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ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO SEBASTIÃO.
Data: 11 de janeiro de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada.
Expediente – Leitura dos documentos:
A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, emails Enviados e Recebidos, Decreto COMUS Nº 4917/2010, Resolução COMUS Nº 26 e
27/2010 e justificativas de ausência, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.
B) Leitura das atas: 147ª Ordinária, aprovada por unanimidade.
______________________________________________________________________________
Ordem do Dia:
1- Apresentação da Comissão de Auditoria (Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do
SUS);
2- Assuntos Gerais: (Esclarecimentos sobre o impasse na assinatura do Termo de
Cooperação (Irmandade e Prefeitura Municipal de São Sebastião) em face da intervenção e
processo de parceria):
A reunião foi presidida pela Sra. Ana Cristina, Vice Presidente do COMUS que ao iniciar a
reunião informou que o Dr. Antonio está em convalescença e assim que possível voltará a
assumir as atribuições do conselho. Em seguida disponibilizou toda documentação constante no
expediente e colocou para aprovação a ata ordinária do mês anterior que aprovou a Proposta
para compor a Lei Orçamentária Anual – LOA , Calendário anual das reuniões do COMUS para
2011 e a Proposta de Desligamento da Entidade AMABACAM. A seguir, passou-se a ordem do
dia.
1) Apresentação da Comissão de Auditoria (Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do
SUS);
Sra. Isabela Cristine Pacola, Assistente Administrativo da Secretaria da Saúde e membro da
referida Comissão informou que o serviço foi instituído no 2º semestre de 2010 e sua
fundamentação legal está em conformidade com as Leis Federais 8080/90 e 8689/93, Decreto
Federal 1651/95, Decreto Municipal 2134/98, portaria Municipal 463/10 e resolução SESAU
01/10. Lembrou que essa Comissão existiu anteriormente e, em seguida apresentou a
composição atual, tendo como presidente o Sr. Wilmar Ribeiro do Prado (chefe de Divisão
Unidade de Administração e Controle) - UAC), vice- presidente Dr. Marcos Salvador Mathias
(chefe da Divisão Médica), Sra. Jacqueline M. S. A. Oliveira (FMS), Dra. Margareth Yurime
Umeda (Pediatra), Dr. Elias Cecílio Neto (Chefe da Divisão de Odontologia), Dr. Alexandre Dias
de Abreu Costa (infectologista do HCSS), Isabela C. Pacola (SESAU), Antonio Carlos N. P. da
Silva (Assessor Jurídico da SESAU) e Margarete M. C. Santos (Chefe de Divisão de
Enfermagem). Informou que não discorrerá detalhadamente sobre o Regimento Interno da
Comissão, tendo em vista que ele foi enviado por e-mail, sem manifestação contrária a sua
elaboração. Em seguida, apresentou o resumo analítico/operativo e pericial, bem como as
competências da Auditoria. Salientou que o objeto para o desenvolvimento dos trabalhos será o
sistema de Saúde – gestão, serviços de saúde e ações de saúde, seja por meio de execução
analítica (análise de documentos) ou análise operativa (avaliação do atendimento às normas e
Diretrizes do SUS). Explicou que o caráter de trabalho desenvolvido pela Comissão é orientador,
preventivo e corretivo, com foco em melhorias nos serviços de saúde. A denúncia poderá ser
feita por qualquer pessoa física ou jurídica junto à Secretaria de Saúde, através da ouvidoria da
Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião - COMUS, ou ainda, ao
Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do SUS, sobre irregularidades ou ilegalidades nos
atos praticados por prestadores participantes ou integrantes do SUS, inclusive estão suata ord 148ª 11-01-11- Aprov. da Comissão de Auditoria e Av. do SUS – Pág. 1 de 2.
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jeitos a sua jurisdição. Sra. Isabela agradeceu a atenção de todos e disponibilizou o momento
para esclarecimentos e dúvidas.
1- Sra. Dircéia perguntou sobre o resultado da auditoria realizada na Secretaria da Saúde. Dr.
Marcos explicou que houve uma auditoria realizada pelo Estado referente à gestão anterior e
recentemente houve uma auditoria, a qual enviaram relatório conclusivo e apontaram algumas
inconformidades, mas também teceram alguns elogios. Salientou a importância destas correções
com despertar para o crescimento e salientou que objetivo desta comissão será o mesmo.
2- Sra. Cibele perguntou se a auditoria será baseada unicamente em denúncias. Dr. Marcos
respondeu que não necessariamente, disse que ela pode ser solicitada para realizar uma
auditoria técnica visando esclarecer um determinado serviço. Explicou que a auditoria deve ser
focada, objetivando a não descaracterização do serviço.
Concluindo, Sra. Isabela informou que o serviço de auditoria comporá a prestação de contas da
Secretaria da Saúde.
Cessado os esclarecimentos, Sra. Ana Cristina colocou em votação a Comissão de Auditoria
(Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do SUS), aprovada por unanimidade.
2- Assuntos Gerais:
2.1. Esclarecimentos sobre o impasse na assinatura do Termo de Cooperação (Irmandade
e Prefeitura Municipal de São Sebastião) em face da intervenção e processo de parceria:
Dr. Ubirajara informou que a Prefeitura Municipal, em função de impedimentos legais, não pode
assumir determinados papéis administrativo/financeiros, próprios de pessoas jurídicas de direito
privado, explicando que somente uma empresa com CNPJ próprio poderia realizar essas
transações, como recebimento de convênios de saúde privada, pagamento a cooperativas de
médicos e outros profissionais, etc.; lembrou que este assunto foi detalhadamente esclarecido
em ata de plenária anterior, e que a parceria com a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus,
faz-se necessária, devendo continuar, conforme já ocorre. Informou que em audiência na
semana anterior, na qual participaram membros da intervenção, da Irmandade, da Secretaria da
Fazenda, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, chegaram à conclusão que não haverá repasse
financeiro diretamente em conta corrente da Irmandade. Disse que o prefeito assumiu as
despesas referentes à mesma e estas serão planilhadas e os valores creditados na conta da
intervenção dentro da Lei da Subvenção. Informou que o Termo de Cooperação está em fase
final e, assim que estiver pronto, este será apresentado ao Conselho.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.
Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do COMUS).

São Sebastião, 11 de janeiro de 2011.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.

Aldo Pedro Conelian Junior
Rita de Cássia do N. Simioni
Ubirajara Nascimento
Maria Aparecida P. Piedade
Adilson Ferreira de Moraes
Zenaide Momolo Vidal
Elias Cecílio Neto
Paulo Alexandre da Silva
Ana Cristina R. Soares
Viviane Moura Snodgrass
Dircéia Arruda de Oliveira
Cibele A. N. Corte
Rita de Cássia Souza Nogueira
Kênia Braga Barbosa
Venina Targat Moreira Soares
Márcia de Souza G. Ferreira
Maria Evelina Pereira Faria
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84 Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.

XXXXXXXXX

ata ord 148ª 11-01-11- Aprov. da Comissão de Auditoria e Av. do SUS – Pág. 2 de 2.

