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ATA DA 153ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de abril de 2019, em segunda chamada, com início às 15h e 17 m e término às 3 

16h e 50 minutos. 4 

Local: Auditório do Sindipetro. 5 

Pauta: 1) Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2018 (demanda anexo e 6 

votação); 2) Apresentação do 13º Termo Aditivo ao Convênio 01/2015, entre a Prefeitura 7 

de São Sebastião e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus (demanda anexo e 8 

votação): Foram votadas e aprovadas por unanimidade.  9 

1) Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2018 (demanda anexo e votação: 10 

Sra Ana Soares dá seguimento à reunião passando a palavra para o Sr. Bruno que dá início 11 

à apresentação fazendo uma breve explanação dos dispositivos legais que regulam os 12 

Instrumentos de Gestão, bem como dos dados de identificação do município. Falou de forma 13 

geral sobre a estrutura do Relatório e após se colocou à disposição para responder aos 14 

questionamentos, uma vez que todos receberam antecipadamente o relatório. Sra Márcia 15 

pergunta sobre a saúde dos adolescentes: não há atendimento nas unidades para esse 16 

público, nem médico, nem psicológico, e o trabalho preventivo é insuficiente e não alcança à 17 

todos. Sr. Bruno informou que foram realizados alguns trabalhos preventivos no Setembro 18 

Amarelo; Sra Angélica complementou falando sobre o Projeto Saúde em Ação no Litoral 19 

onde um dos temas abordados é a saúde do adolescente, e sobre a criação do Comitê de 20 

Saúde da Criança e do Adolescente que tem prazo de implantação de 90 dias. Sra Márcia 21 

pergunta sobre o Núcleo de Educação Permanente e Humanização: porque parcialmente 22 

realizado, estão tendo treinamentos, tem pessoal, estrutura, o que falta? Sr. Bruno informou 23 

que já foram feitos vários avanços, que há um cronograma de ações em andamento e que 24 

como o NEPH está junto com o Planejamento ele manterá o Comus atualizado do andamento 25 

dos trabalhos. Sra Márcia quer saber sobre a dispensação de medicamentos: há algum 26 

trabalho para dispensação de medicamentos para analfabetos e pacientes psiquiátricos? Sra 27 

Cláudia afirma que alguns Agentes Comunitários de Saúde fazem um trabalho por conta para 28 

orientar a população. Sr. Carlos diz que os próprios farmacêuticos poderiam fazer esse 29 

trabalho, além de somente dispensar os medicamentos, mas atualmente a responsável geral 30 

pela farmácia – Sra Fernanda -  se reúne periodicamente com os responsáveis pela 31 

dispensação de medicamentos pra orientação e atualizações. Sra Cláudia levanta a situação 32 

das Unidades de Saúde da Família: como podem ter atendido 100% dos objetivos com a falta 33 

de médicos nas unidades, de veículos e equipes para as visitas? Alguns Gestores queriam 34 

saber onde faltava médico e a Sra Cláudia lembrou que estão falando de 2018, e dos 35 

números demonstrados na última prestação de contas.  Sr. Carlos explica a natureza das 36 

dificuldades na contratação de médicos, principalmente para a costa sul, às vezes ninguém 37 

aparece para atender ao Edital. Sra Cláudia questiona sobre a malária: onde aparece com 38 

casos zerados, quando na verdade há um caso bastante conhecido do público; Sr. Maurílio 39 

informa que não está pactuado para o Estado de São Paulo esse monitoramento; Sra 40 

Cláudia responde que então não devia ser mencionado esse indicador, pois parece que não 41 

houve nenhum caso. Sra Cláudia pergunta sobre os Contratos e Convênios: não é possível 42 

ter esse objetivo sido realizado 100% com todos os problemas que tivemos com exames no 43 

ano de 2018. Nenhuma resposta foi dada. Sra Ana Soares submete o Relatório à votação, 44 

que é aprovado com ressalvas por 7 votos à 6, na seguinte sequência: pela aprovação 45 

total Wilmar, Jacqueline, Fernanda, Carlos, Viviane e Henrique; pela aprovação com 46 

ressalvas Cláudia, Viviane, Cléia, Dircéia, Douglas e José Irineu; resultando em empate a 47 

Presidente Isabel desempatou votando pela aprovação com ressalvas. Após Sra Ana 48 

Soares passou para o 2º item de pauta informando que o Plano de Trabalho foi enviado fora 49 

de prazo, há 24 horas, mas por termos ficado sem internet não pudemos enviar o arquivo, 50 
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assim questionou a plenária se o referido plano poderia ser apresentado. Com a concordância 51 

de todos passou-se a apresentação. 2) Apresentação do 13º Termo Aditivo ao Convênio 52 

01/2015, entre a Prefeitura de São Sebastião e a Irmandade Santa Casa Coração de 53 

Jesus: Sr. Hamilton apresenta o Plano de Trabalho do Hospital de Clínicas, iniciando pelas 54 

características gerais da unidade e por sua identificação; após faz uma explanação rápida 55 

sobre o objeto do plano de trabalho, os princípios, as características assistenciais e a 56 

qualidade dos serviços. Falou também sobre as metas físicas (atendimentos contratados pelo 57 

SUS) e as metas qualitativas (gestão HCSS), e o sistema de acompanhamento e avaliação 58 

quadrimestral a que são submetidas. Encerrando com o tema financiamento estipulando o 59 

valor fixo mensal para execução do convênio em R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais). 60 

Aberta a pauta para questionamentos Sra Dircéia quer saber se a Prefeitura terá como arcar 61 

com essa despesa e mais a do Hospital de Boiçucanga. Foi respondido que isso é para o 62 

futuro, mas Sra Dircéia lembrou que esse futuro não está tão longe assim. Sra Viviane 63 

lembrou que a intervenção se deu no Hospital e não na Irmandade como foi colocado. Sra 64 

Cláudia pergunta sobre os leitos psiquiátricos; Sr. Hamilton responde que não tem. Sra 65 

Claúdia quer saber se existe um programa de atendimento e sigilo em caso de violência 66 

doméstica e sexual; A Enfermeira Maria Angela responde que tem um protocolo que é 67 

adotado, o paciente é atendido em separado, de forma reservada, em todos os casos de 68 

violência, incluindo com criança e adolescente; quanto aos casos de suicídio um psiquiatra é 69 

acionado. Sra Claúdia quer saber ainda sobre o final da intervenção, como está o processo; 70 

Sr. Wilmar responde que já falou sobre esse assunto na Reunião Ordinária de Abril, que 71 

estão finalizando o processo para contratação da O.S., o que deve ser de fundamental 72 

importância para finalização da intervenção. Mas o que é mais complicado é a questão com o 73 

pessoal, pois 500 pessoas terão que ser demitidas e recontratadas, e o montante a ser pago 74 

referente aos direitos trabalhistas é muito alto. Lembra ainda do impasse entre o Ministério 75 

Público Federal e Estadual que divergem sobre o destino da intervenção. Dr. Edson faz 76 

algumas colocações sobre sua experiência com o Hospital e lembra que sempre teve um 77 

déficit, mas também sempre teve alguma coisa sendo feita; atualmente se você entra no 78 

Hospital vê que estão quebrando tudo, reformando para tornar o ambiente melhor e mais 79 

saudável, então em se tratando de dinheiro, pode mandar que o Hospital necessita. Sra 80 

Isabel fez uma colocação sobre uma situação vivenciada por ela no Pronto Atendimento do 81 

Hospital; diz que pagou R$ 280,00 por uma consulta, dividido em dois cheques, onde o menor 82 

de R$ 28,00 se refere à parte destinada ao Hospital. Relata que ficou estupefata com esse 83 

montante, pois o valor teria que ser maior; é o consultório com menor custo que já viu; o 84 

Hospital arca com todas as despesas e os médicos ficam com 90% do valor? Constata que 85 

além do Hospital ter que receber uma fatia maior, o valor da consulta também poderia ser 86 

menor, pois essa é a média dos demais consultórios da cidade, e com um valor menor o 87 

número de atendimentos no particular poderia aumentar. Dr. Edson fala sobre o empenho 88 

para manter o Pronto Atendimento funcionando no passado, e de como se chegou a esses 89 

valores; diz também que em outros Hospitais esses valores variam entre 10 e 20%. Sr. 90 

Daniel Augusto sugere que como o plano de trabalho não chegou em tempo hábil, a plenária 91 

poderia votar se ele deve ser considerado. Aprovado por unanimidade. Sra Ana Soares 92 

coloca então em votação o 13º Termo Aditivo: também aprovado por unanimidade. Nada 93 

mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 94 

aprovada e assinada pelos presentes. 95 

 Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Ana Cristina Rocha 96 

Soares. São Sebastião, 24 de abril de 2019. 97 

 LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 98 

Wilmar Ribeiro do Prado  Ana Cristina Rocha Soares  

Jacqueline Marinho Santos  Bruno César Silva Santos       
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Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  Carlos Eduardo Antunes Craveiro  

Giuliana Zen Petisco Del Porto       Viviane Aparecida de S. Marcelo  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  Edson Cardin Nogueira  

Viviane Moura Snodgrass  Cleia Farias Cruz  

Dircéia Arruda de Oliveira  Henrique Cardoso Santos  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira   Márcia Guimarães Corrêa da Silva  

Douglas Alberto Braga  José Irineu de Souza  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 99 
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