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ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

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

___________________________ 4 

Expediente – Leitura e disponibilização dos documentos: 5 

A) Ofícios recebidos, ofícios COMUS enviados (nº. 136 ao nº. 139), Resoluções COMUS (22º a 6 

24), e-mails enviados, e-mails recebidos e outros documentos. 7 

B) Ata 145ª ordinária e 96ª extraordinária, aprovadas por unanimidade. 8 

________________________ 9 

Ordem do Dia: 10 

1- Termo de Parceria com Instituto Acqua (esclarecimentos do termo aditivo, 11 

ressalvas das prestações anteriores); 12 

2- Esclarecimentos da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria Acqua 13 

(entrega de Relatório Gerencial de Execução de Atividades de janeiro a junho/2010) 14 

e parecer da Comissão de Finanças;                   15 

3- Eleição de dois representantes do COMUS para concorrerem a uma vaga para 16 

representar a Região do Vale do Paraíba junto ao Conselho Estadual de Saúde; 17 

4- Eleição de dois representantes do COMUS para compor o Comitê de Mortalidade 18 

Materna, Infantil e fetal de São Sebastião; 19 

__________________________ 20 

 21 

Constatado o quorum em 2ª chamada, Dr. Antonio deu inicio a reunião disponibilizando para 22 

aprovação a ata da 145ª reunião ordinária referente à aprovação do Protocolo de Creches e 23 

Berçários do Município de São Sebastião, Termo de Compromisso entre os usuários das creches 24 

e o Município e Relatório Final da Conferencia Municipal de Saúde; ata da 96ª reunião 25 

extraordinária referente à aprovação da Prestação de Contas referente ao 3º trimestre de 2010. 26 

Em seguida, disponibilizou aos conselheiros a documentação enviada e recebida pelo COMUS. 27 

Fez um breve comentário referente ao e-mail enviado pelo Dr. Paulo Alexandre, o qual questiona 28 

a aptidão profissional do Sr. André Leandro, responsável administrativo do SAMU. Após 29 

manifestação da plenária, ficou decidido oficializar o Dr. Paulo que o fato é de cunho 30 

administrativo e os esclarecimentos deverão ser encaminhados ao gestor. A seguir, solicitou a 31 

inversão da pauta e passou-se a ordem do dia. 32 

 33 

1-) Eleição de representantes para compor o Conselho Estadual de Saúde; 34 

Apresentaram-se como candidatos os conselheiros Adilson Ferreira de Moraes e Carlos Cipullo 35 

Aymar, aprovados pela plenária por unanimidade. 36 

 37 

2-) Eleição de representantes do COMUS para compor o Comitê de Mortalidade Materna, 38 

Infantil e fetal de São Sebastião; 39 

Apresentaram-se como candidatas as conselheiras Márcia de Souza Guimarães Ferreira e Isilda 40 

Aparecida R. Giudice, aprovadas pela plenária por unanimidade. 41 

3-) Esclarecimentos sobre o 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria com o Instituto Acqua, 42 

ressalvas das prestações anteriores, esclarecimentos da Comissão de Acompanhamento 43 

do Termo de Parceria Acqua (entrega de Relatório Gerencial de Execução de Atividades de 44 

janeiro a junho/2010) e parecer da Comissão de Finanças:                                 45 

Sr. Ronaldo Queródia, coordenador Geral de Projetos do Instituto Acqua deu inicio a 46 

apresentação efetuando um resumo histórico da parceria do Instituto Acqua com o município de 47 
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São Sebastião, discorreu sobre o processo empregado na construção da parceria, fazendo 48 

abordagens referentes à periodicidade e necessidade de renovação do contrato de trabalho e 49 

contrato de funcionários. Informou que após manifestação da Delegacia Regional do Trabalho e 50 

entendimento do Instituto com o gestor, houve mudança na forma de contratação de 51 

funcionários, o contrato passou de determinado para indeterminado. Explicou que essa mudança 52 

de postura gerou impacto financeiro referente ao custo do trabalhador (acréscimos na folha de 53 

pagamento), disse que esse foi o primeiro parâmetro considerado para construção do projeto. O 54 

segundo seria em relação à própria gestão do PSF, informou que havia demanda de ampliação 55 

de equipes de trabalho, de reforma e construção de unidades e atualização de equipamentos 56 

hospitalares defasados. Informou que a elaboração do projeto também teve influência de 57 

demandas oriundas do COMUS e Secretaria da Saúde que depois de configurado e pactuado 58 

com a equipe técnica seria apresentado ao Conselho no mês de junho deste ano, solicitação feita 59 

pelo Instituto Acqua. Concomitante a isto, a área econômica da Prefeitura abriu a seguinte 60 

discussão, falta de verba para orçar o projeto proposto. Este fato culminou a seguinte situação: a 61 

manutenção da forma em que as equipes se encontravam, bem como a incorporação do impacto 62 

na folha de pagamento. Disse que foi suprimida, pela Prefeitura, nesse momento, uma análise 63 

orçamentária posterior, a possibilidade de estar incorporando essas novas demandas, 64 

considerando a construção do novo hospital e contrapartida do UPA. Em seguida admitiu a 65 

“meia” culpa junto a Secretaria da Saúde diante da não comunicação prévia desses fatos ao 66 

Conselho. Reiterou que não houve mudança no objeto contratual e nem nas metas de trabalho 67 

iniciais. Em seguida apresentou uma planilha comparativa do plano de trabalho inicial e o atual, 68 

destacando aumento no percentual relacionado ao item Recursos Humanos (mudança de prazo 69 

determinado para indeterminado e provisão de adequação de salários); incorporação do teto R$ 70 

30.000,00 mensais de exames oftalmológicos e divisão referente aos planos de diagnóstico e 71 

PSF (despesas operacionais e capacitações).  Concluindo, informou que tiveram um período 72 

difícil com relação às adequações das questões orçamentárias e mais uma vez desculpou-se por 73 

não ter precedido esta discussão ao conhecimento do COMUS. Dr. Aldo explicou que em 74 

momento algum houve a intenção de desrespeitar o Conselho, disse que a referida turbulência 75 

foi pautada em discussões das questões de quem seriam as competências orçamentárias 76 

(Instituto Acqua/Hospital). 77 

3.1) Sr. Querodia questionado pela Sra. Rita de Cássia Simioni quanto ao item serviço de 78 

consumo e consultoria técnica esclareceu que houve uma variação significativa devido à 79 

separação dos planos de trabalho (exames diagnósticos e ações do PSF). Quanto à consultoria 80 

técnica, explicou que abrange a capacitação profissional e não administrativa.  Salientou que os 81 

valores apresentados na referida planilha, tratam-se de valores comparativos e previstos para o 82 

ano de 2009 e 2010 e que a média de gastos foi anterior ao teto inicial.  Após esclarecimentos, 83 

Sra. Rita manifestou discordância quanto à contratação do serviço de consultoria, considerando 84 

que o Instituto foi contratado como empresa com qualificações técnico/operacional para gerir o 85 

PSF, não justificando a contratação de consultoria técnica externa. Sr. Ronaldo explicou que a 86 

consultoria abrange especificamente a capacitação profissional e não administrativa. Dra. Mamy 87 

explicou que as capacitações profissionais são necessárias e poderão ser alinhadas diante da 88 

necessidade atual, objetivando atender as carências assistenciais do município. Ainda no item 89 

consultoria, questionado pela Sra. Célia Pinto respondeu que este serviço já estava previsto no 90 

plano desde o inicio.  91 

3.2) Sra. Célia Pinto perguntou se consta no contrato de parceria autorização para terceirização 92 

de serviços. Sr. Ronaldo explicou que está disposto no item gastos com serviços de terceiros. 93 

Sra. Lúcia, Instituto Acqua, complementou que a qualidade do serviço prestado depende da 94 
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contratação de alguns profissionais e estas ações muitas vezes tornam-se dispendiosas, porém 95 

necessárias.   96 

3.3) Questionado pela Sra. Dircéia sobre a implantação da Ação Comunitária respondeu que as 97 

próximas ações serão voltadas para integração das comunidades aos projetos sociais locais. Em 98 

seguida passou a palavra para Sra. Lúcia. 99 

3.4) Sra. Lúcia Helena R. Freitas, Consultora do Instituto Acqua, iniciou sua apresentação 100 

discorrendo sobre seu histórico profissional dentro das práticas de saúde públicas. Em seguida, 101 

discorreu sobre as dificuldades na implantação e gestão do Programa de Saúde da Família, 102 

agora denominado Estratégias de Saúde da Família, considerando ser modelo de organização 103 

da Atenção Básica de Saúde. Explicou que a capacitação do profissional de saúde em PSF é 104 

necessária considerando que este profissional não traz em sua formação profissional essa 105 

especificação. Esclareceu que a característica principal do trabalho de saúde da família é o 106 

trabalho multidisciplinar, portanto não existe garantia que todos profissionais envolvidos sejam 107 

especialistas, justificando assim a contratação de consultoria técnica quando necessária. 108 

Explicou que a estratégia de saúde da família é formada pela equipe de profissionais, juntamente 109 

com o olhar da própria gestão local e que o passo inicial surge com o introdutório preparando os 110 

profissionais para atender as demandas coletivas em suas peculiaridades. Salientou que o 111 

modelo atual de saúde da família objetiva qualificar ações em benefício da coletividade. Em 112 

seguida citou as dificuldades no processo seletivo por parte dos municípios em conseqüência 113 

das inúmeras mudanças na lei de contratação dos agentes comunitário de saúde e que esta é 114 

uma situação que exige o apoio da consultoria técnica.  Informou que os últimos seis meses 115 

foram decisivos na criação de espaço de construção coletiva com metodologia totalmente 116 

diferente, agregada à prática e favorecimento da valorização do aprendizado do profissional. 117 

Esses encontros e discussões baseados nessa nova metodologia resultaram na elaboração de 118 

um documento norteador para direcionamento de trabalho do profissional de saúde que será 119 

discutido em fórum juntamente com o gestor local para criação do documento norteador 120 

especifico para o município de São Sebastião. Por último solicitou oportunidade para apresentar 121 

os projetos desenvolvidos atualmente em São Sebastião.  122 

Dr. Antonio agradeceu a apresentação realizada pelos representantes do Instituto Acqua e 123 

disponibilizou o momento para apresentação do parecer das comissões de Acompanhamento do 124 

Termo de Parceria do Instituto Acqua e Comissão e Finanças.  125 

 126 

4) Apresentação do parecer da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com 127 

o Instituto Acqua: 128 

Dr. Elias, presidente da Comissão, informou que os trabalhos da comissão foram facilitados pelo 129 

Instituto com solicitude e que todos os questionamentos foram atendidos a contento, em seguida 130 

manifestou parecer favorável referente aos esclarecimentos às ressalvas apresentadas. 131 

Aproveitou o momento e parabenizou o trabalho da Sra. Lucia e equipe responsável pelo curso 132 

de capacitação, disse que houve um retorno muito positivo quanto à aceitabilidade das novas 133 

propostas de trabalho.   134 

4.1) Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças- COFIN: 135 

Sr. Carlos Aymar elogiou o trabalho da Sra. Lucia e aproveitou o momento para solicitar ao 136 

presidente do COMUS capacitações sobre as práticas do SUS e Estratégias da Saúde da 137 

Família.  Em seguida manifestou parecer da comissão quanto às contas do Instituto Acqua, 138 

informou que após análise minuciosa do Termo Aditivo, restaram pendências referentes ao item 139 

de consultorias e contratos realizados pelo Instituto. Informou que agendaram reunião com o 140 

Tribunal de Contas objetivando buscar esclarecimentos para concluir a análise das contas 141 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

 Ata da 146ª ord – 09-11-10  Pág. 4 de 5. 

pendentes. Salientou que ainda faltam 20% das contas para serem esclarecidas. Sr. Carlos 142 

Aymar questionado pela conselheira Ana Cristina, vice-presidente do COMUS, quanto à questão 143 

legal da manutenção do repasse financeiro diante da aprovação das contas com ressalvas, 144 

explicou que as pendências estão sendo esclarecidas e o COMUS poderá solicitar reunião 145 

extraordinária para apreciação das contas pendentes. 146 

4.2) Sr. Ronaldo solicitou a palavra e esclareceu que alguns aspectos devem ser considerados 147 

no estudo da necessidade do serviço terceirizado, no caso em questão a frota, citou como 148 

exemplos a questões geográficas do município, depreciação da frota e um conjunto de outras 149 

situações que interferem na opção de escolha pelo serviço terceirizado. Comprometeu-se a 150 

trazer um estudo mais detalhado a respeito do caso como forma de contribuição para análise.  151 

4.3) Sra. Ana Cristina solicitou a palavra e informou que já pode observar o carro do Instituto 152 

Acqua em diversas localidades fora do município em situações supostamente particulares.  153 

4.4) Sra. Rita de Cássia Simioni perguntou se o termo aditivo é 2010 e se já está vigente. Dr. 154 

Antonio respondeu que o exercício do termo aditivo teve inicio em julho de 2010 com término 155 

previsto para julho de 2011.  156 

4.5) Sra. Célia Pinto questionou o fato de o termo aditivo ser referendado ao Conselho 157 

tardiamente. Sr. Ronaldo se posicionou como “refém” da situação e informou que em junho deste 158 

ano solicitou uma reunião para apresentação ao COMUS, um mês antes do vencimento do 159 

contrato e que devido às divergências contratuais entre Instituto e gestor, houve um esgotamento 160 

do tempo hábil para apresentação ao COMUS.  161 

4.6) Dr. Aldo ratificou mais uma vez que não houve atitudes de desrespeito ao Conselho e sim 162 

problemas de ordem orçamentária que culminaram numa situação instável. Salientou que o 163 

orçamento é uma previsão e esta está sujeita a corte de gastos. Concomitante a isto teve o 164 

término do contrato com o Instituto Sollus realizado num prazo reduzido de trinta dias, bem como 165 

a própria indefinição de quais serviços continuariam e de que forma.  166 

4.7) Sra. Rita de Cássia Simioni perguntou de que forma os contratos de trabalho passaram de 167 

determinados para indeterminados. Sr. Ronaldo respondeu que passaram na vigência do ano, 168 

lembrando que num primeiro momento houve a indecisão da continuidade da prestação do 169 

serviço em relação à capacidade orçamentária.  170 

4.8) Célia Pinto manifestou contrariedade em referendar o referido Termo Aditivo, manifestou 171 

parecer contrário à aprovação do Termo Aditivo, disse que não há condição de aprovar um 172 

documento que não teve o acompanhamento do COMUS. Por último, considerou que o Conselho 173 

é deliberativo e não poderá se eximir de suas responsabilidades. 174 

4.9) Sra. Ana Cristina considerou que nem a comissão de Acompanhamento, nem o Instituto 175 

Acqua (com cadeira no COMUS) apresentou conhecimento da existência do Termo Aditivo, 176 

considerou que a Sra. Célia Pinto é sua suplente, portanto o direito de voto, hoje é seu. Em 177 

seguida manifestou voto favorável a aprovação do Termo. Explicou que votar contrário, nesse 178 

momento provocaria uma situação muito mais complicada. Solicitou ao Dr. Aldo que situações 179 

desse tipo sejam evitadas, objetivando clareza e desenvolvimento dos trabalhos.  180 

4.10) Dr. Aldo convidou o Conselho para participar das reuniões mensais da Secretaria da Saúde 181 

para discussão de todos os assuntos relacionadas às questões de saúde.   182 

4.11) Dr. Antonio esclareceu que os questionamentos realizados pelo Conselho solicitam do 183 

gestor práticas prévias de participação ao COMUS anterior a sua concretude. Salientou que toda 184 

e qualquer dificuldade encontrada nos processos relacionados com as questões de saúde, 185 

quando divididas com o Conselho, terão o seu apoio, do contrário não terão. Explicou que o 186 

Termo Aditivo está vigente desde julho e somente veio para a apreciação do Conselho em 21 de 187 

novembro de 2010. Por último salientou que essas posturas não serão mais aceitas pelo 188 
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Conselho.   189 

4.12) Sra. Rita de Cássia Simioni questionou o porquê que o termo aditivo não foi comunicado ao 190 

COMUS em tempo hábil, considerando que em maio e junho já havia considerações do 191 

Ministério do Trabalho quanto ao tipo de contrato (determinado para indeterminado) e que o 192 

termo de parceria venceria em julho/10. Salientou que essas questões foram anteriores às 193 

questões orçamentárias. 194 

4.13) Sr. Carlos Aymar disse que a COFIN foi informada que não houve mudança no objeto  e os 195 

valores que estavam sendo agregados (exames laboratoriais e oftalmologia), não necessitariam 196 

de parecer.  197 

4.14) Dr. Aldo explicou que o departamento jurídico (SAJUR) da prefeitura não sabia se fariam 198 

termo de continuidade ou apostilamento.  199 

4.15) Sra. Rita considerou que se havia indecisão de cunho jurídico, estas deveriam ter sido 200 

repassadas ao Conselho, para discussão junto ao gestor para definir quais serviços 201 

permaneceriam e a qualidade destes. Salientou que a gestão deve ser compartilhada e o 202 

Conselho não deve ser hostilizado da maneira como vem acontecendo. Por último, questionou se 203 

os reajustes referentes ao Instituto constam da previsão orçamentária da Secretaria da Saúde e 204 

se essas questões foram acompanhadas pelo COMUS. 205 

4.16) Dr. Aldo respondeu que essas questões fogem da alçada da Secretaria, são analisadas 206 

pela Secretaria da Fazenda.   207 

Dr. Antonio Carlos constatou o atendimento dos esclarecimentos e sugeriu que dúvidas 208 

remanescentes poderão ser encaminhadas ao conselho por meio de oficio ou e-mail, e estas 209 

serão atendidas e encaminhadas aos responsáveis. Em seguida, colocou em votação o 1º 210 

Termo Aditivo ao Termo de Parceria com o Instituto ACQUA, aprovado por unnimidade, 211 

com um voto contrário da conselheira Célia Pinto, que nessa reunião teve apenas o direito 212 

a voz uma vez que é suplente, sendo que a titular estava presente, razão pela qual seu 213 

voto não computa para fins do resultado da votação, mas deve ser registrado. 214 

______________________________ 215 

Esgotados todos os esclarecimentos e não havendo mais dúvidas no momento, Dr. Antonio 216 

encerrou a reunião e lavrou a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 217 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 218 

COMUS). 219 

______________________________________________________________________________ 220 

São Sebastião, 09 de novembro de 2010. 221 
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