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ATA DA 147ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de maio de 2018, em segunda chamada, com início às 15h e 17 m e término às 16h 3 

e 30 minutos. 4 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Educação - SEDUC.  5 

Ordem do Dia: 6 

1- Relatório Anual de Gestão – RAG – 2017: Sra. Isabel informou que a reunião em pauta tem 7 

como único item de pauta a Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2017. Sr. 8 

Henrique lembrou que houve a explanação do referido relatório na plenária anterior e que 9 

disponibilizou uma Planilha com a programação das diretrizes, objetivos e indicadores, sendo 10 

possível visualizar as ações que foram realizadas, não realizadas ou parcialmente realizadas e 11 

que esse é o momento para esclarecimentos dos questionamentos que houverem. Explicou que o 12 

processo de planejamento do SUS nasce ascendente oriundo da Conferência de Saúde e num 13 

processo dinâmico de planejamento alterará as programações anuais assim sucessivamente. Em 14 

seguida informou que este Relatório de Gestão é oriundo da Programação Anual de Saúde e que 15 

esta é a última fatia da gestão anterior e que as ações nela propostas também pertencem ao 16 

governo passado, considerando o princípio da continuidade de gestão. Em seguida falou da 17 

criação da Fundação de Saúde com o objetivo de tornar sustentável a execução da Saúde do 18 

Município. Disse que a Fundação veio, num primeiro momento com o critério de meta quantitativa 19 

e num segundo momento foi adotado o sistema de meritocracia, disse que não é um método fácil 20 

de ser administrado. E que o Município de São Sebastião é o único na região que tem uma 21 

Fundação como gestora. Salientou que o Relatório em pauta não foi planejado pela gestão atual. 22 

Lembrou que todo conteúdo do relatório já foi aprovado nas prestações de contas quadrimestrais 23 

apresentadas ao Conselho. Informou que a Prefeitura contratou o serviço de um Instituto de 24 

Planejamento que amanhã estará com a equipe da Secretaria de Saúde para ampliação de 25 

conhecimento. Sra. Isabel observou que na planilha apresentada existem diversas ações não 26 

realizadas. Sr. Bruno César informou que foram realizadas 48% das ações, 10% foram 27 

parcialmente realizadas e 42% correspondem as ações não realizadas. Sr. Henrique Simões 28 

explicou que a maioria das ações não realizadas se justificam em decorrência da falta de previsão 29 

orçamentária, meta incondizente com a possibilidade financeira. Na sequência, Sra. Isabel 30 

disponibilizou o momento para questionamentos da plenária. Sr. Roberto Magiolino solicitou a 31 

palavra e em seguida efetuou a leitura na íntegra do documento com suas considerações a 32 

respeito do RAG 2017, sendo este: “Analisando o RAG, verifica-se que todos os gastos com a saúde do município estão 33 
nele descritos de maneira complessiva (global), sejam eles com a Secretaria da Saúde, Fundação ou Hospital. Todos os valores 34 
apontados no RAG referem-se tudo que foi pago no ano de 2017, e está sob nossa análise neste momento. Sendo assim, estão dentro 35 
do RAG em análise as situações de fato e os gastos adiante expostos, todos apresentados nas prestações quadrimestrais do ano de 36 
2017: 1- Funcionários contratados por ordem da Interventora do Hospital, para os quadros de funcionários celetistas da Irmandade da 37 
Santa Casa Coração de Jesus que prestavam serviços na Secretaria de Saúde, em substituição a funcionários do quadro efetivo da 38 
Municipalidade. Não há previsão para isto no convênio 01/2015, e os gastos foram suportados com dinheiro da subvenção repassada 39 
no convênio. Intervenção foi utilizada com desvio de finalidade. Vício insanável. 2- Pagamento mensal no valor de R$ 5.000,00 à Dra. 40 
Luciana Paula da Rocha Correa a título de “equiparação salarial”, segundo ela. Trata-se de Servidora Pública do quadro permanente 41 
que utiliza sua carga horária mensal para prestar serviços da função de Diretora Técnica do Hospital das Clínicas de São Sebastião. 42 
Seu salário está pago. Logo, o “salário de R$ 5.000,00 além dos vencimentos pagos pelo Município são irregulares”. Vale ressaltar que 43 
tal situação permanece no corrente ano. 3- Locação de imóvel pela Irmandade para que no imóvel funcione o Posto de Saúde 44 
Municipal. Procedimento que fere a Lei de Licitações. Pagamento de alugueis e contas de água e luz do referido imóvel, que está 45 
localizado na Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, 85, Centro, feito com dinheiro da subvenção paga através do Termo de 46 
Convênio 01/2015. Não há previsão no referido Convênio. Frise-se: imóvel utilizado pela Prefeitura, mas alugado e custeado pela 47 
Irmandade. 4- Não há pareceres quadrimestrais e anual acerca da execução do Termo de Convênio 01/2015, conforme previsto da 48 
Cláusula Décima do referido instrumento. 5-Gastos com refrigerantes e salgadinhos, custeados com o dinheiro da subvenção paga 49 
através do Termo de Convênio 01/2015. Exemplo: pagamento de R$ 550,00 por 15k de Mini Croissant de frango e R$ 350,00 por 10k 50 
de pão de queijo. 6- R$ 24.000,00 mensais pagos ao Médico Juan Lambert sem apresentação da motivação do gasto, valor este pago 51 
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com dinheiro da subvenção repassada através do Termo de Convênio 01/2015. Vale ressaltar que além desse valor o referido Médico 52 
recebe cerca de R$ 22.000,00 mensais por plantões, totalizando um recebimento mensal de cerca de R$ 46.000,00. 7- Cerca de 40% 53 
das metas prevista para 2017 foram cumpridas; cerca de 20% estão em andamento; cerca de 40% não foram e não serão cumpridas: 54 
resumo: menos da metade das metas foram cumpridas. 8- Não há no RAG documentos que comprovem os motivos alegados para o 55 
não cumprimento das metas pactuadas. Só há alegações. O Manual do Conselheiro, editado pelo TCU, na página 39, ao discorrer 56 
sobre a análise do RAG, diz que “O Relatório de Gestão, para ser aprovado pelo Conselho de Saúde, deve apresentar justificativas, 57 
claras e bem fundamentadas, que expliquem todas as situações em que o planejamento original não foi cumprido”. Meras alegações 58 
sem comprovação não bastam. Um dos princípios que norteia a atuação do Administrador Público é o princípio da motivação, que o 59 
obriga a explicar e comprovar as razões de seu ato. No presente RAG, não há elementos que comprovem as alegações para o não 60 
cumprimento das metas. Se for dito que o município não vai receber verba do SUS. Atentem para: O Governo do Estado dá muito 61 
pouco. O governo Federal dá pouco. Basta ver os números apresentados. Quem financia a saúde em nossa cidade é o Município. 62 
Logo, ainda que houvesse interrupção nos repasses, não haveria prejuízo imediato. Vale ressaltar que a Constituição Federal, 63 
consagrando o princípio do devido processo legal, proíbe uma interrupção imediata (ninguém será privado da liberdade ou de seus 64 
bens sem o devido processo legal). Havendo rejeição, o RAG, este será encaminhado para os Órgãos de Controle Externo: CGU e 65 
Tribunal de Contas, por exemplo. Estes órgãos abrirão processo e farão análise minuciosa do RAG rejeitado. Durante o processo será 66 
consagrado o princípio do contraditório e da ampla defesa (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 67 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes). A Prefeitura vai prestar 68 
esclarecimentos, contestar provas e análises, apresentar documentos, etc. No final, de forma motivada (lembra do princípio da 69 
motivação?) pode haver suspensão ou não de recursos e eventuais procedimentos para devolução de valores pagos de forma 70 
indevida.  Assim, fica esclarecido e afastado o fantasma da “suspensão de repasse”. Com estes fundamentos, nosso encaminhamento 71 

é pela reprovação do RAG em análise”. Sr. Henrique Simões explicou que o processamento do RAG se dá 72 

com o caráter de documento público e que no caso em tela não houve uma previsão orçamentária 73 

adequada. Explicou que as ações, dentro do elemento orçamentário, são divididas em Programas 74 

e dentro desses existem ações orçamentárias que originam os elementos de despesas. Na Saúde 75 

existem subdivisões ou subgrupos com suas respectivas dotações orçamentárias. Informou que 76 

quando observaram o orçamento da Saúde constataram que não existia uma projeção para a 77 

execução das ações propostas. Considerando que não houve previsão de receita, o gestor 78 

precisa readequar as “velas’ do orçamento para ações de maior prioridade. Salientou que a 79 

maioria das despesas da Saúde estão concentradas na área de pessoal, porque Saúde se faz 80 

com gente, e a maior tecnologia são as pessoas. Explicou que as contas passam pelo Conselho e 81 

são votadas, e com relação ao Relatório Anual de Gestão ele é um condensado das contas 82 

prestadas a Comissão de Finanças do COMUS que já foram votadas com emissão de parecer. 83 

Considerou haver uma incongruência na sugestão de reprovação do referido Relatório quando 84 

este já foi aprovado quadrimestral em Prestações de contas junto ao COMUS. Com relação ao 85 

apontamento efetuado pelo Sr. Magiolino referente à locação do prédio são vícios do passado 86 

contraídos na gestão anterior, porém são vícios sanáveis que esta administração está 87 

gradativamente sanando. Em seguida citou como exemplo a questão da intervenção hospitalar, 88 

disse que existe um imbróglio jurídico que se arrasta por dez anos e que a administração atual 89 

está se preparando para sanar esta situação com a qualificação da Fundação e que no momento 90 

certo assumirá a gestão hospitalar. Entendemos que existem inconformidades, porém a forma de 91 

regularização pode ser a curto, médio e longo prazo, de acordo com a logística de cada situação, 92 

pois não se resolve de um dia para o outro, situações que se instalaram há anos. Informou que a 93 

gestão atual está sendo acompanhada pelo Tribunal de Contas em tempo real com avaliações 94 

mensais, além do trabalho exercido pela Policia Federal. Sr. José Irineu solicitou esclarecimentos 95 

referentes aos salgadinhos e refrigerantes citado pelo Sr. Magiolino. Sr. Henrique informou que 96 

esta é uma das questões levantadas pela Comissão de Finanças que deve ter tido 97 

esclarecimentos. Conselheira Cláudia informou que este esclarecimento está pendente de 98 

resposta. Sra. Tereza, administrativo do COMUS, informou que o retorno chegou esta semana e 99 

está à disposição da COFIN. Sr. Henrique discorreu sobre o fluxo de documentos analisados pela 100 

COFIN, disse que segundo o Regimento Interno do COMUS, as ressalvas que não forem 101 

atendidas terão o seu status alterado. Sr. Magiolino lembrou que as contas referentes ao último 102 

quadrimestre foram aprovadas com ressalvas, sendo assim não considera incongruente o 103 
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posicionamento do Conselho contrário a aprovação, pois as contas não foram aprovadas em sua 104 

integralidade. Salientou que não existe nenhum documento no RAG que ateste as justificativas 105 

apresentadas, que somente a palavra do Sr. Henrique, com todo respeito pela sua pessoa, não 106 

bastam. Disse que a Cartilha do Tribunal de Contas diz que o RAG deve vir acompanhado de 107 

instrumentos de gestão que comprovem a sua execução, e isto não ocorreu. Disse que era só 108 

apresentar a Lei Orçamentária de 2016 e 2017. Sr. Henrique disse que não lhe foi solicitado 109 

senão teriam apresentado. Sr. Magiolino considerou que o Conselho não deve aprovar o referido 110 

RAG sem as devidas comprovações. Sr. Henrique disse que o documento Programação Anual de 111 

Saúde 2017 já nasceu morto, pois as ações orçamentárias propostas não foram condizentes com 112 

as metas propostas.  Sr. Magiolino explicou que não duvida do que está escrito no documento, 113 

porém sua comprovação de faz necessária por meio dos instrumentos de gestão que não foram 114 

apresentados (Lei Orçamentária). Considerou que o princípio da continuidade deve prevalecer e 115 

que não dá para conceber como justificativas jogar a culpa na gestão anterior, pois existe LOA, 116 

LDO, Plano Municipal. Concluiu que o que falta para os gestores é coragem para acabar com a 117 

intervenção. Dr. Edson Cardin elogiou o trabalho desenvolvido pelo Sr. Henrique Simões. Disse 118 

que é prova viva de toda transformação ocorrida dentro das dependências hospitalares de São 119 

Sebastião porque faz parte da história desde os seus primórdios. Em seguida considerou que o 120 

Hospital teve uma ascensão financeira significativa no decorrer dos anos e que se for feita uma 121 

pesquisa será possível constatar que o hospital realizava o mesmo número de atendimentos e 122 

cirurgias que realiza atualmente, porém com muito menos recursos financeiros e humanos. 123 

Salientou que o número atual de funcionários dentro do hospital é absurdo. Disse que existe um 124 

desgaste muito grande na resolução dos problemas e que o vai e vem de discussões estão 125 

gerando morte dentro do hospital por falta de exames. Com relação às questões de denúncias de 126 

cunho médico apresentada em diversas esferas, inclusive no CRM e Ministério Público, disse que 127 

consegue aceitar posturas no sentido de aprimorar o atendimento, porém não consegue digerir a 128 

fala de que tudo que era feito dentro do hospital nas gestões anteriores estava errado, denotando 129 

que quem administra atualmente acabou de descobrir o fogo ou a roda. Dirigiu-se ao Secretário 130 

de Saúde e salientou que atualmente não está tudo bem e sempre tem alertado neste sentido, 131 

objetivando que a situação da saúde melhore. Manifestou descontentamento ao se deparar com 132 

algumas situações como a de uma criança (cadeirante) levantar às 2 horas da manhã para 133 

realizar exame de ultrassonografia na região do vale, considerando que esse exame custa na 134 

faixa 60 reais. Perguntou quem é o médico da regulação para aceitar este tipo de situação. Em 135 

seguida perguntou o que justifica o pagamento de R$ 24.000,00 mensais destinado ao pagamento 136 

do médico para organizar a UPA, Hospital e Boiçucanga. Salientou que está tudo errado, se é 137 

preciso economizar que se economize de forma correta e não às custas do sofrimento dos 138 

pacientes. Disse que só pode falar pela classe médica em nome de exames, Pronto Socorro e 139 

Hospital. Parabenizou o texto lido pelo Sr. Magiolino, disse que não conhecia essa situação e se 140 

manifestou contrário à referida contratação. Por último perguntou quem é o responsável pela 141 

contratação e por que contratou, e quanto à unidade de Boiçucanga está na responsabilidade de 142 

qual CRM, qual Comissão? Ética, Mortalidade, Prontuário ou Comissão de Infecção? Quantos 143 

médicos trabalham lá? O que Boiçucanga tem a ver com o nosso hospital e Pronto Socorro? É o 144 

mesmo CNES? Secretário Carlos Roberto falou em dois momentos, como funcionário público há 145 

28 anos em São Sebastião disse que pode presenciar vários momentos negativos e dificuldades 146 

enfrentadas pelo Hospital. E que os problemas citados pelo Hospital aconteceram, acontecem e 147 

continuarão a acontecer, porém considerou que as questões do hospital não se concentram na 148 

questão administrativa, disse que elas são muito mais amplas. Considerou que problemas sempre 149 
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existiram, daí a importância das reciclagens para funcionários em todas as equipes que integram 150 

os serviços de saúde. Informou que o NEP – Núcleo de Educação Permanente implantado dentro 151 

do Hospital está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, objetivando o trabalho 152 

preventivo/educativo e qualidade do serviço. Disse que o NEP orienta a Administração no sentido 153 

da importância do recebimento do curso de capacitação e se não houver adesão ao curso, este 154 

profissional será dispensado. Salientou que durante toda a sua jornada como funcionário público 155 

constatou que esta é a primeira administração que investe efetivamente no aperfeiçoamento 156 

profissional. Finalizou dizendo que existe uma preocupação muito grande no sentido da melhoria 157 

da qualidade do profissional. Em seguida, citou os cursos disponibilizados a equipe de 158 

Enfermagem e Classe médica. Agora na posição de Secretário da Saúde disse que tem cobrado 159 

muito com relação à qualidade do atendimento, haja vista a preocupação do prefeito com a 160 

inserção dos cursos de reciclagem citados anteriormente. Com relação ao RAG apresentado pelo 161 

Sr. Henrique informou que todo trabalho técnico apresentado está disponível para o Conselho 162 

para consulta. Com relação às considerações efetuadas à Programação Anual elaborada na 163 

gestão anterior, deixando a crítica de lado, disse que ela já nasceu sem fundamento e a 164 

Secretaria tem se pautado baseada em dados reais possíveis de serem executados. Solicitou 165 

apoio do Conselho para iniciar as novas propostas atuais. Dr. Edson Informou que na reunião 166 

anterior no SINDPETRO foi comentado sobre a falta de pessoal de carros no departamento de 167 

Vigilância. Manifestou a sua preocupação e solicitou ao Secretário atenção na informação 168 

proferida. Não havendo mais considerações a respeito do referido RAG, Sra. Isabel colocou o 169 

Relatório em votação, sendo esta realizada nominalmente, pelos membros presentes. O Relatório 170 

Anual de Gestão foi aprovado pela maioria de votos – 7X6, sendo 7 (sete) votos a favor de 171 

sua aprovação, 4 (quatro) votos contrários a sua aprovação e 2 (dois) votos pela rejeição. 172 

Sr. Henrique informou que farão uma oficina de planejamento com a equipe de gestão da 173 

Secretaria de Saúde com a proposta de se elaborar uma segunda versão para o Plano Municipal 174 

de Saúde, objetivando melhoria na aferição dos dados facilitando o acesso de todos, inclusive do 175 

Conselho de Saúde. Concluiu que o debate ocorrido durante as plenárias junto ao COMUS se faz 176 

necessário, pois é desta forma que o controle social é fortalecido. Em seguida informou que existe 177 

uma iniciativa do Ministério da Saúde para acabar com o SUS, eles querem manter pelo Sistema 178 

somente as ações de atenção básicas e as ações de média complexidade seriam cobertas pelo 179 

plano de saúde individual. Disse que isso seria uma desconstrução do SUS, pois é o único 180 

Sistema de Saúde Público mais eficiente que existe no mundo, ele atende desde a vacina 181 

efetuada no posto de saúde até um transplante. Informou que toda parte de hemoterapia é 182 

realizada pelo SUS e este é o Modelo de Sistema que todos deveriam defender, mantendo os 183 

princípios da equidade e Participação Social, pois este está ameaçado de “cair”. Dr. Edson 184 

comentou a iniciativa do Governo do Estado em dar apoio às entidades filantrópicas, disse que 185 

eles acordaram para este caminho. Disse que a intervenção nada mais é que um apoio para 186 

ajudar o hospital num determinado momento e ela precisa ter fim e voltar para um sistema novo 187 

de gestão, seja ele por meio da Fundação ou O.S.s. Não havendo mais questionamentos, Sra. 188 

Isabel agradeceu a presença de todos e informou que a reunião para apresentação da Prestação 189 

de Contas da SESAU e FSPSS – 1º Quadrimestre-2018 será realizada no dia 29/05/18, local a ser 190 

definido. Sr. Henrique informou que a Prestação de Contas do Hospital também será apresentada 191 

neste mesmo dia. Lembrou que existe uma lei municipal que determina que a Intervenção precisa 192 

prestar contas na Câmara Municipal, porém nesta audiência quadrimestral toda a produção de 193 

serviços pela rede própria, contratada e conveniada (preconizada pela lei 141/2012) será avaliada. 194 

Sendo assim a parte financeira e orçamentária da Secretaria da Saúde já consta conforme 195 
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determina a lei e a produção da rede própria, Fundação e Hospital estará inserida. A Intervenção 196 

continuará a prestar contas na Câmara, mas a audiência da prestação de contas da Saúde será 197 

uma só, prestará contas ao Conselho Municipal de Saúde e Câmara Municipal. A reunião da 198 

Intervenção não acontecerá mais no Conselho Municipal, ela prestará contas na Câmara como 199 

prevê a Lei Municipal.  200 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 201 

será aprovada e assinada pelos presentes.  202 

Ata elaborada por           Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel Cristina do 203 

Nascimento Oliveira 204 

São Sebastião, 10 de maio de 2018. 205 
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