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ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de março de 2010, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 6 

ofícios enviados, e-mails enviados e justificativas de ausência, bem como correspondência geral 7 

destinada ao COMUS.  8 

* Os documentos recebidos até o período constam dos arquivos do Conselho. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

B) Leitura das atas: 137ª Ordinária e 88ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 11 

______________________________________________________________________________ 12 

Ordem do Dia: 13 

1- Apresentação da 4ª Conferencia Nacional de Saúde Mental – Etapa Regional do 14 

Colegiado Litoral Norte; 15 

2- Apresentação do Relatório Situacional do Hospital de São Sebastião;  16 

3- Apresentação do Plano de Trabalho da Sollus; 17 

4- Assuntos Gerais. 18 

______________________________________________________________________________ 19 

1) Apresentação da 4ª Conferencia Nacional de Saúde Mental – Etapa Regional – Colegiado 20 

Litoral Norte: 21 

Sr. Ubirajara solicitou a palavra como coordenador de Saúde Mental do município e informou que 22 

será realizada a 4ª conferencia Nacional de Saúde Mental. Explicou que essa conferencia é 23 

instituída pelo Ministério de Saúde - SUS e não era realizada há oito anos no país. Disse que ela 24 

é composta por três etapas: Nacional, Estadual, Regional (subdividida nos municípios que 25 

compõem os colegiados). Informou que é o representante no colegiado regional e em reunião foi 26 

deliberado que fariam uma conferência agregada aos demais município da região. Informou que 27 

os quatro municípios do litoral norte escolheram o município de São Sebastião para realizar a 4ª 28 

Conferencia Nacional – Etapa Regional do Colegiado Litoral Norte. Explicou que a Conferencia 29 

se dará nos mesmos moldes que a Conferencia Municipal de Saúde, apenas com uma diferença, 30 

ela dará autorização ao gestor público de incluir no Plano Plurianual as suas ações inéditas de 31 

saúde, redundando num ativo de orçamento. Ressaltou que o município de São Sebastião atua 32 

como referencia em saúde mental. Citou o envio do oficio do secretário da Saúde ao COMUS, a 33 

minuta do decreto e regimento interno da conferencia. Informou que a conferencia será realizada 34 

no dia 30-03-10, no Teatro Municipal de São Sebastião, com discussão dos grupos de trabalhos 35 

no período da manha e abertura no período da tarde. Informou que a Conferencia será presidida 36 

pelo Secretário de Saúde. Disse que será enviado aos conselheiros por e-mail informações 37 

detalhadas sobre o evento. Disse que o COMUS é o responsável pela autorização da realização 38 

dessa conferencia e necessitam de candidatos para compor a Comissão de Organização da 39 

Conferencia. Foram aclamados por unanimidade os seguintes representantes do Conselho: Sra. 40 

Viviane Moura Snodgrass e a Sra. Marta Festa. Solicitou aos responsáveis pelas unidades de 41 

saúde do município e Institutos Sollus e Acqua quanto à divulgação da Conferencia. Dr. Antonio 42 

perguntou se existirão pré-conferencias. Sr. Ubirajara respondeu que não há tempo hábil, 43 

explicou que a Conferência será realizada num único dia com a realização dos grupos de 44 

trabalho pela manha. Informou que utilizarão todos os veículos de divulgação existentes no 45 

município. Por último informou que o COMUS deverá oficiar a DRS - XVII de Taubaté quanto à 46 

aprovação do evento pelo conselho Municipal. 47 
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_______________ 48 

1.1) Sra. Dircéia perguntou se poderão enviar sugestões para a Conferência.  49 

______________________________ 50 

1.2) Sr. Ubirajara respondeu que as sugestões deverão ser enviadas para a Comissão 51 

Organizadora da Conferencia. 52 

_____________________________ 53 

1.3) Dr. Antonio Colocou em votação a aprovação da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental – 54 

Etapa regional do Colegiado Litoral Norte, aprovada por unanimidade. Em seguida informou que 55 

estará elaborando uma resolução pelo Conselho para oficiar a decisão da plenária junto à DRS – 56 

XVII de Taubaté. 57 

_________________________________ 58 

2) Apresentação do Relatório Situacional do Hospital de São Sebastião: 59 

Sr. Dante Gambardella, consultor contratado pelo Instituto Sollus, apresentou o diagnóstico 60 

situacional do Hospital de Clinicas de São Sebastião, realizado no mês de outubro de 2009. 61 

Utilizou apresentação gráfica/visual, pontuando as prioridades acentuadas ao longo dos anos, 62 

destacando os pontos positivos encontrados diante das situações inadequadas (elogiou o 63 

empenho dos funcionários do hospital diante do quadro apresentado, disse que efetuam trabalho 64 

com consciência, atenuando o grau de  irregularidades encontradas), por último, ressaltou a 65 

necessidade de mudança gradativa, com consciência e sem prejuízo ao andamento do serviço já 66 

existente.  Após sua explanação disponibilizou o momento para esclarecimentos dos presentes.  67 

_______________________ 68 

2.1) Sr. Douglas questionou o difícil trajeto de pacientes para o Centro Cirúrgico, ressaltou a 69 

dificuldade do transporte desses pacientes, considerando o grau de inclinação da rampa de 70 

acesso e o agravante de locomoção, principalmente, para os pacientes obesos. 71 

___________________ 72 

2.2) Sr. Dante respondeu que há várias situações inadequadas a serem estudadas e adequadas 73 

ao bem estar do paciente e funcionários. 74 

___________________ 75 

2.3) Dr. Aldo constatou a realidade atual do Hospital e considerou que as irregularidades se 76 

arrastaram no decorrer dos anos, fato que não poderá ser sanado de imediato. Ao mesmo 77 

tempo, parabenizou o levantamento efetuado pelo Sr. Dante que apontou a situação encontrada 78 

e as proposituras de melhora. Ressaltou que tem grande interesse em melhorar a situação do 79 

Hospital.   80 

____________________ 81 

2.4) Dr. Mauricio perguntou qual é a conclusão do ponto de vista econômico e operacional e 82 

quais seriam as medidas responsáveis para sanar essas dificuldades apontadas. Qual seria a 83 

relação de custo/beneficio para o município? 84 

______________________ 85 

2.5) Sr. Dante informou que será preciso diagnosticar perfil vocacional, objetivando definir a 86 

complexidade que o hospital atenderá.  87 

_______________________ 88 

2.6) Sra. Dirceia perguntou qual será a prioridade atual a ser atendida e qual providencias estão 89 

sendo tomadas quanto à instalação elétrica. 90 

_______________________ 91 

2.7) Sr. Dante respondeu que dentro de tantas prioridades será difícil apontar qual é a prioridade 92 

principal, mas garante que o Pronto Socorro, Pediatria e internações prolongadas terão atenção 93 

especial.  94 
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2.8) Sr. Daniel Bastos informou que algumas questões quanto à situação elétrica do hospital já 95 

estão em andamento, destacou como prioridades a cabine primária e a parte elétrica externa. 96 

_______________________ 97 

2.9) Sra. Cibele fez três questionamentos: 1- Quais dos problemas encontrados após a 98 

realização do diagnóstico foram provisionados; 2- Como é feito o diagnóstico vocacional; 3- Se 99 

este serviço faz parte do contrato. 100 

________________________ 101 

2.10) Sr. Dante explicou que o seu trabalho é baseado em acompanhamento periódico e que 102 

novo diagnóstico será realizado, objetivando observar mudanças significativas. Explicou que o 103 

diagnóstico vocacional baseia-se em levantamento de recursos aplicados no município, 104 

considerando as necessidades do em torno e por último, disse que esse serviço não faz parte do 105 

contrato. 106 

________________________ 107 

2.11) Dr. Aldo informou que o número de internações advindas de outros municípios somam 20% 108 

do número total de internações realizadas pelo Hospital de São Sebastião. 109 

________________________ 110 

2.12) Dra. Lucile comentou o modelo estatístico utilizado pelo Estado, disse que o que ultrapassa 111 

o teto físico financeiro não entra como estatística. Sugeriu que o trabalho em São Sebastião gire 112 

em torno da estatística municipal e não em torno da Estadual. Em seguida comentou sobre o 113 

arco cirúrgico do Hospital, destacou melhorias quanto à qualidade de imagem, porém entende 114 

que ainda será necessário mais investimentos. Solicitou uma mesa de raio transparente, 115 

objetivando a realização de alguns procedimentos, melhorando a análise do estudo de 116 

complexidade do hospital, bem como a remuneração pelo SUS. 117 

_________________________ 118 

2.13) Sr. Dante disse que a fala da Dra. Lucile exemplifica muito bem a dificuldade de encontrar o 119 

diagnóstico vocacional e a dificuldade de se elencar as prioridades, disse que quando tudo é 120 

prioridade fica difícil elencar qual é a real prioridade. Diante do exposto, destacou o trabalho 121 

conjunto do Hospital, Secretaria da Saúde e Conselho, visando descobrir qual característica será 122 

melhor para o hospital de São Sebastião. Por último agradeceu a atenção de todos. 123 

_________________________ 124 

 125 

3) Apresentação do Plano de Trabalho da Sollus: 126 

3.1) Dr. Antonio informou que esta apresentação tem o objetivo de mostrar quais as metas e 127 

parâmetros que permitirão a análise da execução do termo de parceria.  128 

_________________________ 129 

3.2) Sra. Márcia lembrou o combinado quanto ao envio prévio do Plano de Trabalho da Sollus ao 130 

COMUS, antes da apresentação oficial ao Conselho, fato não cumprido pelo Instituto pela 2ª vez. 131 

Salientou que a análise prévia facilita o entendimento da apresentação. 132 

__________________________ 133 

3.3) Dr. Antonio informou que ficará registrado em ata o ocorrido e que o Instituto deverá enviar 134 

imediatamente cópia aos conselheiros por e-mail. Em seguida passou a palavra à senhora 135 

Eliana, administradora do hospital. 136 

___________________________ 137 

3.4) Sra. Eliana iniciou a explanação do plano de trabalho e durante a apresentação constatou 138 

problemas técnicos de formatação.  139 

__________________________ 140 

3.5) Sra. Ana Cristina solicitou a palavra e manifestou prejuízo de entendimento diante da 141 
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apresentação, que considerou confusa e inelegível devido aos problemas de formatação. 142 

_________________________ 143 

3.6) Sra. Rita de Cássia Simioni ratificou os discursos anteriores e considerou que o Instituto teve 144 

tempo hábil para preparar uma apresentação adequada (clara e legível) ao COMUS. Salientou o 145 

fato da situação ter se repetido pela 2ª vez.  146 

___________________________ 147 

3.7) Dr. Antonio fez as seguintes considerações após o ocorrido:  148 

1º) Sugeriu que seja enviado por e-mail o Plano de Trabalho da Sollus aos conselheiros;  149 

2º) Definição de uma nova data para apresentação do Plano de Trabalho.  150 

A sugestão foi aprovada por unanimidade e a data definida ficou para o dia da reunião ordinária 151 

do COMUS, a ser realizada no mês de abril. 152 

________________________ 153 

4) Assuntos Gerais: 154 

4.1) Sra. Ana Cristina achou importante abordar a questão do atraso na apresentação da 155 

prestação de contas referente ao ano de 2009. 156 

_________________________ 157 

4.2) Dr. Antonio fez algumas considerações antes do desenvolvimento sobre o assunto, fez 158 

alguns questionamentos à Comissão de Finanças e depois considerou junto ao Conselho que as 159 

contas gerais da Saúde foram apresentadas. Concluiu que ficaram pendentes somente as contas 160 

referentes aos Institutos. Lembrou que ficou a ressalva de que as contas analisadas estavam 161 

aprovadas e as pendentes seriam analisadas no mês de fevereiro e marco/10, com apresentação 162 

conclusiva ao término de abril/10, juntamente com a prestação de contas do 1º trimestre/10.  163 

_________________________ 164 

4.3) Dra. Lucile perguntou ao seu Carlos Aymar quais são os critérios empregados na prestação 165 

de contas, quis saber se seguem os critérios públicos ou a forma simplificada para pessoas não 166 

familiarizadas com as questões públicas possam entender. 167 

________________________ 168 

4.4) Sr. Carlos explicou que existem dois funcionários da Secretaria da Saúde destinados para 169 

realização do serviço em pauta. Citou o nome do Sr. André e Sra. Jaqueline, disse que eles 170 

fazem uma análise prévia e minuciosa da documentação, analisam as licitações, prestações de 171 

contas de atividades, números de atendimentos, planilhas de todos os PSF’s, contas da própria 172 

secretaria, folha de pagamento, cheques emitidos e extratos bancários. Disse que, segundo a 173 

legislação esses dados devem ser precisos. Salientou que eles atuam como facilitadores da 174 

análise da Comissão de Finanças. Por outro lado percebe uma sobrecarga focada nos referidos 175 

funcionários gerando um acúmulo notório na prestação de contas. Informou que as contas da 176 

Secretaria de Saúde referentes ao último trimestre de 2009 foram aprovadas, porém existem 177 

pendências quanto às contas dos dois institutos: Acqua e Sollus. Exaltou o acúmulo de 178 

documentos na prestação de contas, disse que o fato é notório desde o ano anterior, mas 179 

desconhece o principal responsável por tal situação. Destacou a contribuição especializada do 180 

Sr. Douglas à Comissão de Finanças, ex-secretário da administração da prefeitura de São 181 

Sebastião e por último, sugeriu a participação dos membros dos institutos às reuniões da 182 

Comissão de Finanças, acompanhados das contas disponíveis para análise. 183 

____________________________ 184 

4.5) Dr. Aldo lembrou que a Comissão de Finanças, também teve problemas de tempo hábil para 185 

participar do acompanhamento das contas. Informou que quanto à sobrecarga citada aos dois 186 

funcionários do Fundo Municipal estará providenciando medidas para “desafogar” o setor. 187 

Informou que na reunião extraordinária do Conselho, no dia 17/03/10, apresentará o prazo para 188 
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apresentação final das referidas contas pendentes. 189 

___________________________ 190 

4.6) Dr. Mauricio lembrou que em reunião anterior ficou constatado que a grande dificuldade na 191 

prestação de contas era quanto à formatação e não com a apresentação dos dados. 192 

______________________________ 193 

4.7) Sra. Eliana disse que foi informada pelo Instituto Sollus que todas as contas até o mês de 194 

janeiro foram entregues ao Sr. André, atendendo todos os moldes de formatação. Desconhece a 195 

existência de pendências. 196 

_____________________________ 197 

4.8) Sra. Rita de Cássia Simioni sugeriu que a Comissão de Finanças, Fundo Municipal e 198 

Secretaria da Saúde elaborem uma resolução normativa para apresentação de contas, 199 

objetivando estruturação e cumprimento dos prazos.  200 

_______________________________ 201 

4.9) Dra. Lucile considerou que a maioria dos Conselhos encontra dificuldades para analisar a 202 

prestação de contas, de acordo com as especificações impostas pelo Tribunal de Contas. 203 

Baseando-se nesse fato, sugeriu a uniformização da prestação de contas e que esta fosse 204 

apresentada diretamente ao Conselho e que as análises ocorram por amostragem. Sugestão não 205 

acatada pelos Conselheiros.  206 

______________________________ 207 

4.10) Concluindo todo o exposto, Dr. Antonio acordou com o Conselho que as contas 208 

remanescentes terão como prazo até o final de abril/10, data definida para apresentação das 209 

contas do 1º Trimestre de 2010. Reforçou que o Secretário estará estipulando o prazo para 210 

conclusão das análises das contas na próxima semana, dia 17/03/10 e por último, convidou o 211 

Conselho para ficar atento quanto ao prazo estipulado para conclusão da prestação de contas.  212 

_____________________________ 213 

4.11) Dr. Mauricio perguntou ao Dr. Antonio, caso essas contas não sejam apresentadas, qual 214 

seria a conduta a ser tomada. Questionou se essa situação é habitual. 215 

___________________________ 216 

4.12) Dr. Antonio respondeu que, caso a situação chegue a esse ponto, deverá ser emitido um 217 

oficio ao Ministério Público, relatando o acontecido, juntando as atas das reuniões, podendo ser 218 

solicitada à intervenção do Ministério Público para resolução do problema. Além disso, o 219 

Conselho poderá sugerir a rescisão imediata dos dois termos de parceria. Salientou que essa 220 

medida é muito complicada, pois devemos evitar que a população fique desassistida. Quanto ao 221 

segundo questionamento, respondeu que essa situação não é habitual, explicou que existe uma 222 

rotina de trabalho do setor, diária, semanal, mensal/ trimestral junto à Comissão de Finanças. 223 

____________________________ 224 

4.13) Dr. Antonio citou a necessidade da formação da Comissão de Acompanhamento do Plano 225 

Municipal de Saúde, disse que na próxima reunião ordinária estará providenciando a eleição dos 226 

membros para compor a referida comissão. Citou a importância da elaboração do Regimento 227 

Interno para as demais comissões inerentes ao Conselho e colocou-se à disposição para ajudar 228 

na criação dos regimentos internos.  229 

_____________________________ 230 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 231 

presentes. 232 

Ata lavrada pela 1ª Secretária – Márcia de Souza G. Ferreira: 233 

______________________________________________________________________________                                     234 

Ata elaborada por Ana Maria (funcionária pública e responsável administrativa do COMUS).  235 
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______________________________________________________________________________ 236 

São Sebastião, 09 de março de 2010. 237 

 238 
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