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ATA DA 152ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 28 de fevereiro de 2019, em primeira chamada, com início às 15h e 07 m e término às 3 

16h e 30 minutos. 4 

Local: Observatório Ambiental.  5 

Pauta: Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 3º 6 

Quadrimestre/2018. 7 

Iniciada a reunião a Sra Isabel (Presidente do Comus) saudou os presentes, informando que 8 

seria pauta única, em razão de ser reunião de prestação de contas. Sra Isabel chamou a atenção 9 

para a segunda reunião que não alcançou quórum, com o agravante de uma delas ser de 10 

Prestação de Contas. Em seguida apresentou o Dr. Marcelo Ferraz Coelho como novo membro 11 

da Amessi, em substituição ao Dr. Lucas. Em seguida passou a palavra ao Sr. Bruno que 12 

procedeu à apresentação da Prestação de Contas. 13 

1) Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 3º Quadrimestre/2018: Sr. Bruno abriu sua 14 

explanação acordando com a plenária que todos os questionamentos seriam respondidos ao final 15 

da apresentação. Fez uma breve exposição dos dispositivos legais que regulam a prestação de 16 

contas quadrimestral da saúde. Em seguida, foram apresentados os dados financeiros, 17 

contemplando as fontes de receita, o percentual gasto, ressaltando que o mínimo foi ultrapassado. 18 

Demonstrou a aplicação em ações e serviços, despesas por subfunção, ressaltando uma pequena 19 

queda nas despesas em relação ao mesmo período no ano de 2017. Discorreu também sobre o 20 

repasse feito à Fundação de Saúde no 3º Quadrimestre, observando o aumento de mais de Um 21 

Milhão de Reais no repasse em relação ao 3º Quadrimestre de 2017. Em relação ao Hospital de 22 

Clínicas falou sobre as receitas oriundas de subvenção social e recursos próprios, e destacou as 23 

despesas que ultrapassaram o montante das receitas em mais de Quinhentos Mil Reais. Em 24 

seguida, demonstrou a quantidade e quais são as auditorias em curso; passando para a 25 

Ouvidoria, expondo os números registrados pelo referido setor no quadrimestre em análise e 26 

ressaltando a diminuição no número de reclamações. Os números dos Recursos Humanos da 27 

Secretaria da Saúde também tiveram uma diminuição em decorrência de aposentadorias, e 28 

principalmente da mudança das especialidades para a Fundação de Saúde. Sr. Bruno passa para 29 

os dados do Hospital e Clínicas, foi demonstrada superficialmente a oferta e produção hospitalar e 30 

ambulatorial do Hospital das Clínicas, e que posteriormente serão abordados de forma 31 

aprofundada. Ato contínuo, falando da atenção básica e primária, foi demonstrada a produção das 32 

unidades de saúde da família no município que apresentaram uma queda acentuada nos serviços 33 

de forma geral, exceto a produção da saúde bucal, salientando o aumento da cobertura desta 34 

onde foram demonstrados os números de atendimento. Foram expostos os serviços 35 

especializados, citando o CIAMA – com aumento no atendimento, CEMIN, CAPS I, CAPS AD, 36 

Centro de Reabilitação da Topolândia, cuja fila da Fisioterapia diminuiu, Centro de Especialidades, 37 

Centro de Reabilitação da Costa Sul e Centro Odontológico, demonstrando-se a produção de 38 

cada um, bem como as especialidades médicas atendidas, destacando alguns números e 39 

situações, além do absenteísmo que se mantém em torno dos 30%. A seguir, foram expostos os 40 

dados da regulação, com demonstração dos números referentes a consultas, procedimentos e 41 

exames ofertados e utilizados, ressaltando os altos números de absenteísmo. Demonstrou os 42 

números do transporte sanitário, com aumento de pessoal e veículos, e conseqüente aumento de 43 

viagens; e finalizando com o número de atendimentos do SAMU na região, que caiu 44 

significativamente, e os principais tipos de traumas atendidos. Sobre o HCSS falou sobre a 45 

quantidade de leitos e sua taxa de ocupação, especialidades atendidas, exames, cirurgias 46 

realizadas, breve balanço patrimonial, Treinamento, quantidade de consultas da UPA e PA de 47 

Boiçucanga e números de refeições e acompanhantes. Após, foram expostos os dados da 48 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica, demonstrando-se os dados dos serviços prestados pelo 49 

setor, bem como as ações de controle de vetor, as visitas realizadas, doenças de notificação 50 
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compulsória, amostras encaminhadas para análise, notando-se uma queda nesses números; o 51 

programa de combate à hanseníase e tuberculose, teste do pezinho e combate à dengue, 52 

passando pelos trabalhos do Centro de Controle de Zoonoses, com demonstração do fluxo dos 53 

animais que passaram pelo setor, as campanhas e as ações feitas no quadrimestre, finalizando 54 

com os números dos indicadores materno/infantil. Sra Isabel abre para os questionamentos. Sra 55 

Isabel quer saber porque existem tantos dados zerados nos atendimentos da Fundação de 56 

Saúde. Sra Izabelle responde que trata-se de um erro de digitação, mas que já foi corrigido. Sra 57 

Isabel também questionou o critério para pedidos de exames na UPA e plantão oftalmológico; Dr. 58 

Libório explicou que os plantonistas são orientados a pedir tomografia se o paciente estiver 59 

convulsionando ou retornado pela 2ª vez com dores de cabeça forte, falou sobre outros exames 60 

também, e disse que o único exame que não fazem é endoscopia de emergência porque não 61 

dispõe de equipamento, tendo inclusive ocorrido óbitos sem que houvesse possibilidade de 62 

diagnóstico. Quanto ao plantão de oftalmologia realmente não tem ninguém de sobreaviso, Dr. 63 

Marcelo inclusive ressalta a necessidade desse profissional em casos de trauma ocular ou 64 

glaucoma. Sr. Alfredo informa que à partir de março desse ano o problema da endoscopia estará 65 

resolvido, eles já licitaram o serviço. Sr. Moisés questiona o motivo da queda dos atendimentos 66 

domiciliares. Sra Izabelle responde que a diminuição do número de visitas se deve aos médicos 67 

do programa Mais Médicos que foram embora, e que o serviço só foi normalizado em dezembro 68 

de 2018. Sra Isabel lê o PARECER DA COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria 69 

de Saúde – SESAU, incluindo as contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e 70 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 3º Quadrimestre/2018: Os 71 

membros presentes deliberam pela Não Emissão de Parecer das Contas da Secretaria de 72 

Saúde - 3º Qd-2018 em decorrência dos seguintes fatores: 1- Atraso no envio de documentos 73 

disponibilizados pela Secretaria de Saúde e em alguns casos a ausência de envio; 2- 74 

impossibilidade dos membros da COFIN em se reunir para analisar as contas em sua totalidade 75 

no período referenciado; 3- Desligamento de alguns conselheiros da COFIN. Concluindo, os 76 

membros convidaram a Sra. Jacqueline Marinho à reunião em pauta e solicitaram o envio prévio 77 

do Relatório da Prestação de Contas – 3º Quadrimestre/18, objetivando efetuar uma análise 78 

prévia para melhor subsidiar a Plenária no dia da Apresentação da Prestação de Contas. Este 79 

parecer é parte integrante da ata da 425ª reunião da Comissão de Acompanhamento da 80 

Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde - COFIN, ocorrida no dia 81 

17/01/19. Sra Isabel lê também o parecer referente às ressalvas do 2º Quadrimestre de 2018. 82 

PARECER FINAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 83 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – COFIN REFERENTE ÀS RESSALVAS 84 

REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO 85 

SEBASTIÃO – SESAU, INCLUINDO AS CONTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO 86 

SEBASTIÃO - HCSS E FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS – 2º 87 

QUADRIMESTRE-2018: Os membros presentes em Manter o Status de “Aprovação com 88 

Ressalvas”, pois algumas questões elencadas no ofício 141/2018 - COMUS, ainda apresentam 89 

necessidades de maiores esclarecimentos e ajustes. Este parecer é parte integrante da ata da 90 

426ª reunião da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo 91 

Municipal de Saúde - COFIN, ocorrida no dia 31/01/19, com detalhamento dos itens a serem 92 

esclarecidos e suas respectivas recomendações. Sr. Douglas questiona se já ocorreu antes 93 

de a COFIN não se manifestar. Sra Isabel respondeu que não e o mesmo disse que fica difícil 94 

para o conselheiro votar sem a orientação da COFIN, que é atribuição da comissão. Sra Isabel 95 

fala que é responsabilidade de todos devido à dificuldade de montar a comissão, pois ninguém se 96 

candidatava; temos que entender que se nos propomos a ser conselheiros, temos que assumir 97 

trabalhos, responsabilidades, e que a sobrecarga está sobre alguns somente. Sra Jacqueline 98 

esclarece que se ele leu a apresentação que foi enviada previamente, ele deve votar de acordo 99 

com o que entendeu, e que em outras ocasiões já votou em discordância com a COFIN. Sr. 100 

Douglas reforça que acha difícil não saber o que a COFIN tem a dizer. Sra Cláudia informa que a 101 
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COFIN não emitiu parecer, mas fez apontamentos em cima da prestação de contas enviada. Sr. 102 

Moisés lê as observações em relação à prestação de contas apresentada à Comissão de 103 

Finanças do Conselho Municipal de Saúde: a- O arquivo foi apresentado de forma genérica e 104 

superficial, com dados incompletos que dificultam a conferência e acompanhamentos; b - Os 105 

índices não possuem os critérios de avaliação definidos; c - As páginas sequer estão numeradas, 106 

o que dificulta o apontamento dos questionamentos iniciais. d – Será emitido Ofício a EDP 107 

Bandeirante para questionar se a saúde vai arcar com as multas por atraso no pagamento das 108 

contas das unidades de saúde; e – Será emitido ofício a Fundação de Saúde com os seguintes 109 

questionamentos: 1) No 3º quadrimestre de 2017 os gastos com folha de pagamento foram no 110 

montante de R$ 3.749.694,73, já no 3º quadrimestre de 2018 aumentaram para R$ 4.682.397,64. 111 

Uma diferença apurada de R$ 932.702,91. Considerando os índices de inflação do período, nota-112 

se que seria justificável uma variação de aproximadamente R$ 80.000,00. Quais são as 113 

justificativas para o aumento tão substancial na despesa com a folha de pagamento? 2) Unidades 114 

com atendimento médico ZERADO no mês de Setembro de 2018: USF JUQUEI II, USF BARRA 115 

DO SAHY, USF BAREQUEÇABA, USF OLARIA, USF ITATINGA I , USF ITATINGA II, USF 116 

CANTO DO MAR, Unidades com atendimento médico ZERADO no mês de Outubro de 2018: USF 117 

CAMBURI, USF BOICUCANGA I, USF ITATINGA I, USF ITATINGA II, USF CENTRO, Unidades 118 

com atendimento médico ZERADO no mês de Novembro de 2018: USF BARRA DO SAHY, USF 119 

CAMBURI, Unidades com atendimento médico ZERADO no mês de Novembro de 2018: USF 120 

BARRA DO SAHY, USF CAMBURI, USF OLARIA, USF ITATINGA I, USF ITATINGA II, As 121 

unidades abaixo não realizaram nenhum atendimento médico no 3º Quadrimestre de 2018: USF 122 

JUQUEI II, , USF BARRA DO SAHY, USF OLARIA, USF ITATINGA I, USF ITATINGA II. Qual a 123 

justificativa? 3) Os números relacionados aos dados de Ultrassonografia Obstétrica de 115 124 

exames estão corretos? Quais pacientes foram atendidos? 4) No 3º Quadrimestre de 2017 foram 125 

realizadas 1.068 visitas médicas, já no 3º Quadrimestre de 2018, foram realizadas apenas 791 126 

visitas, quais os motivos para a queda de aproximadamente 30% no número de visitas? 5) No 3º 127 

Quadrimestre de 2018 o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-AD atendeu apenas 101 128 

pessoas em consulta médica, mesmo com os elevados índices de casos de álcool e drogas, 129 

sendo assim questionamos: Quais os motivos dos baixos atendimentos? Quantos pacientes são 130 

atendidos? Quantos novos atendimentos foram feitos no período? 6) Os números de atendimento 131 

de Médico Urologista no Centro Municipal de Infectologia estão zerados, qual motivo? 7) No 3º 132 

Quadrimestre de 2017 tivemos 104 atendimentos de tentativa de suicídio, já no 3º Quadrimestre 133 

de 2018 foram atendidos 79 casos. Sendo assim, questionamos: Essas pessoas foram 134 

encaminhadas ao CAPS para atendimento? Quais resultados? Existiu algum caso de 135 

reincidência? f – Será emitido ofício ao Hospital de Clínicas com os seguintes questionamentos: 1) 136 

No 3º Quadrimestre de 2017 o Hospital realizou 42 Cirurgias Eletivas e no 3º Quadrimestre de 137 

2018 foram realizadas 258, sendo assim questionamos: Quais cirurgias foram realizadas no 138 

período, para que seja justificado o aumento de mais de 400%? 2) No 3º quadrimestre de 2018 o 139 

Hospital de Clínicas, segundo o relatório, obteve uma receita global de R$ 21.170.403,35 e uma 140 

despesa apurada de R$ 21.730.451,28, com um resultado de - R$ 560.047,93. Com esse 141 

montante de déficit, questionamos: Quais fornecedores/prestadores/impostos deixaram de ser 142 

pagos? Qual o montante global dos débitos do Hospital de Clínicas? Encaminhar o relatório 143 

completo dos fornecedores/prestadores/ impostos e outros que tenham contas do Hospital de 144 

Clínicas. 3) Encaminhar relatório completo das receitas e despesas do Hospital de Clínicas, e 145 

suas operações realizadas nos últimos 4 anos. 4) Encaminhar relação completa dos fornecedores 146 

e prestadores de serviços, bem como as respectivas certidões negativas federais, estaduais e 147 

municipais nos termos dos processos licitatórios realizados. Sra Jacqueline não concordou com a 148 

apresentação dos questionamentos durante a reunião porque a COFIN havia informado que não 149 

emitiria parecer. Sra Tereza explica que os membros da COFIN se reuniram enquanto 150 

conselheiros e analisaram juntos a apresentação enviada, anotando as dúvidas que 151 

posteriormente serão enviadas por escrito. Sra Isabel submete a Prestação de Contas à votação: 152 
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aprovada pela maioria dos votos. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 153 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. 154 

 Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Isabel Cristina do 155 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 28 de fevereiro de 2019. 156 
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