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ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de abril de 2010, às 16 horas, em primeira 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, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

______________________________________________________________________________ 8 

B) Leitura das atas: 138ª Ordinária e 89ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

Ordem do Dia: 11 

1- Eleição de representantes para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano 12 

Municipal de Saúde; 13 

2- Eleição de representantes para compor a Comissão Técnica da Saúde;                    14 

3- Apresentação do Plano de Trabalho do Instituto Sollus; 15 

______________________________________________________________________________ 16 

Dr. Antonio iniciou a reunião, sugerindo ao Conselho a inversão da pauta do dia, considerando a 17 

necessidade de formação breve das comissões acima. Sugestão aprovada, por unanimidade. 18 

Em seguida, destacou a importância da formação da Comissão de Acompanhamento do Plano 19 

Municipal de Saúde, disse que todas as ações que a Secretaria de Saúde tem que executar são 20 

dirimidas pelo Plano. Dessa forma, essa comissão constituída se reunirá periodicamente para 21 

acompanhar a realização dessas políticas públicas de uma forma global. Falou da importância de 22 

todas as comissões entregarem seus regimentos internos. 23 

__________________________________ 24 

1-) Eleição de representantes para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano 25 

Municipal de Saúde: 26 

A plenária aprovou, por unanimidade, a seguinte formação: 27 

Representantes do segmento Usuários: Sra. Maria Evelina e Sra. Angela Maria. 28 

Representante do segmento Trabalhadores: Sra. Zenaide Momolo Vidal. 29 

Representante do segmento Governo: Sra. Maria Aparecida P. Piedade – Cidinha. 30 

________________________________ 31 

2-) Aprovação para a criação de uma Comissão Técnica da Saúde:                    32 

Sra. Rita de Cássia Simioni sugeriu ao COMUS a elaboração de uma resolução normativa, 33 

objetivando a estruturação do serviço de acompanhamento técnico da SESAU. Dr. Antonio 34 

ratificou a fala da Sra. Rita e explicou que se trata de uma comissão técnica multidisciplinar 35 

formada por profissionais concursados da Secretaria de Saúde, que será responsável pela 36 

análise de todos os Termos de Parcerias, Convênios e Projetos que o Município resolver firmar 37 

no âmbito da Saúde Pública. Se essa proposta for aprovada o COMUS somente aprovará 38 

eventuais compromissos firmados se essa comissão for respeitada pelo gestor. Dr. Antonio 39 

ratificou a fala da Sra. Rita e frisou que em nenhum momento o contrato físico (antes da sua 40 

assinatura) com as OSCIPS passaram por esta Secretaria, informação já sabida pelo conselho e 41 

ratificada pelo Vereador Paulo Henrique. Dr. Marcos Salvador achou lamentável o fato dos 42 

contratos com os institutos não terem passado pela Secretaria da Saúde. Salientou que esse 43 

grupo técnico já existe na SESAU, mas não foi utilizado. Sra. Rita de Cássia Simioni informou 44 

que na SETRADH – Secretaria de Desenvolvimento Humano existe um protocolo de critérios 45 

para análise global da efetividade de uma instituição.  Explicou que o levantamento de 46 

documentos começa desde análise do estatuto da instituição até levantamento de informações 47 
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junto ao ministério da Justiça, além de outras exigências inerentes as características do serviço. 48 

Dr. Marcos complementou que essa prática faz parte do planejamento da Secretaria da Saúde. 49 

Disse que esse serviço é fundamental dentro da Secretaria de Saúde e deve estar atuante nas 50 

análises de convênios. Sra. Célia Pinto disse que o Conselho é deliberativo e todas as ações de 51 

saúde têm que ser acompanhadas e aprovadas por ele. Sra. Silvia perguntou qual seria o perfil 52 

dos técnicos para comporem a Comissão. Dr. Antonio respondeu que seriam técnicos, 53 

preferencialmente, da Saúde. Dr. Mauricio perguntou se esta abordagem é função do COMUS. 54 

Dr. Antonio explicou que a Secretaria ao firmar um convenio ou Termo de Parceria, dentre outros 55 

instrumentos de parceria, submeterá a aprovação do COMUS e após a sua aprovação ele 56 

precisará ser acompanhado tecnicamente de forma efetiva. Informou que, atualmente, este 57 

serviço está desregulamentado e a posição do Conselho está voltada para a organização e 58 

implantação oficial desse serviço, objetivando o acompanhamento centralizado na Secretaria da 59 

Saúde. Informou que após a aprovação da implantação do serviço será emitida uma resolução 60 

pelo Conselho para oficiar a decisão. Dr. Marcos considerou que a Secretaria da Saúde, sendo 61 

uma instituição de caráter socializado, por meio das Conferencias nacionais de saúde e Sistema 62 

Único de Saúde – SUS, na prática deveria atuar como um “mini-governo”, possuindo estruturas 63 

próprias de recursos humanos, setor de compra e outros. Salientou que esta é a situação que o 64 

SUS preconiza. Dr. Mauricio perguntou se a Comissão será deliberativa. Dr. Antonio respondeu 65 

que não. Disse que ela acompanhará e fará com o que o processo caminhe mediante pareceres. 66 

Ela não pode substituir o poder do gestor, mesmo porque cabe ao gestor a responsabilidade 67 

pelas decisões. Sra. Célia sugeriu que conste nos critérios de participação à exigência dos 68 

representantes serem de carreira. Dr. Antonio colocou em votação a Criação da Comissão 69 

Técnica da Saúde, aprovada por unanimidade, com emissão de resolução do COMUS.  70 

____________________________________ 71 

Dr. Antonio disponibilizou o momento para abordar algumas questões antes da pauta do dia. Deu 72 

ciência do documento enviado pela Secretaria da Saúde referente à Dotação Orçamentária do 73 

Conselho em resposta ao oficio emitido pela Comissão Executiva em 24 de março de 2010. 74 

Informou que o Conselho deverá encaminhar planilha de apontamento de gastos referente ao 75 

mês de julho até dezembro de 2010. Sugeriu que o COMUS também envie uma proposta de 76 

gastos para o ano de 2011. Disponibilizou o documento para assinatura dos Conselheiros e 77 

efetuou o convite para sugestões. Disse que elas poderão ser encaminhadas por e-mail. Em 78 

seguida, passou a palavra ao Sr. Carlos Aymar e a Sra. Célia Pinto referente à reunião da 79 

Comissão de Finanças realizada hoje.  80 

______________________________________ 81 

Sra. Célia Pinto fez considerações voltadas aos novos conselheiros, salientou que o Conselho é 82 

deliberativo e toda ação implica na relação onusxbonus, Isto é, respondem por todas as ações 83 

aprovadas. Disse que o objeto de contrato de parceria com o instituto Sollus não consta a palavra 84 

terceirização, portanto fica a contratada, impedida legalmente de realizar este serviço, por último, 85 

solicitou aos conselheiros atenção quanto aos exames referentes a prestação de contas. Dr. 86 

Antonio esclareceu que, a priori, o que não pode ser terceirizado é a gestão propriamente dita. Já 87 

a terceirização de “atividade meio” é possível, desde que prevista no Termo de Parceria. 88 

___________________________________ 89 

Sr. Carlos Aymar como representante da Comissão de Finanças lembrou-se do e-mail enviado 90 

por ele aos conselheiros, que de acordo com a decisão da Comissão Executiva foi um e-mail 91 

direcionado a composição do COMUS. Disse que nesse e-mail a Comissão passaria informação 92 

do andamento dos trabalhos até a data de hoje e solicitou aos Conselheiros que estivessem 93 

preparados/capacitados para a decisão que será adotada no dia 27/04/10, data programada para 94 
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a reunião extraordinária, que fará a aprovação ou não ou ressalvas, se necessárias, referentes à 95 

prestação de contas. Deixou claro a ciência dos conselheiros quanto aos prazos estipulados e 96 

todo o processo de julho/2009 até o presente momento. Em seguida considerou que, desse 97 

período em diante o Conselho ficou envolvido com questões próprias do processo de 98 

reformulação do Conselho e Conferencias, e isto precisa ser considerado, porque vários 99 

assuntos não foram abordados e o que foi aprovado, teve ressalvas e aprovações parciais. 100 

Somente, a partir de janeiro iniciou-se um trabalho mais intenso. Citou a diminuição do ritmo de 101 

trabalho na contabilidade do Fundo municipal de Saúde, funcionário no período de férias. 102 

Concluindo, disse que a partir de março os trabalhos estão em ritmo acelerado, duas a três 103 

reuniões por semana. Informou que as contas foram devolvidas várias vezes aos Institutos antes 104 

de chegarem para apreciação da Comissão de Finanças. Citou alguns documentos conflitantes, 105 

como o termo de parceira (várias cópias enviadas por e-mail), planos e programas de trabalho 106 

dos dois institutos não foram fechados como desejado. Quanto à Comissão de Acompanhamento 107 

do Termo de Parceria e da co-gestão, disse que elas foram formadas na reunião ordinária de 108 

janeiro, com emissão dos Decretos retroativos, constando pessoas que ainda não faziam parte 109 

do Conselho. Explicou que todos esses aspectos levantados são passiveis de ajustes e não 110 

indicam a suspensão do trabalho, no momento. Ressaltou que o trabalho do Conselho, também 111 

consiste em dialogar e encontrar caminhos corretos, éticos e de direito para todos. Disse que não 112 

tem como provar que há desonestidade por parte dos representantes dos Institutos. Disse que o 113 

Conselho deve ser atuante para ajudar na condução desses processos. Como informe, disse que 114 

as contas estão sendo analisadas e durante uma análise comparativa, percebeu que houve uma 115 

queda geral de gastos nas contas da saúde nessa gestão, exceto em dois tópicos, as contas dos 116 

dois institutos, principalmente em relação ao Instituto Acqua. Disse que o período analisado foi o 117 

último trimestre de 2008(final da gestão anterior) e último trimestre de 2009. Disse os gastos 118 

totais da Secretaria da Saúde passou de 100% para 103%.  119 

________________________________________ 120 

Dr. Aldo informou que o Instituto Acqua assumiu todos os exames particulares e exames de 121 

diagnósticos de imagem, posicionou-se disponível para esclarecimentos. 122 

________________________________________ 123 

Sr. Carlos Aymar considerou que as transferências e os aumentos tornam a análise mais difícil. 124 

Quanto aos institutos assumirem mais responsabilidades, os termos de parcerias e convênios 125 

precisam ser melhor esclarecidos. Ressaltou que de forma geral, essa gestão está mais enxuta 126 

nos gastos. Destacou o crescimento dos trabalhos do Conselho, mesmo levando em 127 

consideração a maioria dos representantes pertencerem a nova composição do COMUS. 128 

_____________________________________ 129 

Sra. Célia Pinto disse que respeita a visão do Sr. Carlos, mas teme a situação atual do Hospital e 130 

Pronto socorro, disse que a sua preocupação agora é com o cidadão. 131 

_____________________________________ 132 

Dr. Aldo esclareceu que o Pronto Socorro sempre foi uma área problemática e que qualquer 133 

pressão, nesse momento, vê como desnecessária. Os agravos referentes ao Pronto Socorro 134 

podem acontecer do dia para noite, mesmo mediante planejamento. 135 

_____________________________________ 136 

Sra. Célia disse não estar se referindo as questões pontuais e sim a gestão pública do hospital.  137 

_____________________________________ 138 

Dando continuidade, Sr. Carlos deixou claro que sua argumentação foi pautada em informar o 139 

andamento dos trabalhos, disse que ainda não estão concluídos. Salientou que existe um 140 

crescimento muito grande no nível de análise e no nível de aprofundamento quanto ao olhar da 141 
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Comissão para exame das contas, objetivando saber o por quê?, para que? e por quê? 142 

____________________________________ 143 

Dr. Mauricio disse que analisar as contas exige muita responsabilidade, disse que gastar mais ou 144 

menos não caracteriza ser bom ou ruim. Considerou que economizar pode não caracterizar um 145 

serviço adequado, por outro lado gastar, desnecessariamente, também não é adequado. 146 

Solicitou critérios na avaliação das contas. 147 

____________________________________ 148 

Dr. Capitani ratificou o discurso do Sr. Carlos Aymar. Disse que ele fez uma análise correta, está 149 

entusiasmado com o processo do crescimento da comissão. Disse que quanto à qualificação dos 150 

gastos é de responsabilidade do Conselho, estendeu esta análise para todos os segmentos.  151 

____________________________________ 152 

Sra. Maria Aparecida – Cidinha complementou que a qualificação é cruzada – Indicadores x 153 

Metas alcançadas. 154 

__________________________________ 155 

Sra. Ana Cristina manifestou insatisfação com os termos de parceria, principalmente, com o 156 

Instituto Sollus, disse que o trabalho está “travado”. Em relação à documentação solicitada a 157 

Secretaria da Saúde não é atendida prontamente. Em seguida solicitou ao secretário efetuar 158 

leitura das atas da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira com o Instituto Sollus, 159 

objetivando o entendimento do seu descontentamento. 160 

________________________________ 161 

Dr. Aldo justificou, que como secretário, procura resolver tudo o que é solicitado. Salientou ser a 162 

primeira pessoa a colaborar para que tudo caminhe de forma correta nas questões referentes a 163 

saúde do Município. 164 

________________________________ 165 

Sra. Célia Pinto solicitou saber se o Plano de Trabalho está protocolado ao processo 6961, que 166 

trata da contratação da Sollus, considerou que esse é o quinto Plano de Trabalho enviado ao 167 

Conselho. 168 

_________________________________ 169 

Dr. Antonio achou melhor esclarecer alguns pontos necessários ao entendimento da Plenária. 170 

Considerou que todo Termo de Parceria deve ter um Plano de Trabalho. No Caso do Instituto 171 

Sollus o Termo de Parceria foi realizado sem os anexos essenciais, embora o Primeiro Plano de 172 

Trabalho estivesse constando do Processo Administrativo. Disse que esse fato gera uma 173 

situação conflitante e embora não esteja legal, é o que deve ser levado em consideração pelo 174 

Conselho, que não pode deixar de considerar essa situação peculiar, já que se trata de uma 175 

gestão compartilhada entre a Secretaria de Saúde e o Instituto. Em outubro, o Instituto Sollus 176 

solicitou repasse financeiro e este foi ratificado pelo Secretário da Saúde, com aprovação do 177 

Conselho, considerando que tal déficit já tinha sido apontado pela Pró Saúde, além do aval dado 178 

pelos médicos do corpo clínico do Hospital, que compareceram à Plenária e se manifestaram 179 

favorável ao aumento solicitado pelo Instituto SOLLUS. Todavia, o COMUS, ao aprovar o 180 

aditamento que contempla o aumento no valor global do Termo de Parceria, condicionou a 181 

aprovação à apresentação de um novo Plano de Trabalho, mais adequado ao Hospital de 182 

Clínicas, contemplando os novos valores, no prazo de 90 dias, visando regularizar a situação do 183 

Plano de Trabalho, possibilitando a atuação das comissões de avaliação da Execução do Plano 184 

de Trabalho. Salientou que existem dois Planos, um primeiro que não está anexo, mas consta do 185 

processo e precisa ser considerado, pois é o Plano que foi aprovado pela SESAU. Explicou que a 186 

partir do mês de novembro/09, a análise da execução do Plano de Trabalho tem que ser feita no 187 

2º Plano, o qual consta o aumento do Termo de Parceria. Disse que esses Planos existem e são 188 
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oficiais, estão no processo. Disse que, independente do número de planos, toda vez que a 189 

Comissão de Acompanhamento se reunir para avaliar o quadrimestre, o Instituto deverá 190 

apresentar o Termo de Parceira, Plano de Trabalho vigente no período do quadrimestre, Planilha 191 

Orçamentária e de Recursos Humanos e um Relatório do quadrimestre comprovando o 192 

cumprimento das metas pactuadas. No tocante ao Decreto que nomeia as Comissões de 193 

Acompanhamento, publicado e forma atrasada, informa que o decreto é o instrumento legal que 194 

formaliza os trabalhos e atribui responsabilidades e que não possui necessariamente a 195 

necessidade de serem publicados antes do início dos trabalhos. Quanto ao fato de terem sido 196 

nomeadas pessoas que assumiram o novo Conselho para analisarem o primeiro quadrimestre de 197 

2009, considerando que o início dos trabalhos está atrasado e que a análise será baseada em 198 

documentação e discussão com a SESAU e Instituto, a sua atuação não será prejudicada.   199 

_____________________________________ 200 

Sr. Márcio Tenório, Interventor do Hospital e representante da Comissão de Acompanhamento 201 

do Instituto Sollus, informou que a partir da criação do decreto, a Comissão está se reunindo uma 202 

vez por semana. Ratificou a fala da Sra. Ana Cristina quanto à solicitação dos documentos a 203 

Secretaria da Saúde e ao Instituto Sollus, disse que houve prejuízo diante do não cumprimento 204 

na entrega dos documentos necessários para análise da Comissão. Informou que receberam um 205 

relatório do Instituto Sollus de forma oficial hoje e este ajudará na conclusão dos trabalhos da 206 

Comissão. Informou que após a conclusão dos trabalhos, estarão enviando relatório ao Senhor 207 

Prefeito, ao Secretário da Saúde, ao Conselho e aos demais segmentos. 208 

______________________________________ 209 

Dr. Mauricio discorreu sobre a metodologia utilizada pela Comissão de Acompanhamento do 210 

Instituto Sollus, disse que a idéia é analisar se os recursos estão sendo utilizados 211 

adequadamente e para isso, basearam-se no Termo de Parceria, mediante gráficos evolutivos 212 

em comparação com as metas. Numa segunda etapa da análise, consideraram o orçamento 213 

destinado ao hospital, comparando-o com a projeção orçamentária inicial proposta pela Sollus, 214 

com análise mensal no 1º quadrimestre. Em seguida, fizeram termo de comparação a outro 215 

hospital do mesmo porte e os resultados mostraram normalidade. Salientou que essa será a 216 

metodologia empregada de agora em diante. 217 

___________________________________ 218 

Sr. Marcio Tenório informou que estarão se baseando na portaria nº 1101/2002. 219 

___________________________________ 220 

Sr. Carlos disse que esse é o crescimento que destacou anteriormente, elogiou o trabalho da 221 

Comissão e salientou que esse trabalho tem de vir antes da análise da Comissão de Finanças, 222 

por último, sugeriu evitar o campo emocional, agindo de forma atuante nas emergências. 223 

__________________________________ 224 

Sra. Rita questionou a pauta do dia e disse que desconhece a legalidade da existência de dois 225 

Planos de Trabalho. Manifestou irritabilidade com o adiantado da hora para discussão da pauta 226 

principal. 227 

___________________________________ 228 

Dr. Antonio considerou que, teoricamente a fala da Sra. Rita está correta, mas na prática temos 229 

uma situação que precisa ser considerada, citou já ter explicado em fala anterior. (explicação 230 

feita em página 4, linha 163 a 175 desta ata). Quanto ao adiantado da hora, disse que se houve 231 

atraso, este se deu por necessidade do próprio Conselho. Explicou que hoje a reunião é de 232 

caráter ordinário e, realmente, demanda um tempo maior. Sugeriu o agendamento de uma 233 

reunião extraordinária para apresentação do Plano de Trabalho da Sollus. Ficou decidida pela 234 

plenária, por unanimidade, a transferência da apresentação do terceiro item da pauta de hoje – 235 
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Apresentação do Plano de Trabalho da Sollus, para o dia 20 de abril, próxima terce-feira, 236 

considerando o adiantado da hora. Ficou acordada com os presentes a análise prévia do 237 

documento, com objetivo de destacar possíveis questionamentos. A plenária solicitou a presença 238 

das estruturas inerentes a Co-Gestao: responsáveis pela Secretaria de Saúde, pelo Instituto 239 

Sollus e Corpo Clinico do Hospital, bem como fosse oficiada a SESAU e o Instituto para que 240 

encaminhassem os documentos necessários aos funcionários e membros da Co-gestão, que na 241 

apresentação fosse demonstrado o organograma e funcionamento da co-gestão proposta no 242 

início da gestão no ano de 2009. 243 

_______________________________________ 244 

3-) Assuntos Gerais: 245 

3.1-) Dr. Antonio salientou que cada Comissão inerente ao COMUS, precisa criar seu Regimento 246 

Interno; 247 

3.2-) Dr. Antonio falou da necessidade da apresentação do Relatório de Gestão 2009, informou 248 

que ele precisa ser submetido à aprovação do Conselho. A plenária decidiu, por unanimidade, 249 

que será apresentado em reunião ordinária do mês de maio /2010; 250 

3.3-) Dr. Antonio informou que no dia 27 de abril haverá reunião extraordinária do COMUS para 251 

apresentação da prestação de contas da Secretaria da Saúde. 252 

__________________________________ 253 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 254 

presentes. 255 

Secretariando Sra. Zenaide Momolo Vidal: 256 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 257 

COMUS). 258 

______________________________________________________________________________ 259 

São Sebastião, 13 de abril de 2010. 260 
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