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ATA DA 144ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 27 de fevereiro de 2018, às 15h e 20 minutos – 2ª chamada - término às 17h e 42 minutos. 3 

Auditório do SINDIPETRO. 4 

ORDEM DO DIA: 5 

1- Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde e Fundação de Saúde 6 

Pública de São Sebastião – 3º Quadrimestre/2017. 7 

Dr. Carlos deu início à reunião falando da sua posição como Presidente Interino do Comus, e da 8 

Sra Denise como Secretária Interina da Saúde. Fala também sobre o prazo para entrega da 9 

prestação de contas, e após passou a palavra para o Sr. Henrique que procederá a apresentação 10 

da Prestação de Contas. Sr. Henrique abre a prestação de contas saudando a plenária, e 11 

colocando que somos todos defensores de um SUS 100% gratuito e de qualidade. Esclarece que 12 

se tiver algum esclarecimento a ser feito, a Sra Jacqueline irá destacar o número do slide, e no 13 

final ele voltará ao tema. Iniciou pela apresentação do Organograma da Saúde, e da 14 

Identificação do Município, onde 82,87% da população são dependentes do Sistema Único de 15 

Saúde; isso se deve principalmente ao fato de que procedimentos de alta complexidade é só o 16 

SUS que oferece, não existe na saúde suplementar. Passou para o tema Ouvidoria, que tem sido 17 

bastante usado como instrumento de gestão, e que se usado adequadamente, será de grande 18 

ajuda para administração; valendo ressaltar que o número de elogios subiu bastante. Sr. 19 

Henrique passa para o próximo tema – Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde: faz 20 

um rápido apanhado sobre o Recursos Humanos onde se destaca o maior grupo de servidores 21 

(115), que são os Agentes Comunitários de Saúde, e surpreendentemente, o número de 22 

motoristas (60), totalizando o quadro da saúde em 637 servidores. Passou-se então para o 23 

Financiamento e Execução Orçamentária: o Sr. Henrique discorreu sobre as receitas e 24 

despesas do quadrimestre, o total de arrecadação do ano no Município (359.799.324,30), e o 25 

percentual mínimo 15% a ser investido na saúde, que seria de 13.798.004,34, mas o município 26 

investiu, com recursos próprios, 43.260.720,62. As despesas liquidadas no período montam 27 

50.027.517,37, sendo a diferença paga com recursos oriundos do Estado e do Governo Federal. 28 

Do montante das despesas, em torno de 45% são com pessoal e encargos sociais, a maior parte 29 

(64%) direcionada à Assistência Hospitalar e Ambulatorial; a despesa total por habitante no 30 

quadrimestre foi de 602,60. Sr. Henrique fala da necessidade de reduzir as despesas com 31 

Recursos Humanos. A seguir, o Sr. Henrique passa a explanar sobre o HCSS – Hospital de 32 

Clínicas de São Sebastião; afirma que que as receitas provém de três fontes de recursos: 33 

Municipal (14.704.069,12), Federal (2.931.907,80) e de aplicações financeiras (26.573,18). 34 

FSPSS - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, as informações financeiras baseiam-se 35 

no repasse para folha de pagamento e provisionais, num montante de 6.216.373,32. No 36 

Transporte Sanitário, o SUS preconiza um deslocamento hierarquizado e regionalizado; em 37 

decorrência disso, nesse quadrimestre foram feitas 1324 viagens. Departamento de 38 

Planejamento em Saúde – Oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada 39 

e conveniada. Sr. Henrique explica a distribuição das assistências hospitalares por especialidade, 40 

num total de 1697 internações, e rede básica e especializada num total de 616.070 ações, sendo 41 

os procedimentos clínicos a maior fatia. Saúde Bucal – Sr. Henrique destaca o salto que teve 42 

nos atendimentos de odontologia do 3º quadrimestre de 2016 para o mesmo período de 2017. 43 

Ressalta que na medida que o atendimento na atenção básica aumenta, diminui o atendimento 44 

especializado no CEO. O número de atendimento do PSE e Hospitalar também aumentou muito. 45 

Atenção Básica – são dados apresentados pela FSPSS, onde se destaca o grande número de 46 

consultas efetuadas, 53.553 entre médico, enfermagem e odontologia, sendo médico 53%, 47 

enfermagem 21% e odontologia 26%. Infelizmente também pode ser visto desde 07/17 o alto 48 

índice de absenteísmo, numa média de 21%. Serviços Especializados: CIAMA – serviço 49 

regionalizado como o CEO e CEMIN; todos os índices do CIAMA subiram nesse quadrimestre; 50 
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Atividades Assistidas, Coleta e Distribuição de LHO, Controles de Qualidade, Cursos para Casais 51 

Grávidos, ações como Outubro Rosa e o Curso de Casais Grávidos na Costa Sul e Norte, num 52 

total de 4172 atendimentos. CEMIN – Serviço também regionalizado; o ano de 2017 foi marcado 53 

por um trabalho intenso do CEMIN em conscientizar e informar a população, participando de todas 54 

as ações desenvolvidas no município; com essas ações, os indicadores deram um salto, 55 

principalmente os testes rápidos, que foram de 1.184 no 3º Quad./2016 para 4.787 no 3º 56 

Quad./17. O atendimento à pacientes com HIV e familiares também quadruplicou no período. 57 

CAPS E CAPS AD - O primeiro atende pacientes com problemas de ordem mental, com 58 

acompanhamento médico e dispensação de medicamentos, tendo um aumento gradual a cada 59 

quadrimestre, sendo que a média mensal no 3º Quadr./2017 foi 317. No CAPS AD é feito 60 

acompanhamento e tratamento de pacientes com problemas com álcool e outras drogas, também 61 

com um aumento gradual nos atendimentos, sendo a média mensal do último quadrimestre de 88. 62 

Serviço Social – o Serviço Social abrange uma grande diversidade de atendimentos, desde 63 

fornecimento de passe, medicamento e outros apoios supletivos, até alguns mais complexos 64 

como Câmara Hiperbárica, Próteses, Dieta Enteral e também bolsa família; os números referente 65 

acompanhamento ao Bolsa Família e atendimento/ procedimento oferecidos aumentou neste 66 

quadrimestre de 2017, referente ao mesmo período do ano anterior. No entanto os atendidos por 67 

apoio supletivo e outros benefícios oferecidos caíram drasticamente. Centro de Reabilitação – 68 

apresentou um aumento geral nos atendimentos, com destaque Fisioterapia, Enfermagem e 69 

Serviço Social, num total de 7.939 atendimentos. SAMU – trata-se de um serviço regionalizado 70 

que atende às 4 cidades do litoral norte, sendo São Sebastião a Sede Regional. Caraguatatuba 71 

aparece em primeiro lugar quanto ao número de atendimentos, seguido de perto por São 72 

Sebastião. Os traumas relacionados ao trânsito perfazem a maioria dos atendimentos do SAMU, 73 

sendo o acidente de moto a maior ocorrência, que já é considerado a maior causa de morte entre 74 

jovens. Sr. Henrique faz questão de ressaltar que o SAMU está em constante treinamento, sendo 75 

869 pessoas capacitadas nesse quadrimestre. Vigilância em Saúde – está dividida em Vigilância 76 

Sanitária e Epidemiológica. A Vigilância Sanitária é responsável por laudos, licenças, registro de 77 

denúncias, fiscalizações, autos de infração, entre outros; o número desses procedimentos quase 78 

dobrou do 3º Quad./2016, deu um salto de 713 em 2016 para 1.296 em 2017; Sr. Henrique 79 

ressalta que apesar do salto nos números, a vigilância permanece com a mesma equipe do ano 80 

anterior. Fala da importância das denúncias, do envolvimento da população que possibilita maior 81 

assertividade nas inspeções. A Vigilância Epidemiológica está vinculada ao controle de 82 

doenças. Nesse quadrimestre 22 ações foram executadas pelo IEC, informar, educar e comunicar 83 

a população referente ao controle de vetores. Os coeficientes de mortalidade e natimortalidade 84 

infantil sofreram queda, principalmente o de mortalidade. Sr. Henrique explica a diferença que faz 85 

o óbito de 2 crianças nos índices de uma cidade com a população de São Sebastião; fala sobre o 86 

trabalho sério do Comitê de Mortalidade do município. No 3º quad. houveram 6 óbitos entre 87 

crianças com menos de 1 ano e neo precoces, dos 389 nascidos vivos; também houve 2 casos de 88 

natimortos. Sobre o controle de vetores, no arrastão casa a casa, foram visitados 9.694 possíveis 89 

criadouros, e trabalhados 6.513. Foram encontrados 58 positivos para Aedes aegypti. O índice de 90 

Breteau do município ficou em 0,5, sendo que até 1 é considerado satisfatório. Em 2015, quando 91 

houve aquele grande surto,o índice ficou em 4. O número de notificações nesse quadrimestre 92 

ficou em 222, mas somente 5 casos positivos(autóctones). A seguir Sr. Henrique passou para as 93 

Doenças de Notificação Compulsória, são as que no momento que ocorrem o serviço de saúde 94 

tem que notificar, e é acompanhado em nível nacional; ressaltando o aumento significativo dos 95 

casos de violência sexual e doméstica, que ainda não restou comprovado se trata-se de um 96 

aumento real, ou se as pessoas estão notificando mais; atualmente temos uma profissional 97 

atuando dentro da Delegacia da Mulher. Os casos de sífilis gestacional também aumentou muito, 98 

mas os demais índices tiveram queda. Sra Denise ressaltou que a rede de saúde foi orientada 99 

sobre os casos de violência doméstica e sexual, e sua notificação obrigatória. Centro de Controle 100 

de Zoonoses – os dados apresentados pelo CCZ demonstram um aumento no número de 101 
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adoções de cães e gatos. Destaca-se também o aumento do número de gatos abandonados e 102 

mortos. O Município está aguardando pelo Centro de Controle de Zoonoses prometido pelo 103 

Estado, devido à construção da Tamoios. Auditorias – a auditoria mostrou uma evolução 104 

significativa nesse quadrimestre. Das 6 instauradas antes ou durante esse período, todas tiveram 105 

andamento, 3 com recomendações, 2 com encaminhamentos e 1 já finalizada. Finalizando a 106 

apresentação estão os eventos desenvolvidos na cidade: Congresso de Saúde Pública, Outubro 107 

Rosa, Treinamento do SAMU, Labirinto das Sensações. Concluiu apresentando a equipe técnica 108 

que participou da elaboração e produção dos dados, e agradecendo a plenária, passou aos 109 

destaques dos slides, todos apontados pelo conselheiro Roberto Magiolino, como segue: Slide 6 110 

Sr. Magiolino: Boa tarde à todos; na verdade essa parte do organograma a Secretaria Executiva 111 

já esteve reunida essa semana para conversar sobre essa questão, conversamos com o 112 

Secretário também, que é a necessidade de colocar o Comus no Organograma; a gente já fez 113 

ofício, eu sei, mas acho importante deixar esse recado para os conselheiros e o público presente 114 

nessa prestação de contas. É só uma observação tá gente, pode passar para o próximo; Slide 11 115 

– Ouvidoria: Sr. Magiolino: na verdade é uma questão só de observar que só se atentaram para 116 

o aumento dos elogios, mas não houve uma preocupação com as reclamações aumentaram. 117 

Como você disse, é importante essas reclamações que aumentam porque são necessárias para o 118 

controle de qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente à respeito dessas 119 

reclamações, o que aconteceu? Como elas são apuradas? Quantas houveram necessidade de 120 

tomada de providência? Queria que você discorresse um pouco sobre isso aí, Dr. Jeferson 121 

explica quais são os tipos de reclamações e como funciona o sistema de ouvidoria. Às vezes as 122 

reclamações são evasivas e inespecíficas, as pessoas querem reclamar, principalmente sobre os 123 

médicos. Sr. Douglas questiona se o resto do sistema de saúde está bom, já que só reclamam 124 

dos médicos. Dr. Jeferson responde que não, mas as reclamações sobre os médicos são a 125 

maioria. Dr. Carlos explica que o Dr. Jeferson fornecerá um relatório detalhado das reclamações 126 

para a Secretaria Executiva. Slide 15 - Sr. Magiolino: São basicamente duas questões; em 2015, 127 

2016 a gente teve uma recomendação do Ministério Público Federal para que todos os 128 

profissionais da saúde, especialmente médicos e dentistas, adotassem o ponto biométrico; então 129 

eu queria saber de vocês o seguinte: todos os médicos, dentistas e demais profissionais da saúde 130 

estão adotando o ponto biométrico? Sr. Henrique responde que algumas unidades já contemplam 131 

o ponto digital, mas devido à problemas com licitação várias unidades ainda estão aguardando, 132 

mas o controle de ponto está sendo feito. Que no hospital todos os servidores estão anotando o 133 

ponto biométrico. Sra Denise: - quero para fazer só uma colocação com relação a todas as 134 

licitações do Município; todas elas estão sofrendo sistematicamente impugnação no Tribunal de 135 

Contas, ou seja, sai um edital aqui, alguém entra com pedido de impugnação no Tribunal de 136 

contas, isso trava o sistema, porque aí o jurídico tem que ir até o TCE; isso não acontece na hora; 137 

o jurídico daqui tem que ir até o Tribunal, tem que fazer a defesa, aí publica novamente o edital, e 138 

essa licitação é novamente impugnada, e isso vem acontecendo sistematicamente com todas as 139 

licitações do município. Não há erro no Edital, tanto que o Tribunal acaba liberando para nova 140 

publicação, então não tem vício administrativo, mas eles justamente pedem a suspensão 141 

preventiva da licitação, o que vem atrapalhando inclusive o andamento de muitas secretarias da 142 

Prefeitura. Sr. Clausius faz um questionamento referente aos motoristas e as despesas de 143 

viagem. Sr. Henrique fala sobre a intenção da Prefeitura de terceirizar parte do transporte 144 

sanitário, por estarmos no limite dos gastos com pessoal. Dr. Carlos diz que São Sebastião, entre 145 

os 4 municípios do litoral, é o que mais faz esse transporte, que todo esse custo se traduz em 146 

serviços, e que tudo isso é feito com muita responsabilidade. Sr. Magiolino: eu tenho uma 147 

segunda questão aqui, que é com relação aos funcionários; que até ano passado teve uma 148 

reunião aqui, eu falei alguma coisa, foi o Henrique que conduziu a reunião, e é bom que o 149 

Carlinhos, o Henrique e a Denise estejam presentes, porque se não sabem vão saber agora, 150 

tenho inclusive mencionado aqui, que funcionários do hospital, apesar de vocês na reunião do ano 151 

passado dizerem que não haveria mais funcionário do hospital trabalhando na Secretaria, eu 152 
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estive conversando com algumas pessoas esses últimos dias e me relataram que tem umas 153 

pessoas, alguns funcionários do hospital trabalhando sim na secretaria, e tal qual o modelo do ano 154 

passado. São alguns nomes Marcela Prates, enfermeira, Eloisa Fabia Paula, enfermeira, e Gisele 155 

Marcondes que trabalha no administrativo, e me disseram que tem mais funcionários; não falaram 156 

os nomes, mas disseram que tem mais. Como a reunião já estava pra acontecer então eu não 157 

corri mais atrás. Agora esses funcionários que me deram a informação que eu tenho, eu queria 158 

que vocês confirmassem porque eu não estou vendo o nome deles ali (slides), se vocês me 159 

confirmarem que além destes existem mais funcionários trabalhando na Secretaria da Saúde, 160 

quem é que está pagando o salário? A Prefeitura ou a Irmandade? Sra Denise: - primeiro, Não 161 

lembro desse nome, é do Hospital essa funcionária? Deve ser cargo em comissão. A Eloisa está 162 

no NEP (Núcleo de Educação Permanente), foi cobrir uns dias de um curso, uma capacitação que 163 

a Secretaria vai fazer, e foi dar uma ajuda lá; não que ela esteja trabalhando lá; quanto à Gisele, 164 

foi cobrir férias no administrativo da Sesau, até por conta de licenças prêmios e férias 165 

compulsórias, porque eu tive a impressão que eles não deixavam, ou deixava correr solto, mas 166 

estamos com funcionários que ficam fora 90 dias, 70 dias; isso significa, não é um funcionário, 167 

estamos com 10 à 20 funcionários ao mesmo tempo tirando licença prêmio, férias compulsórias, 5 168 

ou 6 férias de uma vez; e não podemos contratar outra pessoa pra colocar no lugar, então às 169 

vezes houve uma necessidade temporariamente, às vezes isso acontece. Agora se não me 170 

engano a Eloisa veio na secretaria essa semana, segunda ou terça eu acho, então eu 171 

desconheço, que foi para ajudar na capacitação, porque ela é do NEP do Hospital e tem 172 

conhecimento, está ajudando lá; até mesmo porque nos não temos ninguém nomeado para o 173 

cargo, o cargo sequer foi ocupado nessa gestão, então não é um problema. Slide 27 – Receitas 174 

da FSPSS, Sr. Magiolino: Existe algum funcionário da Fundação cedido à qualquer título para a 175 

Prefeitura, emprestado; está legalizada essa situação. Sr. Henrique responde que existe o caso 176 

do Dr. Barboni que está cedido para a Prefeitura de Ilhabela, mas tem portaria do Chefe do 177 

Executivo autorizando, e a cessão também passou pelo Conselho Curador da Fundação e pelo 178 

Comus; Slide 33 – Sr. Magiolino: com relação aos leitos de UTI, foi mencionado 7 aí, se não me 179 

engano eram 8 credenciados e 2 estavam aguardando credenciamento. Só para esclarecer são: 180 

7, 8, 10? Quantos são? Quais estão credenciados? O que está faltando? Pra você (Sr. Henrique) 181 

dar uma explicação geral sobre isso. Sra Denise: hoje nós temos 10 leitos operacionais de UTI, e 182 

7 credenciados, permanece os mesmos 7 que já eram, anteriormente, aqui é uma prestação de 183 

contas, como eu não tenho o credenciamento dos outros 3, eles não entram aí; mas eu consigo 184 

internar na UTI do Hospital até 10 pacientes ao mesmo tempo. Aliás o que não poderia acontecer 185 

é eu ter 7 aí, e ter só 6, ou 5, ou 4 operacionais isso seria irregular. Sr. Magiolino: Se isso vale a 186 

sugestão, é importante correr atrás desse credenciamento que estão faltando porque é dinheiro. 187 

Slide 65 – Fisioterapia, Sr. Magiolino: a minha observação com relação à fisioterapia, eu andei 188 

dando uma olhada nos documentos, apesar de estarem faltando alguns documentos solicitados 189 

com relação ao Hospital, e que ficará para a próxima prestação de contas; eu estava analisando 190 

que o Centro de Especialidade, que agora está funcionando o Centro de Saúde, a fisioterapia do 191 

Hospital foi transferida para o Centro de Reabilitação do Topo; o que me chamou a atenção é que 192 

o Hospital continua pagando aquele aluguel, segundo consta na prestação de contas que veio pra 193 

gente analisar, de novembro eu acho. O Hospital está pagando aluguel pra Prefeitura. Eu não sei, 194 

a fisioterapia voltou pra lá? A minha pergunta é - onde está a fisioterapia? Sra Denise: então, 195 

você foi gerente de RH do Hospital durante bastante tempo, até fevereiro de 2017, então você 196 

conhece bem o que vinha, depois 10 anos de Intervenção, não será em 1 ano ou 6 meses que se 197 

vão corrigir os vícios carregados anteriormente. Nós temos realmente 3 fisioterapeutas mantidos 198 

já vinham atendendo como anteriormente; se tirar esses 3 fisioterapeutas, a fila de espera que já é 199 

grande vai ficar maior ainda. Agora com a reforma administrativa, onde a Fundação assume a 200 

execução dos serviços, nós estamos em 2018 já caminhando para isso; ela já assumiu as 201 

especialidades e vai assumir o Hospital, e nós vamos teremos esses serviços pela Fundação, 202 

então essas inconsistências vão se corrigir naturalmente; então decidiu-se por manter o serviço e 203 
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não prejudicar a população que recebe o atendimento direto desses profissionais, até que se 204 

regularize, e nós já estamos nos encaminhando. Hoje tive uma reunião sobre isso, e no prazo 205 

máximo de 30 dias devemos finalizar a intervenção, e aí corrigir todos esses vícios que vem se 206 

acumulando ao longo dos anos no Hospital, na medida do possível tenho tentando corrigí-los 207 

bastante, mas infelizmente ainda não foi consegui corrigir todos. Dr. Carlos diz que estão 208 

ampliando o serviço de fisioterapia no Centro de Saúde Josiane Pinheiro, e que estão procurando 209 

uma casa para mudar e ampliar o Centro de Saúde, mas achar uma casa grande no centro da 210 

cidade é muito difícil, mas assim que conseguirem esse problema será solucionado; e Slide 72 – 211 

Vigilância Sanitária, Sr. Magiolino: é com relação a essa questão das denúncias, elas estão 212 

ligadas ao Jeferson também ou elas são...elas tem um fluxo paralelo, alguém que cuida? Vai falar 213 

um pouquinho delas também, de como são apuradas, se são apuradas, que tipo de denúncias; 214 

enfim, se houve algum procedimento, se houve punição de alguma empresa, isso aí.   Sr. 215 

Giuliano explica que essas denúncias são feitas direto na vigilância por telefone ou no balcão, e 216 

na maioria resultam em processo, eles averiguam e tomam as providências necessárias; são 217 

essenciais para que possamos tomar conhecimento das irregularidades, devido à nossa condição 218 

geográfica. Quando chega alguma pela ouvidoria, é encaminhada para a vigilância. Sra Dircéia 219 

fala sobre o grande número de ambulantes e entregadores, se isso está sendo fiscalizado; 220 

Henrique explica sobre o trabalho feito com os ambulantes, da parceria público privada feita com 221 

uma empresa de São Paulo, que capacitou os ambulantes e forneceu o carrinho padronizado para 222 

que eles possam trabalhar em troca de comercializarem seu produto. Sra Denise: posso voltar 223 

atrás somente para fazer um comentário sobre a questão da Gisele, que apesar de ter vindo para 224 

o expediente para cobrir falta de funcionários, também justifica-se pelo fato de que me mantenho 225 

interventora, com a parte administrativa e financeira do Hospital, e a Gisele vai e volta ao Hospital  226 

fazendo esse link para mim o dia inteiro, diversas vezes você anda na rua e vê ela indo e vindo; 227 

então ela também mantém um link com o Hospital, posso até dizer que ela nem estaria 228 

trabalhando para a secretaria, mas sim para o Hospital, locada na secretaria; quem for no Hospital 229 

vai vê-la no Hospital, vai vê-la na secretaria porque ela faz esse link pra mim; eu estou aqui na 230 

secretaria e não posso ficar saindo da secretaria à todo momento. O 1º Secretário, Sr. Magiolino, 231 

lê o parecer pela aprovação com ressalvas, à pedido da coordenadora da COFIN, Srta Ana Elisa. 232 

“Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria da Saúde/FSPSS – 3º 233 

Quadrimestre/17: a- A Prestação de Contas da FSPSS, referente Outubro, Novembro e 234 

Dezembro de 2017, não chegou até a presente data, não podendo assim ser analisada; 235 

b- Considerando que há pendências referente ao Ofício 140/2017 (cópias de todos os Termos 236 

Aditivos celebrados entre o Município e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, a partir de 26 237 

de janeiro de 2015, bem como cópia dos seus respectivos Planos de Trabalho, incluindo o 238 

referente ao ano vigente, considerando o aumento do repasse referente a subvenção – Termo de 239 

Convênio nº 001/2015); que até esta data não obtivemos respostas, não sendo possível a análise 240 

completa das contas, emitimos o Parecer Final, conforme segue. 241 

Parecer Final – Aprovar com ressalvas, devendo essas pendências serem sanadas no prazo 242 

previsto no Art. 21, Inciso III, § 1º do Regimento Interno, ‘§ 1º As ressalvas das prestações de 243 

contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da 244 

apresentação do quadrimestre subsequente. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 245 

11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017)’. Este parecer é parte integrante da 390ª Ata de reunião da 246 

Comissão de Finanças, realizada no dia 22 de fevereiro de 2018.” Sr. Magiolino: Orientou sobre 247 

a possibilidade aprovação, aprovação com ressalvas e reprovação. Sr. Douglas quer saber no 248 

que implica ser aprovada com ressalvas. Dr. Carlos e Sr. Henrique explicam que a secretaria 249 

tem que apresentar a documentação mencionada dentro do prazo estabelecido no Artigo 21 do 250 

Regimento, e as ressalvas são referente à ações que não incorram em ilegalidade. Sra Denise: 251 

cabe informar que o Convênio 2015 já foi entregue pela secretaria anteriormente, o Comus possui 252 

esse documento entre os seus arquivos, então poderia talvez a comissão ter conversado com a 253 

Ana que é a secretária e solicitado, eu não sei como isso ocorreu; mas o Comus ele tem esse 254 
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Convênio; eles estão solicitando um documento que o próprio Conselho Municipal de Saúde já 255 

tem em mãos. Sr. Magiolino: Então, só pra terminar, a gente já falou das opções de aprovação, 256 

aprovação com ressalva e reprovação; eu respeito o parecer da COFIN, mas eu queria falar 257 

alguma coisa a respeito da rejeição, acho que levantei algumas situações aqui pra mostrar para 258 

vocês de irregularidades, perdão, com indício de irregularidades (relembra dos seus 259 

apontamentos durante a reunião), e por considerar que são vícios insanáveis, peço a rejeição das 260 

contas da Secretaria da Saúde. Sra Denise: eu vou falar como interventora porque eu acho que 261 

nós estamos tendo aqui um momento de conflito ético em 1º lugar, vamos falar das 262 

irregularidades depois. Sr. Magiolino pede a palavra. Sra Denise: por favor, o Sr. falou até 263 

agora...Sr. Magiolino: é só um à parte, Presidente é uma questão de ordem regimental, a Sra. 264 

(Denise) não pode falar como interventora, a Sra pode falar como conselheira. Sra Denise: então 265 

eu vou falar como conselheira, eu vejo aqui um conflito ético, ao meu ver enquanto conselheira do 266 

Conselho de Saúde, eu não gostaria de trazer isso à tona, acho até desagradável eu falar nisso, 267 

mas o Sr. Magiolino foi demitido do Hospital, ele fazia parte, então se vocês perceberam, o único 268 

tópico que ele se prendeu a falar nessa prestação de contas foi o Hospital, não falou nada além 269 

do Hospital; se você está falando que é ilegal, você (Sr. Magiolino) usou esse termo que é ilegal, 270 

não podemos esquecer que você esteve por vários anos à frente da gerência de RH, você está 271 

falando que você também cometeu um ato ilegal, é isso? Eu quero que conste bem claramente  272 

em ata, então nós temos aqui um conflito ético que eu não gostaria de ter trazido aqui, eu acho 273 

até desnecessário, mas o que eu vi aqui é que todos os seus apontamentos foram em relação ao 274 

Hospital, com exceção da ouvidoria, todos direcionados a questão de RH do Hospital, do qual o 275 

Sr. era gerente; um dos altos cargos do Hospital inclusive, durante a gestão anterior, então o que 276 

eu vejo aqui é um conflito ético, se o Sr. estivesse optando por uma aprovação com ressalvas, 277 

tudo bem, mas o Sr. está colocando uma rejeição em cima de apontamentos que o Sr. fez, 278 

entendeu? De uma entidade que o demitiu há um ano atrás, está inclusive impingindo uma ação 279 

judicial sobre o Hospital, então o que existe é um conflito ético muito claro aqui.  Sr. Henrique 280 

chama de volta ao Regimento e a votação, ressalta que após a leitura do parecer, carece que seja 281 

votado. Sra Ana Elisa esclarece a ressalva referente ao Termo Aditivo do ano de 2017, dizendo 282 

que até a emissão do parecer o mesmo não havia sido fornecido à COFIN. Sr. Magiolino: eu 283 

quero pedir a fala mais uma vez para esclarecer uma situação, trabalhei no Hospital, fiz o que 284 

devia e o que podia, deixei muitos amigos lá dentro, amigos esses que me deram muitas 285 

informações para que eu pudesse vir aqui hoje; o email com os dados da prestação de contas 286 

chegou pra gente sexta-feira às 20:37h, eu analisei tudo, e me apeguei às questões que eu tinha 287 

mais conhecimento, e o que eu tinha mais conhecimento era o Hospital; fui demitido sim, mas 288 

arbitrária, tem processo na vara do trabalho; o que ocorreu foi que eu adquiri estabilidade 289 

provisória, porque eu era da CIPA, não aquela ilegal do ano passado, mas a anterior. Sra Denise 290 

tenta se colocar. Sr. Magiolino: você (Sra. Denise) falou, agora eu estou falando; eu entrei na 291 

justiça, e a justiça disse que eu tinha direito a receber a minha estabilidade provisória, então 292 

senão respeitarem a estabilidade vão ficar pagando pro funcionário ficar em casa, que é o que vai 293 

acontecer comigo. Vocês me desculpem eu estar fazendo esse esclarecimento, mas foi 294 

necessário para garantir o direito à ampla defesa, quando uma pessoa e citada em um declaração 295 

ela tem direito de esclarecer e de falar. Dr. Carlos relembra as orientações para a votação. Sr. 296 

Douglas fala que é muito desagradável uma conselheira chegar e despejar essas particularidades 297 

na plenária, e que portanto é garantido o direito de defesa, mas fica em dúvida quanto ao parecer 298 

da COFIN e a opinião do Sr. Magiolino. Sra Tereza esclarece que se trata de uma opinião do Sr. 299 

Magiolino, não da COFIN, que ele apenas leu o parecer. Sr. Henrique esclarece que são duas 300 

coisas distintas, e o que significou cada fala. Sr. Clausius acha prudente a COFIN analisar as 301 

denúncias do Sr. Magiolino, e o Sr. Henrique coloca que esse pedido do conselheiro deve ser 302 

analidado. Dr. Carlos põe as contas em votação. O parecer da COFIN é aprovado, as contas da 303 

Secretaria da Saúde foram aprovadas com ressalvas por 7 votos; os demais votos foram 5 pela 304 

aprovação e 1 pela rejeição. Dr. Carlos encerra a reunião. 305 
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Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 306 

será aprovada e assinada pelos presentes.  307 

Ata elaborada por           Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Carlos Roberto Pinto 308 
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