mesmo das ações! Concluindo, disse que a Saúde não será mais 132 

dicotomizada, será tratada como uma só fatia. Solicitou apoio do COMUS e se despediu.  133 

1.4- Divisão de Ouvidoria: Sr. Jefferson, responsável pelo setor, deu início a apresentação 134 

discorrendo sobre o número de atendimentos realizados no 3º quadrimestre/16, sendo estes: 135 

Reclamações, elogios, pedidos, informações, denúncias e sugestões. Informou que as 136 

reclamações que perfazem o maior número de atendimentos são classificadas por tipo de 137 

atendimento: caracterizado por mau atendimento, demora no atendimento, falta e rotina de 138 

atendimento, com ênfase para a Central de Regulação com relação ao transporte de pacientes. 139 

Por último falou do SACH – Serviço de Atendimento ao Cliente Hospitalar realizado dentro do 140 

próprio Complexo Hospitalar. Sra. Georgia disse ao acompanhar as prestações de contas 141 

conseguiu perceber que a Ouvidoria vem ganhando transparência para a população nos últimos 142 

anos, vide o número de reclamações x casos atendidos. Sugeriu que a divulgação do Serviço de 143 

Ouvidoria seja sempre multiplicada ao usuário do Hospital. Dra. Marcia destacou o efeito positivo 144 

do Serviço de Ouvidoria do Hospital realizado pelo Sr. Ricardo, no ano de 2015. Sr. Henrique 145 

sugeriu que ao final de cada período, o setor de Ouvidoria compile dados objetivando a criação de 146 

propostas para pactuação da forma de trabalho adequada. Por último discorreu sobre comparativo 147 

do 2º quadrimestre de 2016 e 2017, enfatizando que o número de reclamações no período foi 148 

superior ao ano anterior.  149 

1.5- Divisão de Odontologia: Dr. Daniel, responsável pelo setor, informou que na apresentação 150 

em tela não constam a apresentação do PSF. Disse que acabaram de assumir e não possuem 151 
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muitos dados do período anterior. Em seguida, discorreu sobre os estabelecimentos de atuação: 152 

Atenção Básica em duas UBSs, em seis escolas e Centro de Especialidades Odontológicas – 153 

CEO (Topolândia) e Odontológicas CEO. Em seguida discorreu sobre as atividades de Saúde 154 

Bucal, sendo estas: 1ª Consulta Odontológica Programada, Consultas de Urgência, Escovação 155 

Supervisionada e Tratamento Concluído (Centro Odontológico e Atenção Básica), Número Total 156 

de Consultas na Atenção Básica, Instalações de Prótese Dentária e Procedimentos Realizados 157 

(CEO e Atenção Básica). Sr. Henrique disse que o principal índice de monitoramento (índice 158 

internacional) não foi efetuado. Dr. Daniel disse que estarão corrigindo as inadequações, ao 159 

mesmo tempo em que resgatarão as ações protetivas e preventivas. Concluindo, discorreu sobre 160 

o Projeto sorriso, o qual promove ações de prevenção em Saúde Bucal, atendendo Costa Sul, 161 

Costa Norte e Centro. Disse que esse projeto será mantido. 162 

1.6- SAMU: Sra. Mara, coordenadoria do Setor, discorreu sobre o número de solicitações de 163 

ocorrências no setor, no período de setembro a dezembro de 2016. Destacou que dezembro 164 

houve um aumento percentual bem significativo de ocorrências, por conta do movimento de 165 

rodovia (período de temporada e novas construções). Em seguida fez o detalhamento dos 166 

percentuais por tipo de atendimentos, sendo estes: Orientados, Enviados e Trotes e detalhamento 167 

dos percentuais dos traumas ocorridos por atropelamento, acidente de moto, acidente de bicicleta 168 

e acidente de transito com vitima. Sr. Henrique explicou que os dados do SAMU também podem 169 

ser transformados em dados de políticas públicas de saúde, objetivando evitar acidentes. Dr. 170 

Marcelo solicitou que sejam fornecidos ao COMUS os dados estatísticos sobre as ocorrências 171 

atendidas pelo SAMU, bem como o detalhamento por localidade e diagnósticos. Sra. Mara 172 

informou que já dispõe desses dados disponibilizará ao COMUS. Dra. Tania perguntou quantas 173 

ambulâncias o setor dispõe. Sra. Mara informou que o setor conta com 06 (seis) ambulâncias, 174 

sendo 05 básicas e 01 de suporte avançado que está locada em Boiçucanga. Disse que duas 175 

viaturas básicas que estão em manutenção e serão liberadas amanhã.   176 

2- Prestação de Contas Fundação de Saúde Pública de Saúde – FSPSS: Sra. Rebeca Freitas 177 

de Barros Gomes, Contadora da FSPSS, apresentou a prestação de contas financeira, 178 

discorrendo sobre as duas fontes de recursos, sendo estas: Fonte municipal e Federal por meio 179 

do Programa de Saúde da Família, Programa de Saúde Bucal e Programa de Atenção Básica - 180 

PAB Fixo. Em seguida discorreu sobe os valores referentes aos recursos repassados ao 181 

Município no quadrimestre, Rendimentos e Aplicações, Receitas Totais, Despesas – Folha de 182 

Pagamento e Encargos Trabalhistas, Despesas de Serviços de Terceiros, Despesas de Tarifas 183 

Bancárias, e Despesa total. Concluindo, fez um comparativo com informou que os recursos não 184 

utilizados são encaminhados para aplicação.  185 

2.1- Programa de Saúde da Família: Sr. Henrique deu início à apresentação informando que os 186 

dados referentes à produção de serviço poderão variar à medida que houver processamento 187 

desta, com apresentação nas prestações de conta posteriores. Informou que o cadastro de 188 

informação está vinculado ao E-SUS-AB, Sistema de informação do Ministério da Saúde na 189 

Atenção Básica em substituição ao SIAB. Em seguida informou que daqui a trinta dias 190 

aproximadamente, todos os Agentes Comunitários estarão com os seus tabletes para a realização 191 

das visitas domiciliares.  Em seguida, disse que no mês de abril terão o monitoramento do PMAQ 192 

que virá monitorar a qualidade do serviço das unidades com o recurso utilizado. Faremos o 193 

possível para crescer e/ou, se for o caso, evitar perder. Em seguida, discorreu sobre a 194 

produtividade dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas e agentes comunitários, 195 

quantificando suas ações por meio de consultas realizadas, visitas domiciliares, atividades 196 

coletivas e reuniões. Em seguida apresentou detalhadamente o número de consultas de 197 

puericultura, consultas de pré natal, consultas destinadas aos pacientes DST/AIDS, Atendimento 198 

ao diabético e hipertenso, prevenção de câncer cervico-uterino. Apresentou também dados 199 

referentes ao atendimento da equipe em grupo. Citou que existiam mais de 100 agentes 200 

comunitários em desvio de função, atuando em diversos setores da Prefeitura. Dra. Marcia  201 
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2.2- Vigilância Sanitária: Sra. Georgia Michelucci, farmacêutica sanitarista e atual chefe do 202 

Departamento, informou que a Vigilância Sanitária está dentro do Departamento de Vigilância em 203 

Saúde, juntamente com a Vigilância Epidemiológica e Centro de Zoonoses – CCZ. Disse que a 204 

Vigilância abrange uma gama enorme de produtos e serviços disponíveis para a sociedade, sendo 205 

estes: serviços de saúde, salão de beleza, rede de alimentação, fábricas de gelo, toda rede de 206 

alimentação. Informou que também controlam a qualidade, validade, alterações no produto e uso 207 

de agrotóxicos. Em seguida discorreu sobre as questões que envolvem o meio ambiente, áreas 208 

contaminadas e poluentes. Por último discorreu sobre as ações voltadas para as questões da 209 

saúde do trabalhador, avaliando riscos x atividades realizadas. Salientou que a principal função do 210 

departamento é a orientação e preservação da saúde da população. Informou que todas as ações 211 

de vigilância são publicadas no Diário Oficial Municipal. Discorreu sobre a legislação balizadora 212 

das ações de vigilância: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Centro de Vigilância do Estado 213 

de São Paulo (detalhamento das leis por região), ANVISA (libera normas técnicas – referência 214 

maior), além das leis municipais. Salientou que a legislação está mais voltada para restrição do 215 

que para a permissão, em seguida concluiu que seguem padrão de leis governamentais federais, 216 

estaduais e municipais. Informou que a Vigilância trabalha na parte cartorial, na qual existe um 217 

recebimento das solicitações dos veiculados no Município, objetivando a liberação dos 218 

enquadramentos inspecionados pela Vigilância. Concluindo, discorreu sobre o expediente e 219 

fiscalização realizadas no quadrimestre, incluindo o Programa Pró-Água de Controle de qualidade 220 

de água para consumo humano. Dra. Tania perguntou se a Vigilância possui fundo próprio. Sra. 221 

Georgia explicou que quando a Vigilância se transformou em gestão plena nas suas ações, uma 222 

das exigências na legislação era a abertura de conta bancária própria (Banco do Brasil) e 223 

utilização nas ações de Vigilância. Disse que já efetuaram a compra de um carro com recurso 224 

derivado desse recurso. Dra. Tania solicitou que seja enviado ao COMUS o número da conta 225 

bancária citada pela Sra. Georgia, bem como cópia de informativo bancário contendo saldo e 226 

quanto já foi aplicado.  227 

2.3- Vigilância Epidemiológica: Enfermeira Milene, informou que o departamento acompanha 228 

todas as doenças de notificações e a partir desses dados coletados elaboram um diagnóstico do 229 

Município e planejam ações para intervir no ciclo de doença/saúde. Em seguida discorreu sobre a 230 

distribuição de casos de dengue no Município, detalhando por número de notificações e número 231 

de casos positivos autóctones. Sr. Henrique considerou que a notificação é mais importante do 232 

que subnotificar dados, disse que essa postura é criminosa e que existem relatos de pessoas 233 

políticas envolvendo notificações de agravos. Em seguida, informou que já existe um 234 

planejamento Regional para ações de contingência para períodos de epidemias. Dando 235 

continuidade, Enfermeira Milene informou que ano anterior o município teve alguns casos 236 

suspeitos, sem a notificação laboratorial, porém salientou que todas as notificações que chegaram 237 

à Secretaria da Saúde foram computadas. Evidenciou que houve mudança no perfil 238 

epidemiológico e que fizeram sorologias com resultado negativo, além dos sintomas das três 239 

doenças (Shicungunha e Zika, Dengue) serem muito parecidos. Em seguida discorreu sobre as 240 

Atividades do IEC - Informação, Educação e Comunicação e Ações desenvolvidas no 241 

quadrimestre: Palestras para visitantes do Observatório Municipal, Palestras para pacientes nas 242 

UFSs, Atividades de Controle de Vetor, Atividade de Nebulização, Índice de Infestação, Número 243 

de Doenças de Notificação Compulsória – Casos Confirmados, Amostras Encaminhadas ao 244 

Instituto Adolfo Lutz – IAL, Programas de Combate à tuberculose, Hanseníase, Teste do Pezinho, 245 

Campanhas Influenza, Campanha de Pólio. Em seguida discorreu sobre as doenças de 246 

notificação compulsória. Por últimos discorreu sobre os casos positivos para as seguintes 247 

doenças: sífilis congênita, gestacional e adulto, esquistossomose. 248 

2.4- Centro de Zoonoses: Sr. Marcelino Jesus Mosz, veterinário representante do setor: 249 

discorreu sobre o fluxo de atividades realizadas com os animais de pequeno porte, sendo estes 250 

cães e gatos capturados/recolhidos, adoções, resgates, óbitos (na maioria são filhotes) e 251 

eutanásias, vacinação anti-rábica canina e felina, castrações no Centro de Controle de Zoonoses - 252 
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CCZ. Com relação ao número de animais castrados explicou que faltou anestésico e não houve 253 

compra no período. Informou que teve uma captura de cavalo. Dra. Tania perguntou se aplicam 254 

multa ao proprietário do animal capturado. Dr. Marcelino respondeu que cobram taxa de resgate 255 

e as diárias. Em seguida discorreu sobre solicitações e denúncias recebidas, Amostras enviadas 256 

para diagnóstico de raiva, Visitas e Inspeções Realizadas por Técnicos do CCZ Animais de 257 

Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, Sinantrópico e Outros, Atendimentos Veterinário Externo, 258 

Animais Castrados e Devolvidos ao local de origem. Concluindo, informou que os funcionários que 259 

estão no atendimento do CCZ estão orientados para informar que o Centro de Zoonoses não 260 

realiza consulta veterinária. Carlos Alberto fez questionamentos referentes a valores 261 

superfaturados na compra de ração para o CCZ. Dr. Marcelino disse que no momento não tem 262 

como responder ao questionamento. Dra. Tania informou que a Comissão de Finanças fará 263 

solicitações de esclarecimentos quanto à quantidade de ração comprada para cães e gatos no 264 

mês de julho de 2016, adquirida junto à empresa João Pereira dos Santos Filho – Rações ME.  265 

2.5- Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno – CIAMA: Sra. Carla Maria Bruço Silveira, 266 

Enfermeira Obstetra, fundadora do CIAMA e atual coordenadora da unidade, em seguida 267 

discorreu sobre os dados das ações assistidas, sendo estas: atividades individuais, em grupo e 268 

visitas domiciliares. Disse que o as atividades e orientações preconizam que as mães prolonguem 269 

a amamentação até o 2º ano de vida do bebê. Destacou o trabalho do Banco de Leite inaugurado 270 

em 1994 e que junto ao CIAMA foram aprimorando as atividades e atualmente são referência para 271 

todo o Litoral Norte.  Disse que foram capacitados pelo Ministério da Saúde para execução do 272 

serviço e já treinaram os municípios vizinhos Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. Informou que o 273 

Brasil está em 1º lugar na Rede de Banco de Leite no mundo e incentivo ao aleitamento Materno. 274 

Informou que já receberam o Certificado “Ouro” – Excelência Máxima e certificados e prêmios com 275 

as atividades inovadoras desenvolvidas com as mães. Por último diferenciou o Serviço de Banco 276 

de Leite e Incentivo ao Aleitamento Materno, pois desenvolvem atividades diferenciadas. 277 

Salientou que toda a equipe da unidade fala a mesma linguagem e tem o mesmo compromisso 278 

envolvido com o incentivo ao aleitamento materno.   279 

2.6- Centro Municipal de Infectologia – CEMIN: Sra. Elaine, coordenadora da unidade, 280 

Farmacêutica e coordenadora do CEMIN, deu início discorrendo sobre o número de pacientes em 281 

atendimentos, coleta de exame CD4, coleta de exame de carga viral, exames porta aberta – 282 

CEMIN (HIV, Hepatite B e C e VDRL), teste rápido, número de gestantes atendidas, número de 283 

acidentes biológicos, número de óbitos, número de acidentes biológicos, violência sexual, número 284 

de nascimentos de mães HIV positiva. Dra. Marcia esclareceu que o pacientes que procuram o 285 

serviço do CEMIN com referência de violência encaminhada de diversas unidades de saúde: 286 

Pronto Socorro, CREAS e outras unidades de saúde. Por último discorreu detalhadamente sobre 287 

o número de atendimento por profissional. Citou o afastamento do Dr. Guilherme, o infectologista, 288 

e em seguida, apresentou detalhadamente o nome dos funcionários, por especialidade, que fazem 289 

parte da equipe do CEMIN, bem como os serviços que estão sendo oferecidos. Por último citou o 290 

número de atendimento, totalizando 430 casos de pacientes portadores do vírus HIV/AIDS, bem 291 

como a realização de visitas domiciliares da Assistente Social a pacientes faltosos na consulta, 292 

retirada de medicação e exames de CD4 e carga Viral, distribuição de latas de leite, apoio aos 293 

portadores de HIV/AIDS nos processos do INSS; LOAS/Conselho Tutelar/CRASS/Bancos, 294 

planejamento familiar, distribuição de preservativos feminino e masculino e gel lubrificante, etc. 295 

2.7- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I e CAPS AD: Dr. Ubirajara, Psicólogo de 296 

concurso e coordenador CAPS I e CAPS AD informou que a Saúde Mental envolve um amplo 297 

dimensionamento dentro da área da Saúde, disse que ela está presente em todos os tratamentos 298 

de saúde os quais exijam sua demanda. Existem profissionais em programas específicos dentro 299 

do CEMIN, Reabilitação, Atenção Básica e outros. Com relação aos atendimentos, informou que 300 

ele se divide tem três modalidades, sendo estas: CAPS I: Intensivo, semi intensivo e não 301 

intensivo, bem como as atividades desenvolvidas. Informou que a média de permanência semanal 302 

no CAPS AD está em torno de 19 pacientes intensivos, 29 pacientes semi-intensivos e 63 não 303 
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intensivos. Explicou que o CAPS I está mais voltado para os atendimentos de pacientes em 304 

situações graves de distúrbios crônicos (Co-morbidades), geralmente relacionados às psicoses e 305 

esquizofrenia. Em seguida discorreu sobre as atividades desenvolvidas. Já o CAPS AD direciona 306 

seu atendimento aos pacientes dependentes de álcool e drogas, nesses casos os serviços de 307 

urgência/Emergência também estão à disposição dos pacientes em crise. Informou que o CAPS 308 

Infantil está em projeto de implantação. Em seguida, discorreu sobre os CIDs comumente 309 

atendidos. Quanto ao atendimento aos adolescentes, lembrou que por conta do Município não 310 

possuir CAPS Infanto-Juvenil, disponibilizaram atendimento as quintas feiras para esse 311 

atendimento específico e que a maioria dos atendimentos se restringe à casa da Criança e do 312 

Adolescente e atendem praticamente a determinação do juiz. Salientou que todos os CAPS são 313 

porta aberta com atendimento médico e dispensação medicamentosa. Comentou que com a 314 

aposentadoria do Dr. Marcos Salvador, Médico Psiquiatra, o Município teve alguns problemas que 315 

resultaram na queda do número de atendimento. Relembrou que o Município está arcando com 316 

todas as despesas referentes às internações psiquiátricas desde que o Ministério da 317 

Saúde/Estado retirou do Litoral Norte a unidade de referência de internação psiquiátrica. Porém 318 

disse que o Município ainda mantém esta necessidade, por isso pagam por ela. Dr. Ubirajara 319 

informou que atualmente ainda pagam pelas internações dos pacientes adultos (07 pacientes) no 320 

Hospital Chuí, bem como Clínicas para atendimento de adolescentes. Normalmente é licitado um 321 

número x de vagas, mas se houver algum paciente em surto esse número pode ser revisto. Com 322 

relação às internações disse que não é a conduta mais indicada, porém às vezes a situação exige 323 

e que o número de internações atua como um termômetro de como caminha os CAPS. Dr. 324 

Guilherme Seixas perguntou sobre prevenção. Dr. Ubirajara informou que o Município conta 325 

com o trabalho das psicopedagogas nas escolas, Projeto Garoça, Projeto Viração, CRASS e 326 

CREAS (iniciando as atividades). Sr. Henrique Simões discorreu sobre o número de pessoas 327 

transportadas dentro e fora do Município, passes urbanos e intermunicipais distribuídos, 328 

dispensação medicamentosa, fraldas, fisiourologia, fornecimento de óculos, órteses, próteses, 329 

dieta enteral, bem como, agregam ao serviço os seguintes programas: Viva Leite e Bolsa Família. 330 

Além disso, proporcionam o acesso ao tratamento em Câmara /Hiperbárica, bem como 331 

atendimento e procedimentos com Serviço Social. Sr. Henrique fez considerações sobre o 332 

SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) corresponde a um sistema de 333 

informações que tem como objetivo principal promover informação contínua sobre as condições 334 

nutricionais da população e os fatores que as influenciam. Salientou que os maiores problemas da 335 

população estão nos seios da nutrição. Fez alguns contra pontos entre a Vigilância e indicadores 336 

do SISPACTO e propôs analisar melhor os parâmetros adotados na lógica da Saúde.   337 

3- Parecer Final da Comissão de Finanças – COFIN referente à Prestação de Contas – 3º 338 

Quadrimestre/2016: Dra. Tania Sarak deu início considerando que a apresentação da Prestação 339 

de Contas ainda não está em formato funcional. Dra. Marcia lembrou a Dra. Tania que o formato 340 

de apresentação veio mudando ao longo do tempo, justamente atendendo uma solicitação do 341 

COMUS. Na sequência, Sr. Carlos Alberto efetuou a leitura do Parecer da COFIN na íntegra, 342 

discorrendo sobre as justificativas de reprovação das contas. Por último informou que o Parecer 343 

da COFIN referente às Contas do 3º Quadrimestre de 2016 é pela Reprovação das Contas e está 344 

consignado na ata da 341ª reunião da COFIN. Dra. Tania solicitou uma reunião da COFIN e 345 

Secretaria Executiva do COMUS.  346 

3.1- Parecer da Plenária referente à Prestação de Contas – 3º Quadrimestre/2016: Dra. 347 

Marcia disponibilizou o momento para deliberação da Plenária diante das duas possibilidades de 348 

voto: a-) Votar pela Reprovação das Contas respaldada no parecer da COFIN; b-) Votar 349 

independentemente do Parecer da COFIN pela Aprovação das Contas, sendo deliberado, pela 350 

Plenária, por unanimidade, pela Reprovação das Contas da SESAU – 3º Quadrimestre/2016. 351 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 352 

será aprovada e assinada pelos presentes. Ata elaborada por           Ana Maria Assis Leite dos 353 

Santos e presidida por Márcia Guimarães Ferreira da Silva 354 
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