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ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Data: 09 de dezembro de 2008, às 16h20 horas, em segunda chamada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expediente – Leitura dos documentos:
a) 1- Ofício nº 852-08 – DIAU/SP/DENASUS - Relatório Complementar de Auditoria 2944; 2- email ADEF – Justificativa de Ausência; 3- Ofício nº 25/2008 – COMUS enviado ao Secretário da
Saúde; 4- Ofício nº 605/2008 – SESAU - Resposta ao ofício 25/2008 - COMUS; 5- Ofício 41/2008
– Centro de Reabilitação da Topolândia - Resposta ao ofício 25/2008 COMUS; 6- Oficio nº
639/2008 – SESAU – Indicação de membro para o Conselho Gestor; 7- Ofício nº 15/2008 –
CEMIN – Solicitação de membro para compor o corpo de jurado no Dia Mundial da Luta Contra
AIDS; 8- Ofício COMUS nº 24/2008 – Enviado ao Sr. Mônico (APDSS); 9- Memorando nº
364/2008 – Solicitação de assinatura do decreto COMUS- segmento APDSS; 10- Leitura do
decreto nº 4340/2008 – Altera composição do COMUS; 11- Carta de Mobilização – SUS 20 anos;
12- Ofício Nº 26/2008 – COMUS – em resposta ao ofício 51/2008- ASAPC; 13- Ofício nº 57/2008
– ASAPC – Resposta ao ofício 26/2008 – COMUS.
b) Ata da 122ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem em do dia:
1) Termo Aditivo 01 – Contrato Administrativo nº 118/07-DC (Contrato de gestão PróSaúde)
a) Sr. Eduardo, diretor da Pró-saúde informou que o contrato foi firmado em novembro de 2007 e
que a cada ano deve ser realizada uma revisão de valores dos serviços prestados. Disse que
quando a empresa assumiu o Hospital encontrou a contabilidade da Irmandade desatualizada.
Para justificar a necessidade de tal revisão de valores elencou vários fatores tais como: o
aumento no número de especialidades atendidas e que serviços da rede foram incorporados ao
Contrato de Gestão; reajuste da tabela de medicamentos do SUS, fato que não estava previsto;
gasto com pessoal; tarifa de água e esgoto, que devido a débitos existentes da Irmandade
ocasionou a perda na isenção de 50% no pagamento; aumento no número de exames
realizados; reestruturações físicas do Hospital de Clínicas de São Sebastião e Pronto
Atendimento de Boiçucanga e aquisição de novos equipamentos. Ressaltou que os valores do
início do Contrato foram calculados em projeções e não com base em dados reais,
diferentemente do ocorrido no Termo Aditivo 01/2008. Sra. Silvia Galhardo questionou os valores
apresentados, questão levantada anteriormente pelo Sr. Marcos Leopoldino, presidente da
Câmara Municipal, por meio de publicação feita em um jornal de circulação municipal. Sr.
Eduardo explicou que os números foram analisados de forma errônea. Sr. Antonio Carlos
argumentou que houve má interpretação de tais valores e que o aumento real dos valores foi de
R$ 1.224.000,00, ou seja, passou de R$ 30.516.000,00 no Contrato inicial, para R$
31.740.000,00 com o Termo Aditivo. Sra. Rita também solicitou explicações dos números
apresentados. Sr. Carlos Aymar pediu a palavra e explicou à Sra Rita os valores. Sra. Mara,
jornalista da Prefeitura, disse que os dados informados pela SESAU foram repassados pelo
Departamento de Comunicação aos jornais da cidade, porém foram colocados de forma
inadequada. Sra. Ana Cristina sugeriu que tais números passem pela Câmara Municipal antes
de serem repassados aos jornais. Sra Derci argumentou que são feitas prestações de contas
trimestrais na Câmara Municipal por meio de Audiências Públicas e que nenhum representante
do Legislativo compareceu nas últimas Prestações de Contas. A Sra Rita questionou se a taxa de
Administração da Pró-Saúde foi aumentada. Sr Eduardo informou que não. Sr Carlos Aymar
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voltou a questionar o fato do Sr. Antonio Carlos defender o Contrato da Prefeitura com a PróSaúde. Sr. Antonio explicou que como presidente do COMUS e técnico da SESAU tem
conhecimento de todos os números que compõem o Contrato e que como conselheiro tem o
direito de manifestar-se também. Sr Eduardo diz que 86% do valor que compõe o reajuste são
com pessoal, médicos, exames e medicamentos. Finalizou agradecendo a oportunidade e
colocou-se à disposição para outros esclarecimentos. A Sra. Derci citou as melhorias nos
serviços prestados pela Pró-Saúde, como o de quimioterapia. Sra. Viviane argumentou que o
acompanhamento vem sendo feito e enalteceu as melhorias nos serviços prestados pela
contratada. Dra. Lucile disse que do ponto de vista estrutural e funcional, o Hospital de Clínicas
de São Sebastião melhorou e que em sua última viagem ao exterior percebeu que algumas das
cirurgias feitas nesse hospital não são feitas no exterior. Disse ainda que a Pró-Saúde, dentro de
suas limitações, melhorou os serviços prestados em apenas um ano. Não havendo outros
questionamentos, Dr. Antônio colocou em votação o Termo Aditivo 01/2008 – Pró-Saúde, que foi
aprovado por unanimidade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Assuntos Gerais:
a) Dr. Antonio informou a necessidade de definição do calendário das reuniões ordinárias para
2009. Foi sugerida as segundas terças-feiras de cada mês, o que foi acatado por unanimidade,
ficando agendadas as seguintes datas: 13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 14/07, 11/08,
08/09, 13/10, 10/11 e 08/12;
b) Sra. Ana Cristina indagou até quando vai o mandato da atual composição. Foi informada que
até abril/2009, sendo que em janeiro/09 o segmento governo terá sua composição alterada;
c) Sra. Rita solicitou a palavra para apresentar algumas informações sobre convênio que a
Prefeitura mantém com a ASAPC, atualmente gerenciado pela Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Humano – SETRADH. Apresentou alguns membros do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, e disse que a ASAPC atende pacientes com câncer e atualmente
recebe recursos do Município da ordem de R$ 44.786,14 / ano, mais 10% de contrapartida.
Ressaltou que o objetivo da apresentação desse trabalho é para que o Comus tenha
conhecimento e que em 2009 tais atividades sejam englobadas pela Secretaria da Saúde. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos
presentes. Ata lavrada por Silvia G. Baszynski,
1ª Secretária do COMUS . São
Sebastião, 09 de dezembro de 2008. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM
ESTA ATA
André Fontes dos Santos

Paulo Roberto Cosenza

Antonio Carlos N. P. da Silva

Silvia Galhardo Baszynski

Derci de Fátima Andolfo

Carlos Cipullo Aymar

Fernando F. dos Santos

Viviane Moura Snodgrass

Genoveva Pons Garcia

Márcia de Souza Guimarães

Ubirajara Nascimento

Ângela Maria da Silva

Rita de Cássia do N. Simioni
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