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ATA DA 141ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de agosto de 2017, às 16h e 20 minutos – 2ª chamada - término às 17h e 25 minutos. Sala 3 

SESAU. 4 

ORDEM DO DIA: 5 

1- Apresentação da proposta da LOA – Lei Orçamentária Anual – 2018; 6 

Sra. Isabel deu início à reunião em tela lembrando a Plenária que se trata de pauta única, e que os 7 

questionamentos referentes à apresentação devem ficar para o final. O Dr. Carlos, Secretário da 8 

Saúde, pediu a palavra, pois tinha um comunicado importante a fazer. Relembrou que já foi membro 9 

do 1º Conselho de Saúde, que sabe da importância do mesmo, e que após ser informado pela Sra 10 

Denise que o Conselho enfrentava dificuldades referente à necessidades básicas, como café, papel, 11 

toner, conversou com ela e com a Sra. Jacqueline (FMS) para incluírem na LOA 2018 a verba 12 

destinada ao COMUS, em dotação própria, com um orçamento de R$ 30.000,00/ano; e que o 13 

Conselho é que vai gerir esse recurso. Sendo 10 mil para custeio (café, toner, papel), 10 mil para 14 

investimento (computador, impressora) e 10 mil para serviços de terceiros (palestras e cursos). Sra 15 

Jacqueline inicia a apresentação falando do seu histórico como servidora há 15 anos, a maioria deles 16 

no Fundo Municipal de Saúde, e a seguir fala sobre a LOA (Lei Orçamentária Anua) que é um dos 17 

instrumentos de gestão utilizados pela administração pública, e é regulamentada pela-Constituição 18 

Federal, Art. 165, Inc. I, II e III, Lei Orgânica Municipal, Art. 163, Plano Plurianual (PPA), Lei de 19 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Fala sobre as receitas, de fonte 20 

municipal (217.600,00), estadual (778.088,00), e federal (18.127.727,00), totalizando R$ 21 

19.123.415,80; lembrando que o valor referente a fonte municipal trata-se somente das taxas de 22 

vigilância em saúde, porque o montante final ainda não está previsto. Em seguida discorre sobre as 23 

despesas, que se dividem em três centros de custo: Administração geral (5.505.375,60), Coordenação 24 

das Unidades (156.018.281,60) e Vigilância em Saúde (10.051.910,76). Sr. Guilherme questiona se 25 

não tem material para os conselheiros acompanharem, e que os números não estão visíveis. Sra 26 

Jacqueline informa que não teve tempo hábil de providenciar a documentação com antecedência, 27 

tendo terminado a apresentação há duas horas, mas que a mesma será enviada aos conselheiros; 28 

quanto ao tamanho dos números, afirma que não pensou em utilizar o Datashow, mas a Sra. Denise 29 

alterou o zoom do computador resolvendo o problema. A seguir a Sra. Jacqueline discorre sobre as 30 

despesas por natureza, sendo 46.969.439,00 para Pessoal e Encargos Sociais, 85.315.200,00 para 31 

Subvenções Sociais (inclui Fundação e o novo modelo de gestão do Hospital) o que diminui nossas 32 

despesas correntes, 36.056.928,96 Outras despesas Correntes, 3.230.000,00 Investimentos, 2.000,00 33 

Indenização e Restituição União e Estado e 2.000,00 Inversões financeiras, totalizando 34 

171.575.567,96. Sr. Douglas pergunta sobre 2018, e Sra. Jacqueline explica que esse é o orçamento 35 

para 2018, e que só colocou 2017 para servir de parâmetro do que foi gasto até o momento. Sra 36 

Jacqueline explica que fez a mesma divisão por programas de saúde, fazendo um comparativo com o 37 

liquidado no ano de 2017 até a presente data; sendo: Atenção Básica 30.815.054,04, Atenção de 38 

Média e Alta Complexidade 99.728.027,56, Assistência Farmacêutica 5.157.000,00, Vigilância em 39 

Saúde 10.051.910,76, Alimentação e Nutrição 1.018.000,00 e Gestão do SUS 24.805.575,60. Dois 40 

valores se sobressaíram em relação à 2017 e chamaram a atenção da plenária: Alimentação e 41 

Nutrição (1.018.000,00) e Assistência Farmacêutica (5.157.000,00). Sra Ana Elisa e Sra Camila 42 

questionaram sobre o valor da alimentação e nutrição e se os lácteos estavam inclusos. Sra 43 

Jacqueline informou que esse valor estava embutido dentro de materiais de consumo e 44 

medicamentos, e agora eles conseguiram discriminá-lo. Sr. Douglas pergunta sobre os valores da 45 

Assistência Farmacêutica, o porquê de um delta tão alto. Sra Jacqueline explica que é o mesmo 46 

caso, também estava incluso em materiais de consumo. Sra Denise complementou dizendo que em 47 

2017 ainda deve chegar até os 2 milhões, mas esse salto se deve ao orçamento do ano anterior que 48 

ficou muito engessado, ocasionando a falta de medicamentos, em decorrência disso suplementações 49 

de dotação orçamentária tiveram que ser feitas, licitações abertas, o que acarretou a demora na 50 
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compra de medicamentos. Sr. Douglas lembrou que ainda faltam medicamentos. Sr. Carlos fala que 51 

agora que estão conseguindo equilibrar a situação dos medicamentos, que houve troca entre as 52 

unidades de saúde; os 5 milhões nos dará tranquilidade para não faltar medicamentos na rede em 53 

2018. Sra. Dircéia perguntou se a COFIN não recebeu os documentos. Sr. Gilbertinho questiona o 54 

fato de não terem recebido esses dados antes, o que impediu uma análise mais criteriosa, e se há 55 

necessidade de votar isso hoje, então ele vai ter que confiar na palavra da Sra Jacqueline, porque ele 56 

não tem parâmetros. Sra. Jacqueline explica a questão dos prazos, era para ter entregado terça-feira, 57 

dia 22, na Secretaria da Fazenda, ela conseguiu prorrogar até sexta-feira devido à complexidade dos 58 

dados da Saúde. Então ela precisa entregar no dia seguinte, e se for sem a aprovação do conselho, 59 

poderão haver cortes; a aprovação do conselho pode funcionar como uma salvaguarda para evitar 60 

cortes. Sra Denise explica que a Sra Jaqueline tem fé pública, que a sua palavra e dos demais 61 

integrantes do Fundo Municipal de Saúde devem ser levadas em conta. Sr. Douglas pergunta se não 62 

deveria passar pela COFIN antes. Sra. Jacqueline esclarece que não há obrigatoriedade, mas que a 63 

COFIN os acompanha quase que diariamente. Sr. Gilberto pergunta se nada impede que eles 64 

analisem os dados depois e se houver algo que eles não concordem, o assunto possa ser trazido para 65 

a próxima reunião. Sr. Guilherme volta a questionar a não entrega do material com antecedência, e 66 

pergunta se o Conselho não pode ter o próprio fundo para administrar os seus recursos. Sra 67 

Jacqueline explica o funcionamento à partir da criação da rubrica, da dotação orçamentária, a 68 

Secretaria Executiva do Comus emite uma requisição para o Departamento de Administração que 69 

providenciará o restante. A COFIN irá fiscalizar esses gastos também. Sra Isabel pergunta se há mais 70 

questionamentos. Sra. Patty Saydel se apresenta e faz observações sobre o papel dos conselheiros, 71 

e traça um paralelo sobre o que aconteceu com o FAPS, onde com a anuência dos conselheiros, por 72 

intenção ou omissão permitiram que a situação chegasse ao ponto que chegou, e que da mesma 73 

forma a população conta com eles para fiscalizar as contas da saúde. Sra Jaqueline justifica que não 74 

é hábito do Fundo entregar os documentos em cima da hora, eles sempre mandam com antecedência; 75 

diz ainda que não serve como justificativa, mas mesmo que tivessem mandado antes, a maioria dos 76 

conselheiros não teriam aberto o e-mail. Sra Denise interferiu relembrando que os servidores têm fé 77 

pública, que o trabalho deles é servir ao público mesmo; não havia necessidade de submeter à LOA 78 

ao conselho antes de mandar para a Fazenda, só queríamos evitar o risco de possíveis cortes no 79 

orçamento que é fruto de um extenuante trabalho técnico. Se os conselheiros entenderem que não 80 

devem votar o orçamento porque não receberam com antecipação de 24 h, é um direito que vocês 81 

têm, mas é um risco que a gente corre. No entanto se o orçamento sofrer cortes, e em 2018 esses 82 

valores fizerem falta, como aconteceu em 2017, também cabe à vocês. Sra Ana Soares quis se 83 

manifestar, mas em atenção ao que prega o regimento, a Sra Isabel não permitiu. Sr. Gilberto 84 

questiona as opções – aprovar, rejeitar ou se abster. Sr. Guilherme pergunta se podem transferir a 85 

votação para outra data. Sra Jacqueline informou que não. Sra Audrey fala das dúvidas dos 86 

conselheiros – ainda sobre a Assistência Farmacêutica – eles não têm como saber se existe mesmo a 87 

necessidade dos 5 milhões. Sra Jacqueline mais uma vez tenta explicar, fala sobre a série histórica 88 

que fizeram, do envolvimento de todos os chefes e diretores que trabalharam durante 15 dias nesses 89 

dados para chegar a esses valores. Sra. Audrey rebate dizendo que eles não têm nem segurança, 90 

nem técnica pra votar. Sra Jacqueline repete novamente como o trabalho foi desenvolvido. Sra Ana 91 

Soares pede para a plenária votar se ela pode se manifestar. Sra Isabel coloca em votação: 92 

aprovado. Sra Ana Soares explica, reforçando o já anteriormente discutido, a jornada que foi a 93 

elaboração da LOA, dos profissionais que ficaram trabalhando até tarde, e em como ela, como ex-94 

presidente do Comus nunca assistiu esse envolvimento e comprometimento; fala também da falta de 95 

medicamentos que enfrentamos, desde os mais baratos até o de alto custo, as carências de pessoal, 96 

e finalmente pede à plenária que aprovem a LOA. Sr. Carlos corrobora o que foi dito pela Sra Ana 97 

Soares. Questionada sobre como pode ser esse corte, Sra Denise disse que o corte poder ser linear, 98 

ou seja, vão reduzir de forma uniforme todo o orçamento da prefeitura. Sr. Douglas coloca que saúde 99 

e educação já tem uma verba garantida, e que acha que a série histórica tinha que ser apresentada 100 

aos conselheiros, se desculpa, mas acha que faltou metodologia e didática. Sra Jacqueline explica 101 
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que mesmo tendo a verba, se não estiver prevista, não poderá utilizar. Sr. Guilherme se coloca, 102 

ressalta que não é nenhum favor (sic) que a secretaria faz em disponibilizar o dinheiro para o COMUS, 103 

que isto já está previsto em Lei, e reforça que todos estão cobrando o material com antecipação, e 104 

esta votação está sendo feito muito à toque de caixa. Para não atrapalhar a votação ele prefere se 105 

abster. Sr. Glbertinho também se abstém. Sra Ana Elisa pondera que a aprovação do Comus é de 106 

grande importância sim, e se é importante a aprovação do conselho, tem que se reconhecer o papel 107 

dos conselheiros, de fiscalizadores, não só de aprovar. Diz ainda que está se sentindo pressionada a 108 

aprovar para que não haja cortes no orçamento. Sra Denise argumenta que aprovar a LOA é aprovar 109 

o orçamento, e que o papel fiscalizador do conselho é na hora da prestação de contas. Pergunta à 110 

plenária o que é preciso para que a LOA seja aprovada. Sra Ana Maria lembra a 1ª sugestão do Sr. 111 

Gilbertinho sobre aprovar a LEI com ressalvas, e a COFIN se manifestar após análise. A discussão 112 

segue sem acordo. A Sra Jacqueline fala das reuniões entre o Fundo Municipal e a COFIN, onde as 113 

dúvidas podem ser esclarecidas. Sr. Guilherme faz a proposta de uma nova extraordinária para a 114 

próxima semana, que é refutada pela Sra. Jacqueline, que lembrou novamente dos prazos a serem 115 

cumpridos; na próxima semana já estarão sendo feitas audiências públicas. Sr. Carlos esclarece a 116 

situação dando exemplos práticos referente ao cálculo das despesas, e que mesmo com a planilha em 117 

mãos, os conselheiros não conseguiriam chegar à um consenso porque não são eles que trabalham 118 

com essa realidade no dia-a-dia. Sra. Dircéia quer saber se não há problema em aprovar com 119 

ressalvas. Sra Ana Maria esclarece que não são ressalvas, é Ad referendo. Sra Isabel coloca 120 

proposta em votação. Aprovado por 6 votos à 4, sendo: Gilbertinho, Guilherme, Patty e Douglas 121 

abstenção; e Carlos, Isabel, Dircéia, Leisa, Hamanda e Cissa aprovado. Encerrando a reunião, a 122 

Sra Isabel apresenta os novos conselheiros Leisa, Patty e Denise. Nada mais havendo a tratar e 123 

sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos 124 

presentes. 125 

Ata elaborada por           Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Isabel Cristina do 126 

Nascimento Oliveira 127 
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