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ATA DA 158ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 18 de fevereiro de 2020, em segunda chamada, com início às 15h e 15 m e término 3 

às 18h e 05m. 4 

Local: AUDITÓRIO DO SINDIPETRO.  5 

Pauta: Prestação de Contas da Secretaria de Saúde, incluindo as contas do Hospital de 6 

Clínicas e Fundação de Saúde Pública – 3º quadrimestre-2019. 7 

Iniciada a reunião a Presidente do Conselho, Sra. Isabel saudou os presentes, informando que 8 

seria pauta única, em razão de se tratar de Reunião para Apresentação da Prestação de Contas. 9 

Informou que devido ao não preenchimento das vagas no Segmento Usuários e Segmento 10 

Prestador, na composição do COMUS, na Eleição realizada no dia 11/02/2020, ficou deliberado 11 

pelo lançamento do 3º Edital de Prorrogação do Processo Eleitoral – biênio 2020/2021, 12 

sendo assim reforçou o agendamento de Reunião Extraordinária do COMUS para o dia 13 

03/03/2020, objetivando o preenchimento das vagas nos referidos segmentos. Solicitou apoio do 14 

COMUS quanto à divulgação da prorrogação. Em seguida, passou-se a palavra ao Sr. Bruno 15 

Cesar, diretor do Departamento de Planejamento em Saúde da Secretaria de Saúde, que 16 

contará com a presença dos técnicos da Secretaria de Saúde, Hospital de Clínicas e Fundação 17 

de Saúde para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 18 

1) Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – Hospital de Clinicas e 19 

Fundação de Saúde: Sr. Bruno, Diretor de Planejamento em Saúde, deu início a explanação, 20 

sugerindo aos conselheiros que anotassem as dúvidas apresentadas (slide), com esclarecimento 21 

ao final da apresentação. Em seguida, discorreu sobre Execução Orçamentária da Secretaria 22 

de Saúde – SESAU - Receitas Arrecadadas por Fonte de Recursos, sendo o repasse pelo 23 

Tesouro no valor de R$ 106.163.154,77 no período de 2018 e R$ 121.100.935,35 no período de 24 

2019, União no valor de R$ 6.748.057,64 em 2018 e R$ 8.721.880,35 em 2019 e Recursos do 25 

Estado no valor de R$ 136.978.00 em 2018 e R$ 273.325,00 em 2019, totalizando um valor de 26 

R$ 130.096.140,70 em 2019 e uma diferença de R$ 17.047.950,29 em relação ao mesmo 27 

período do ano anterior. Apresentou o quadro de Despesa Liquidada – Desdobramento por 28 

natureza, sendo estes: Pessoal e Encargos Sociais, Subvenções Sociais, Medicamentos e 29 

Correlatos, Outros Materiais de Consumo, Demais Serviços de Terceiros e Investimentos, no 30 

período, traçando um comparativo com o ano de 2018, além de apresentar um gráfico ilustrativo 31 

demonstrando o percentual por período. Em seguida, apresentou o quadro de Despesas 32 

Liquidadas por Programas e por Fonte de Recursos. Na sequência, discorreu sobre o Resumo 33 

da Execução Orçamentária e Financeira – Receita Arrecadada ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre/2019, 34 

referente à Receita de Impostos: Receitas de Impostos Tesouro, Transferências da União para o 35 

SUS, Transferências do Estado para o SUS, bem como os seus valores acumulados do ano 36 

inteiro de 2019. Resumo da Execução Orçamentaria da Fundação de Saúde Pública – 37 

Montante de Fonte de Recursos, sendo estes Repasses, FOPAG, Provisionais, Aplicações 38 

Financeiras e Custeio, traçando um quadro comparativo do 3º Quadrimestre/2018 e 2019. Em 39 

seguida apresentou um quadro Montante de Recursos por Natureza de Despesas e 40 

Desdobramento por Natureza de Despesa, traçando um comparativo entre quadrimestre 2018 e 41 

2019, sendo R$ 34.863.977,40 em 2018 e R$ 10.768.148,60 em 2019, totalizando uma diferença 42 

de R$ 24.095.828,80 de um quadrimestre para o outro. A seguir, passou para a apresentação da 43 

Execução Orçamentária do Hospital de Clínicas – Receitas Operacionais e Não 44 

Operacionais, totalizando no quadrimestre/2019 sendo estas R$ 21.438.058,59 e uma média de 45 

R$ 5.359.514,65, já as Despesas no quadrimestre totalizaram R$ 21.423.630,98 e uma média de 46 

R$ 5.355.907,75; Em seguida apresentou o Resultado Econômico – Receitas e Despesas, bem 47 
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como sua respectiva média. Apresentou um quadro Demonstrativo por Receita Percentual, 48 

detalhando valores de Receitas Operacionais e Não Operacionais por subvenção e com 49 

Recursos Próprios, totalizando R$ 21.438.058,59, média 92,81% subvenção e 5,82% com 50 

Recursos Próprios. Apresentou um quadro Demonstrativo por Despesa Percentual, detalhando 51 

valores de Despesas Operacionais e Não Operacionais R$ 21.423.630,98. Em seguida, 52 

apresentou o quadro Demonstrativo de Despesa com Maior Impacto Financeiro, valor de 53 

R$18.419.430,97, com média mensal de R$ 4.604.857,74, utilizados com Serviços Médicos, 54 

Pessoal, Materiais Hospitalares, encargos sociais, Serviços Médicos e Parcelamento Impostos 55 

(IRRF/INSS/FGTS), com apresentação de gráfico ilustrativo respectivo. Na sequência, discorreu 56 

sobre a Execução Orçamentária e Financeira Anual de 2019 – Receitas Operacionais e Não 57 

Operacionais, totalizando o valor de R$ 67.078.914,69, sendo subvenção R$ 62.547.787,44% e 58 

Recursos Próprios R$ 4.197.311,51, com apresentação do gráfico ilustrativo respectivo. 59 

Apresentou um consolidado anual, detalhado mês a mês (janeiro a dezembro/2019), das 60 

Receitas e Despesas, com uma média mensal de R$ 5.589.909,56. Por último, discorreu sobre 61 

valores de Despesas com Maior Impacto Financeiro em percentual, com Serviços Médicos, 62 

Pessoal – CLT, Materiais Hospitalares, Encargos Sociais, Serviços Médicos e Parcelamentos de 63 

impostos (IRRF/INSS/FGTS), bem como apresentou o gráfico ilustrativo respectivo. Com relação 64 

ao parcelamento de impostos, informou que totalizou um valor de R$ 228.898,08 em 2018 e em 65 

2019 um valor de R$ 717.985.55, com uma diferença no valor de R$ 489.087,47 66 

compreendendo o período entre os quadrimestres referenciados. Já com relação aos Dados 67 

Estatísticos do Complexo Hospitalar – Leitos de Internação por unidade discorreu sobre os 68 

números de internação por Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Clínica 69 

Pediátrica, Cuidados com Recém Nascidos, Particular e Convênios e UTI Adulto, traçando 70 

comparativo com 2018/2019. Discorreu também sobre o número de Internação por Convênio, 71 

Por Especialidade, Por Faixa Etária, Média de Internação, Taxa de Ocupação, Cirurgias por 72 

Tipo, Cirurgias por Convênios (com destaque para as cirurgias realizadas pelo SUS), Partos por 73 

Tipo, Partos por Município, Partos Gestante Adolescentes, Partos por Região - Costa Norte, 74 

Costa Sul e Outras Cidades- (informou que não possui série histórica por serem dados novos 75 

inseridos). Sra. Ana Soares informou que a Maternidade na Costa Sul está prestes a ser 76 

inaugurada e impactará nas futuras prestações de contas. Dando Continuidade, Sr. Bruno 77 

continuou a apresentação disponibilizando dados sobre Consultas Ambulatoriais no PA Hospital 78 

/ Especialidade, Consultas Ambulatoriais Oncologia, Atendimentos na UPA – Unidade de Pronto 79 

Atendimento Centro, Atendimentos no Pronto Atendimento de Boiçucanga – PA, Visitas a 80 

Pacientes, Reposição de Estoque de Bolsas de Sangue – Núcleo de Hemoterapias de Taubaté – 81 

Agência Transfusional, dispensação de Bolsas de Sangue Por Unidades de Internação, 82 

Unidades de Processamento de Roupas – Enxovais Lavados, Refeições Servidas a Pacientes 83 

Internados no HCSS, Refeições Servidas a Acompanhantes no HCSS, Refeições Servidas por 84 

Comensal no HCSS, Refeições Servidas a Pacientes na UPA, Refeições Servidas a Pacientes 85 

no Pronto Atendimento de Boiçucanga, Refeições Servidas aos Acompanhantes no Pronto 86 

Atendimento de Boiçucanga, Pesquisa de Satisfação do Usuário – Avaliação de Satisfação 87 

Geral, apresentando Gráficos Ilustrativos comparativos (2018/2019) respectivos de todos os 88 

quadros apresentados. Encerrando a apresentação do Hospital, passou-se para o Bloco 89 

Auditoria da Secretaria de Saúde, informou que existem 03 (três) auditorias abertas em 90 

andamento. Ouvidoria discorreu sobre o número de Reclamações, Informações, elogios, 91 

sugestões, solicitações e Denúncias no quadrimestre em pauta, demonstrando o percentual 92 

entre 2018/2019, bem como apresentou as Manifestações por Sub Redes e Gráfico Ilustrativo 93 
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respectivo. Recursos Humanos SESAU informou que ao comparar 2018 e 2019, observa-se 94 

que o número no quadro de funcionários é inferior. Oferta e Produção Hospitalar – Serviços 95 

de Rede Assistencial Hospitalar discorreu sobre o número de leitos do SUS, Meta Pactuada, 96 

número de internações em Clínica Cirúrgica, Obstétrica, Médica, Pediátrica, e UTI tipo II, com 97 

comparativo 2018/2019, bem como apresentação de Gráfico Ilustrativo respectivo. 98 

Atendimentos Atenção Básica, discorreu sobre o número de Atendimentos de Enfermeiros, 99 

Médicos e Odontólogos em Consultas, Atendimentos de Urgência, Educação e Saúde, 100 

Atendimento em Grupo e Avaliação/Procedimento coletivo, bem como apresentação de Quadro 101 

Comparativo Demonstrativo 2018/2019 e Gráfico Ilustrativo. Atendimento Cirurgião Dentista por 102 

procedimento: Consulta Odontológica Programática, Tratamento Concluído, Escovação 103 

supervisionada, Procedimentos Clínicos Preventivos e Curativos, Exodontias Permanentes, 104 

Exodontias. Atendimentos das Condições Avaliadas, Diabetes, Hipertensão Arterial, Pré-Natal, 105 

Puericultura, DST/AIDS, Hanseníase, Tuberculose, prevenção CA Cervico-Uterino, traçando 106 

comparativo 2018/2019 e Gráfico Ilustrativo Respectivo. Em seguida, discorreu sobre o número 107 

de procedimentos, Exames Complementares, Encaminhamentos, Visitas Domiciliares – ESF, 108 

Produtividade de Profissionais – Médicos e Enfermeiros, Produtividade e Procedimentos, 109 

Absenteísmo (Enfermeiro, Médico e Odontólogo), traçando quadro comparativo, com ênfase 110 

para o ano de 2019 e apresentou Gráfico Ilustrativo respectivo. Odontologia Atenção Básica 111 

apresentou os procedimentos realizados no período, sendo estes: 1ª Consulta Programada, 112 

Tratamentos Concluídos, Atendimentos, Procedimentos, Urgências ESF, Abstenções, traçando 113 

comparativo 2018/2019, com apresentação de Gráfico Ilustrativo respectivo. Em seguida Sr. 114 

Bruno passou a palavra ao Dr. Donizete, odontólogo responsável pelo departamento de 115 

odontologia dentro do Complexo Hospitalar, que informou que a odontologia está dentro do 116 

hospital, inclusive dentro da UTI. Em seguida, informou a necessidade de esclarecimento quanto 117 

aos atendimentos odontológicos, explicou que existe a odontologia hospitalar, odontologia na 118 

UPA (24 horas - utilizado para casos de urgência e emergência), bucomaxilo e odontologia 119 

dentro da UTI. Este último é o procedimento odontológico mais novo dentro do Hospital, sendo o 120 

serviço mais antigo o de bucomaxilo (estão no exercício deste trabalho há mais de 20 anos). 121 

Atualmente, disse que na odontologia hospitalar, o profissional odontólogo faz visitas leito a leito 122 

e na UTI diariamente, informou que essa modalidade conta com o apoio de todas as Clinicas, 123 

bem como o apoio do bucomaxilo. Em seguida, discorreu sobre o número e média de Cirurgias 124 

sob anestesia Geral, Cirurgias sob Anestesia Local, Odontologia Hospitlar/UTI, Atendimentos a 125 

PNE, Atendimentos Ambulatoriais não cirúrgicos. Em seguida apresentou quadro comparativo 126 

2018/2019, esclarecendo que houve um aumento significativo de atendimentos em 2019 em 127 

decorrência da ampliação do serviço. Dando continuidade, Sr. Bruno passou a palavra ao Sr. 128 

Antonio Nisoli, em substituição a Dra. Patrícia, que informou o setor de Prevenção conseguiu 129 

cumprir 100% da meta anual, atendendo todas as crianças do município, isto é, todas passaram 130 

pelos procedimentos preventivos. Lembrou que houve uma mudança de metodologia no ano 131 

anterior, motivo pelo qual a meta maior (Programa de Saúde Bucal nas escolas – atendimento 132 

de escolas prioritárias) aconteceu no início deste ano – 1º semestre/2019, ao contrário de 2018 133 

que ocorreu no final do ano. Explicou que o fato de ter ocorrido menos atendimento no 134 

quadrimestre não impactou no cumprimento da meta anual nos dois quadrimestres 135 

referenciados. Informou que este ano seguirão a mesma metodologia, no primeiro semestre 136 

priorizarão as escolas do Programa de Saúde (meta interna) contemplando as crianças 137 

prioritárias e escolas com maior índice de vulnerabilidade social. Disse que o dado apresentado 138 

dá a impressão de queda, porém a queda é no quadrimestre (em termos de número absoluto) e 139 
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não no ano e que esta informação será confirmada na apresentação do Relatório Anual de 140 

Gestão. Centro de Atendimento Psicossocial – Álcool e Drogas – CAPS AD / CAPS I - Sr. 141 

Bruno discorreu sobre o número de procedimentos, consultas, atendimentos, dispensação de 142 

medicamentos, traçando comparativo com o quadrimestre 2018, bem como apresentou Gráfico 143 

ilustrativo respectivo. Centro de Reabilitação do Topo – Sr. Bruno discorreu sobre os 144 

atendimentos por especialidade, com detalhamento de atendimento por categoria profissional, 145 

traçando comparativo com o ano de 2018, bem como apresentou Gráfico Ilustrativo respectivo. 146 

Em seguida, apresentou o quadro de absenteísmo por categoria profissional, traçando 147 

comparativo com o quadrimestre anterior. Centro de Reabilitação Costa Sul – Boiçucanga Sr. 148 

Bruno discorreu sobre o número de atendimento por categoria profissional na especialidade, 149 

traçando comparativo com o ano de 2018, bem como apresentou Gráfico Ilustrativo respectivo. 150 

SESAU – Materno Infantil – Sr. Bruno apresentou o quadro de Nascidos Vivos, Óbitos de 151 

Crianças, Natimorto, Neo precoce, Neo Tardio, Infantil Tardio, Óbitos Maternos e Mulheres entre 152 

10-49 anos, traçando comparativo com o ano de 2018. CEMIN – Sr. Bruno discorreu sobre os 153 

dados referentes ao Setor no quadrimestre, traçando um comparativo com o ano de 2018, 154 

detalhando os atendimentos a pacientes portadores de vírus HIV/AIDS e Hepatites. Em seguida, 155 

apresentou o quadro de Casos Novos por via de encaminhamento para o início do tratamento, 156 

além de apresentar o número de outras doenças por transmissão sexual tratadas. CIAMA – Sr. 157 

Bruno discorreu sobre o quadro de Atendimento Multidisciplinar, detalhando-o por categoria 158 

profissional. Sra. Angélica, diretora de especialidades da Fundação de Saúde, esclareceu que 159 

os últimos dados do CIAMA referente ao ano de 2019 demonstram serviços novos implantados. 160 

Dando Continuidade Sr. Bruno apresentou o número de Atendimento de Atividade Assistida, 161 

traçando comparativo com o quadrimestre anterior. Discorreu ainda sobre Coleta de Leite 162 

Humano e Curso para Casais, bem como os atendimentos CIAMA Costa Sul. Regulação – Sr. 163 

Bruno discorreu sobre o número de agendamento municipal por especialidade, sendo estas, 164 

Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Ortopedia, Alergologia, Hematologia, Infectologia, 165 

Neurologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral, e Cirurgia Plástica, traçando 166 

comparativo com o quadrimestre anterior. Em seguida apresentou o número de atendimentos 167 

prestados pelo Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem - CADI, sendo estes relacionados à 168 

Densitometria, Mamografia, Tomografia e Ultrassonografia. Apresentou o número de Vagas 169 

agendadas em Bolsão no AME- Caraguatatuba, Hospital Universitário de Taubaté, Hospital 170 

Regional de São José dos Campos, Santa Casa de São José dos Campos, bem como o 171 

detalhamento por unidade de saúde executante. Por último, apresentou o numero de exames 172 

realizados no AME, DIMEN, ECORAD e Tomocenter. Transporte Sanitário – Sr. Bruno 173 

apresentou o número de viagens e média de horas extras dos motoristas envolvidos com o 174 

serviço. SAMU – Sr. Bruno discorreu sobre os tipos de atendimentos e traumas, traumas no 175 

trânsito, discriminando-os por acidentes de motos, atropelamento, acidente de bicicleta, carro 176 

com e sem vítima, traçando comparativo com o ano de 2018, no mesmo período. Vigilância em 177 

Saúde - Sanitária, Sr. Bruno apresentou os dados sobre cadastros, licenças e registros no 178 

período, bem como o respectivo Gráfico Ilustrativo. Em seguida, discorreu sobre a Fiscalização 179 

dos seguintes serviços: Processo de Laudo Técnico de Avaliação Analisados, Emissão de 180 

Laudos Técnicos de Avaliação, Inspeções e Procedimentos Realizados, Denúncias 181 

Atendidas/Encaminhadas, Processo de Auto de Infração Concluídos e Decisões Definitivas 182 

Publicadas. Na sequência discorreu sobre o Pró Água e CCZ, detalhando os procedimentos e 183 

ações realizadas no período do 3º Quadrimestre/2019. Epidemiológica, Sr. Bruno discorreu 184 

sobre as amostras encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, Programa de Combate a Hanseníase, 185 
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Teste do Pezinho, Indicadores Materno Infantil, Doenças de Notificação Compulsória, Arrastão, 186 

Bloqueio, Controle Criadouros, Casa a Casa e Pesquisa em Ponto Estratégico, Distribuição do 187 

Caso de Dengue, Atividades de imóveis especiais, Nebulização, Denúncias, Avaliação 188 

Densidade Larvária, bem como apresentou o Gráfico Ilustrativo e comparativo com o 189 

quadrimestre anterior. Sra. Isabel disponibilizou o momento para as intervenções, objetivando 190 

esclarecimentos de dúvidas. Conselheiro Leonel considerou que a apresentação de Prestação 191 

de Contas sempre é longa, pois são valores numéricos e fica difícil apresentá-la detalhadamente 192 

numa reunião com curto espaço de tempo, ficando de incumbência individual a análise já que o 193 

COMUS disponibiliza cópia prévia. Em seguida, destacou dois aspectos na área do Hospital, 194 

sendo um deles a queda na média de dias referentes às internações na UTI quando comparado 195 

com quadrimestre anterior. Ressaltou que a taxa de permanência na UTI é cerca de três vezes 196 

menos que o ano anterior. Considerou que esse resultado se deve, sem sobra de dúvidas à 197 

mudança do modelo de gestão da UTI, beneficiando o hospital, usuários e população 198 

evidentemente. Com relação à segunda observação, comentou que também houve queda no 199 

número de bolsas de sangue requisitadas ao Hemocentro de Taubaté, cerca de 30% menos 200 

comparado com o quadrimestre anterior. Considerou que houve um resultado positivo em 201 

decorrência da Educação Continuada ao Corpo Clínico, pois a melhor transfusão de sangue é 202 

aquela que não chega a ser feita. Conselheiro Douglas manifestou um elogio ao serviço de 203 

odontologia prestado a sua pessoa, na UPA num final de semana, sendo atendido a contento. 204 

Em seguida considerou que o montante a ser apresentado na Prestação de Contas necessita de 205 

ser sintetizado, pois a forma de apresentação atual está maçante, podendo deixar para a COFIN 206 

o detalhamento. Sra. Isabel informou que o COMUS enviou a SESAU – Departamento de 207 

Planejamento para que houvesse uma mudança na apresentação de Prestação de Contas, 208 

porém o referido documento não foi respondido, bem como a solicitação não foi atendida. 209 

Sugeriu a redução de slides na apresentação de gráficos ilustrativos. Dr. Leonel complementou 210 

a resposta ao conselheiro Douglas, explicando que a Comissão de finanças arguirá com 211 

detalhes todo e qualquer detalhamento da Prestação de Contas. Sra. Ana Soares perguntou o 212 

porquê que a apresentação da Prestação de Contas do Hospital tem que estar incluída na 213 

Prestação de Contas da SESAU. Sr. Bruno respondeu que a referida apresentação no COMUS 214 

deve estar junta. Em seguida concordou com o Conselheiro Douglas e se comprometeu com a 215 

plenária que a próxima prestação de contas terá um formato mais agradável e atrativo. 216 

Conselheiro Henrique explicou que a própria lei referente à Prestação de Contas exige a 217 

necessidade de detalhamento, porém é possível disponibilizar a prestação de contas via mídia, 218 

possibilitando aos interessados o acesso ao detalhamento, como atualmente já vem sendo 219 

realizado por este Conselho, cabendo ao responsável pela apresentação, explanar os pontos 220 

relevantes. Informou que a Lei 8080 – institui o SUS e seus princípios, bem como toda 221 

normatização básica para o desenvolvimento da participação social na Saúde Pública, tendo 222 

como um dos critérios básicos dessa prestação de contas o esclarecimento da sociedade quanto 223 

à qualidade dos serviços prestados. Disse que um dos parâmetros está relacionado à análise 224 

dos dados qualitativos, demostrando de que forma o recurso está sendo utilizado. Em seguida 225 

se dispôs ajudar neste sentido. Conselheira Dirceia manifestou dúvidas com relação aos slides 226 

relacionados ao número de visitas domiciliares dos ACS, considerando o déficit de funcionários 227 

nesta categoria. Em seguida questionou o Departamento de Odontologia com relação à visita 228 

domiciliar, perguntou qual é o tipo de visita efetuada. Em seguida, perguntou como são 229 

computados os dados dos vários procedimentos efetuados ao mesmo paciente. Por último, 230 

perguntou a OAB sobre o aumento da população, manifestou preocupação sobre a proporção do 231 
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aumento populacional e sua respectiva estrutura. Conselheiro Carlos Eduardo e Presidente 232 

Fundação de Saúde explicou que os dados apresentados às visitas domiciliares são referentes 233 

a todas as equipes de saúde, não somente dos ACS’s, os outros profissionais também fazem 234 

visitas. Quanto ao aumento populacional disse que ele é real, segundo os dados do IBGE, 235 

atribuiu o aumento também ao conhecido “turismo da saúde”, na qual pessoas migram de outros 236 

municípios ou estado para efetuar seus tratamentos com mais agilidade em São Sebastião e 237 

considerando o princípio da universalidade, não podemos deixar de atendê-los. Sr. Paulo 238 

Henrique, representante da Fundação de Saúde, complementou a resposta a Sra. Dirceia, 239 

informou que desde novembro/2019 está em vigor a nova legislação que estabelece o novo 240 

financiamento do SUS, ficando o repasse não mais baseado somente na renda per capta do 241 

município com os dados fornecidos pelo IBGE, atualmente será feito cadastro por meio da visita 242 

domiciliar dos Agentes de Saúde com seus dados compilados por meio dos tlabets, ficando 243 

cadastradas todas as famílias. Concluiu que para o próximo quadrimestre esse número 244 

aumentará ainda mais, pois será necessário atingir o número de visitas domiciliares para garantir 245 

o repasse do governo Federal. Em seguida, informou que até o final desta semana lançarão o 246 

edital de concurso para a Fundação de Saúde, oferecendo vagas para inúmeros cargos, em 247 

especial para repor as vagas para os Agentes Comunitários de Saúde. Dr. Daniel explicou que a 248 

motivação para realização de visitas domiciliares é referente a várias situações, geralmente são 249 

discutidas em reunião de equipes, objetivando proporcionar atendimento aos pacientes que 250 

apresentam vulnerabilidade ou estão acamados e de atenção especial e são realizadas uma 251 

média de 4 por mês e por equipe, sendo 24 equipes no total. Com relação ao aumento de 252 

atendimentos, este se deve ao aumento dos serviços, isto é aumento do acesso e 253 

consequentemente aumento dos procedimentos, sendo estes um número superior ao número de 254 

atendimentos, pois um só paciente realiza inúmeros procedimentos. Conselheiro Magiolino 255 

solicitou esclarecimentos sobre o slide 21, segundo o qual no quadrimestre anterior foi gasto 34 256 

milhões na saúde, enquanto o quadrimestre de 2019 foi investido 10 milhões, demonstrando 257 

uma grande redução de investimento. Em seguida perguntou por que houve esta redução? E 258 

comparado as variadas fontes de recursos, por que o governo do Estado investe tão pouco? 259 

Conselheira Jacqueline e representante do Fundo Municipal de Saúde – FMS discorreu sobre 260 

o quadro comparativo 2018/2019 e informou que houveram inúmeras licitações que não foram 261 

finalizadas no quadrimestre em referência (3º Qd-19) e foram transferidas para o exercício de 262 

2020, a continuação dos empenhos de virada. Com relação à transferência dos recursos das 263 

diferentes esferas, o Ministério da Saúde alterou a maneira dos blocos de financiamento, ficando 264 

bloco de custeio e investimento, tendo que atender a diversos programas e durante o exercício 265 

de 2017 detectaram um superávit muito alto na saúde e durante os exercícios de 2017 e 2018 a 266 

prioridade ficou em liquidar os recursos financeiros que estavam aplicados em contas de 267 

aplicação financeira na saúde, esgotar o superávit de Fonte Federal, objetivando não correr o 268 

risco de redução do teto de repasse. Desta forma no 3º Quadrimestre de 2018 verifica-se um 269 

volume maior de despesas em decorrência desse superávit, disse que reduziram de 16 milhões 270 

(2017) para 1 milhão e 900 reais atualmente, atingiram o mínimo necessário. Disse que o 271 

governo do Estado possui um índice pela própria legislação, porém já é histórico que os 272 

repasses do governo são irrisórios para atender as necessidades do município. Lembrou que 273 

esta é uma reivindicação nas Conferencias Municipais para aumento deste teto de repasse. 274 

Dando continuidade, Conselheiro Magiolino fez observações à SESAU e Fundação de Saúde 275 

com relação às tarifas bancárias no sentido de reduzi-las junto aos bancos, slides (17 e 25). Em 276 

seguida, citou o slide 96, solicitou esclarecimentos sobre a diferença de 31 mil para 49 mil, 277 
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cerca de 18 mil consultas novas em odontologia (enfermeiros e médicos), comparado ao 278 

quadrimestre anterior. Sr. Carlos Eduardo, Fundação de Saúde, considerou que seria devido 279 

destrinchar os números para que se pudesse ter uma identificação exata, porém quando se tem 280 

um aumento de equipes impactará num volume maior de atendimentos e quando aumenta o 281 

serviço impactará na quantidade de atendimentos respectivamente. Informou que a unidade de 282 

Boraceia também apresentou um aumento de equipe, deixando de ser PAC para ser ESF. Em 283 

seguida, citou como exemplo a unidade do Pontal da Cruz, na qual sofreu um impacto no seu 284 

atendimento em decorrência das demissõess efetuados pela empresa Queiroz Galvão, fazendo 285 

com que usuários que tinham plano de saúde migrassem para a unidade de saúde via SUS. Sr. 286 

Rômulo, Coordenador de Odontologia na Atenção Básica, explicou a diferença entre as 287 

variáveis, análise contábil (dados não registrados no 3º quadrimestre/2019), mas que aparecerá 288 

no quadrimestre subsequente de 2020. Lembrou que anteriormente a apresentação era 289 

fragmentada e atualmente as informações são contabilizadas simultaneamente pelos Agentes de 290 

Saúde dentro do E-SUS, programa do Estado. Antes tinha uma apresentação do que era 291 

produzido e outra do que era digitado. Porém considerou que com a digitação simultânea atual, 292 

houve um aumento do número de atendimentos, bem como a qualidade de informação dos 293 

dados melhorou significativamente. Com relação ao slide 101, Sr. Magiolino perguntou sobre o 294 

aumento expressivo no número de diabéticos, hipertensos, pré natal e outros. Sr. Carlos 295 

Eduardo esclareceu que esta situação cai na mesma explicação efetuada pelo sr. Paulo 296 

Henrique efetuada anteriormente com relação a melhora no sistema de informação gerando 297 

impacto no sistema de financiamento. Sr. Paulo Henrique complementou que o crescimento 298 

populacional do município está acima da média nacional, segundo visitas em alguns bairros da 299 

Costa Sul. Disse que propaganda de boa saúde também atrai novos moradores, como exemplos 300 

citou os serviços relacionados à odontologia e os serviços de qualidade ligados às creches. 301 

Finalizou que quanto melhor a qualidade dos serviços, maior será a migração de pessoas para o 302 

município. Conselheiro Paulo Guimarães disse que a Prestação de Contas do 1º quadrimestre 303 

de 2020 terá uma referência mais objetiva considerando os dados avaliados no quadrimestre em 304 

pauta, bem como a melhoria na compilação dos dados em decorrência da eficiente digitação 305 

simultânea, sem falar no crescimento populacional que por si já produziria um aumento no 306 

atendimento. Dando continuidade, Sr. Magiolino citou o slide 280, sobre imóveis visitados, citou 307 

o comparativo que demonstrou que em 2018 teve 12 mil e em 2019 21 mil visitas. Em seguida 308 

citou a informação veiculada na Vanguarda, hora do almoço, que o município estaria em 5º 309 

lugar, com 278 casos de dengue. Citou ainda que o número apresentado de ACS’S foi de 125, 310 

sendo 99 em atividade. Disse que as reclamações do setor se repetem a cada semestre em 311 

relação à falta de carro, funcionários e outros, porém observa-se a redução no valor do 312 

investimento de 34 milhões para 10 milhões, número reduzido de funcionários, em seguida 313 

perguntou como conseguiram subir o número de imóveis visitados de 12 mil para 21 mil. Sr. 314 

Carlos Eduardo lembrou que em plenária do ano anterior foi disponibilizado o Plano de 315 

contingência da Dengue na qual foram apresentadas todas as informações pertinentes. 316 

Salientou que quase não deu quórum, pela ausência da maioria dos conselheiros, inclusive a 317 

ausência do próprio senhor Magiolino, que ao seu ver, também deveria estar presente. Sr. 318 

Magiolino argumentou que não é membro titular e que a representante titular estava presente, 319 

portanto, a entidade foi representada. Sra. Fernanda Paluri informou que o Município 320 

apresentou 30 casos confirmados e que a reportagem veiculada pode ter se referido à região 321 

como um todo. Com relação ao aumento do número de visitas domiciliares, deve-se a aquisição 322 

de novo carro tipo VAN (por meio de Emenda Parlamentar), trabalhos realizados pelos agentes 323 
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aos sábados contribuindo para o aumento de viagens e atividades no período. Sr. Magiolino 324 

perguntou se tinha algum representante do Hospital para responder qual foi o parecer da 325 

Comissão que analisa o Convênio do Hospital e Prefeitura. Sra. Jacqueline, representante do 326 

fundo Municipal de Saúde, informou que apesar de não representar o hospital, tem 327 

conhecimento de que a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Processo de Intervenção 328 

do Hospital de Clínicas não está ativa desde 2018, portanto não existe parecer, porém as 329 

prestações de contas são analisadas mensalmente pelos técnicos do Fundo Municipal de Saúde 330 

com emissão de parecer e encaminhada para a Comissão de Finanças e Tribunal de Contas 331 

anualmente no mês de março e com parecer emitido por este. Sr. Magiolino comentou que a 332 

Resolução 459 – CNS determina que seja apresentado resultados parciais a cada 4 meses, 333 

apresentando metas atingidas/não atingidas, fato este não demonstrado nessa apresentação. 334 

Lembrou que na Prestação do quadrimestre anterior também não foi apresentado. Sugeriu que 335 

para a próxima Prestação esses dados sejam apresentados. Conselheira Viviane Snodgrass 336 

sugeriu que para as próximas prestações de contas o início seja às 14 horas. Sra. Isabel 337 

constatou que não havia mais questionamentos e solicitou ao representante da COFIN para 338 

leitura e apresentação do Parecer relacionado a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2019, 339 

sendo este Sr. Magiolino, que efetuou a leitura do Parecer na íntegra, consignado na ata da 461ª 340 

COFIN, realizada no dia 14/02/2020 e Parecer da COFIN emitido na mesma data, sendo o 341 

parecer, 3 votos pela Aprovação com Ressalvas e 1 abstenção. Em seguida, Sra. Isabel, 342 

presidente do COMUS submeteu a Prestação de Contas – 3º Qd/2019 à votação da plenária: 343 

sendo 5 votos pela Aprovação das Contas, nominalmente como segue: Ana Cristina, 344 

Jacqueline Marinho, Bruno Cesar, Fernanda Paluri, Carlos Eduardo Craveiro e Leonel Nulman, e 345 

10 votos pela Aprovação com Ressalvas, nominalmente como segue: Cláudia, Isilda, Viviane 346 

Snodgrass, Danila, Dircéia, Henrique Cardoso, Isabel, Douglas, Angela e José Irineu, sendo as 347 

Contas Aprovadas por 10x5 com Ressalvas por maioria de votos. Por último informou que 348 

essa prestação aprovada com ressalvas terá até 30 dias antes da prestação de contas 349 

subsequente para justificativa dos questionamentos, permitindo desta forma a mudança do 350 

status das contas para Aprovado ou Reprovado. Sra. Ana Cristina, Secretária de Saúde e Sr. 351 

Paulo Guimarães, Secretário de Saúde Adjunto, informaram que já estão providenciando o 352 

levantamento da lista de pendência de ofícios emitidos pelo COMUS referente à Prestação de 353 

Contas, sendo o mediador e responsável por esta incumbência o Sr. Paulo Guimarães, que 354 

esclareceu que não é o detentor de todas as respostas, mas atuará como um mediador. Em 355 

seguida, Sra. Nil se apresentou como nova Ouvidora da SESAU e convidou os Conselheiros 356 

para visitarem o novo espaço exclusivo do Departamento de Ouvidoria, sabido por todos como 357 

antiga reivindicação do COMUS para que tivesse espaço próprio. Sra. Ana Cristina salientou 358 

que a nova Ouvidora é funcionária de carreira da prefeitura e que o Serviço Social e de 359 

Transporte também estão em espaço novo e exclusivo. Sra. Isabel lembrou aos membros 360 

presentes que no dia 03/03/2020 será realizada Reunião Extraordinária do COMUS para eleição 361 

da Composição do COMUS – biênio 2020/2021 – segmentos Usuários e Prestador, os quais 362 

ainda não preencheram seu total de vagas. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas 363 

as dúvidas, foi lavrada a presente ata, que será aprovada e assinada pelos presentes. Ata 364 

elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. 365 

São Sebastião, 18 de fevereiro de 2020. 366 
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