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ATA DA 150ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 06 de novembro de 2018, em segunda chamada, com início às 15h e 23 m e término 3 

às 15 h e 50 minutos. 4 

Local: Casa dos Conselhos.  5 

Pauta: 1- Apresentação do 10º Termo Aditivo de Convênio (13º Salário HCSS); e 2- 11º 6 

Termo Aditivo (Recursos Federais oriundos de Emenda Parlamentar) ao Convênio 01/2015. 7 

Iniciada a reunião a Sra. Presidente abre a pauta e chama a Conselheira Jacqueline para fazer a 8 

apresentação. 9 

1- 10º Termo Aditivo ao Convênio 01/2015 - A Conselheira Jacqueline principia a explanação 10 

falando sobre o 13º Salário do Hospital de Clínicas de São Sebastião, explica que a Lei em vigor 11 

de subvenção social permite o repasse de R$ 4.500.000,00, e que o 13º não está incluso nesse 12 

valor, falou também sobre como se chegou a esse montante de R$ 1.835.560,20, e lembrou que 13 

ano passado não precisou ser feito nenhum aporte para pagamento de 13º salário porque o 14 

mesmo foi provisionado, e que isso ocorreu este ano devido ao número de rescisões e 15 

aposentadorias pagas. O Conselheiro Daniel questiona o fato de a subvenção já ter aumentado 16 

R$ 900.000,00 em 2017, de a dívida do Hospital de Clínicas de São Sebastião não parar de 17 

aumentar, e ainda ser dado mais R$ 1.835.560,20, diz que é um buraco sem fundo, que no fim do 18 

ano podem até fazer outro termo aditivo para cobrir esse déficit. A Conselheira Jacqueline 19 

responde que não há nenhum outro Termo Aditivo em andamento e também não há nenhum 20 

projeto de lei para aumento da subvenção em 2019; o que há é um pedido do Prefeito para 21 

redução de custos na saúde. O Conselheiro Daniel também fala sobre o Plano Verão, e a 22 

Conselheira Jacqueline explica que após passar na câmara, foi pago na sua totalidade em 23 

setembro último, e virá na Prestação de Contas junto com a subvenção. A Conselheira Dircéia 24 

pergunta se tem algum projeto para o Plano Verão desse ano, pois o verão já está chegando. A 25 

Conselheira Jacqueline afirma que para esse ano ainda não foi pensado nada para o Plano 26 

Verão, e vamos trabalhar com o que temos no momento. 27 

2- 11º Termo Aditivo ao Convênio 01/2015 - Recursos Federais oriundos de Emenda 28 

Parlamentar – A Conselheira Jacqueline explica como funciona esse tipo de repasse, que veio 29 

para o CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - do Hospital de Clínicas de 30 

São Sebastião, mas com repasse fundo à fundo porque o Ministério da Saúde não faz o repasse 31 

para terceiros; sendo R$ 100.000,00 para Uniformes do SAMU, R$ 300.000,00 para Custeio de 32 

Ações de Média e Alta Complexidade e, R$ 686.515,97 para Cirurgias Eletivas. A prestação de 33 

contas será feita junto com a subvenção, mas não na sua totalidade, pois no caso das cirurgias 34 

eletivas será por produção. O Conselheiro Daniel solicita que a entrada desse recurso apareça 35 

na Prestação de Contas, a exemplo dos recursos próprios que não aparece na entrada, só na 36 

saída. Ficou combinado que será agendada uma reunião entre o Hospital e a Comissão de 37 

Finanças para estabelecer um fluxo para que ambos possam se alinhar. A Sra. Roseli – Gerente 38 

de Controladoria do Hospital – disse que pode ser feita uma prestação de contas separada 39 

referente aos recursos próprios. 40 

Em seguida a Sra. Presidente apresentou o atual Secretário da Saúde, o Sr. Wilmar Ribeiro do 41 

Prado, que falou brevemente à plenária; dizendo que é funcionário de carreira há 25 anos, que 42 

gosta de se fazer presente, que está à disposição do Conselho, e que conhece bem as 43 

engrenagens da saúde e que o controle social é o caminho; a Sra. Presidente apresentou 44 

também as novas conselheiras, Sra. Márcia Guimarães Correa da Silva, pelo segmento usuário, 45 

em substituição à Sra. Bianka Alexandre, e Jacqueline Marinho Santos, pelo segmento governo, 46 
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em substituição ao Sr. Henrique Simões. Lembrou que na próxima terça terá a Reunião Ordinária 47 

e que a pauta será enviada no final do dia, encerrando assim a reunião. 48 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 49 

será aprovada e assinada pelos presentes. 50 

Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Isabel Cristina do 51 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 06 de novembro de 2018. 52 

 LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 53 

Wilmar Ribeiro do Prado   Ana Cristina Rocha Soares  

Jacqueline Marinho dos Santos  Fernanda Carolina da S. L. Cunha  

Marcela Prates Santana  Carlos Eduardo Craveiro   

Alfredo Simões Reis Santos  Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  Cléia Farias Cruz  

Dirceia Arruda de Oliveira   Daniel Santos Oliveira Galani  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Márcia Guimarães Corrêa da Silva  

Clausius Pestana  José Irineu de Souza  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 54 
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