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ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de fevereiro de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-5 

mails Enviados e Recebidos, Resoluções COMUS e justificativas de ausência, bem como 6 

correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura das atas: 148ª Ordinária e 97ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 8 

Ordem do Dia: 9 

1- Apresentação do Relatório do Comitê de mortalidade Materna, infantil e Fetal – 2009; 10 

2- Apresentação do Termo de Cooperação Interinstitucional Definido entre a Prefeitura 11 

Municipal e Irmandade Santa Casa coração de Jesus; 12 

3- Apresentação da Justificativa do Não Encerramento do Relatório Conclusivo da 13 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o Instituto Sollus; 14 

4- Assuntos Gerais. 15 

Antes do inicio da reunião, Dr. Aldo deu boas vindas a Sra. Ana Cristina, agora atual Presidente 16 

do COMUS em substituição ao Dr. Antonio Carlos que assumiu o cargo de Secretário da Saúde 17 

no Município de Caraguatatuba. Dr. Aldo ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Dr. Antonio 18 

Carlos a este Conselho e Secretaria da Saúde, desejou boa sorte em sua nova trajetória de vida. 19 

Sra. Ana Cristina agradeceu a acolhida e informou que o trabalho é voluntário e  será 20 

desenvolvido com parcerias permanentes objetivando melhorias no serviço de saúde. Solicitou a 21 

inversão da pauta, alterando a ordem do item 2 e 3. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 22 

1) Apresentação do Relatório do Comitê de mortalidade Materna, infantil e Fetal – 2009: 23 

Dra. Shirley, presidente do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal, informou que a 24 

apresentação retratará o trabalho e visão do grupo responsável pelo Comitê. Em seguida, 25 

apresentou os dados referentes ao ano de 2009 após efetuar comparativo com a Fundação 26 

SEADE - Estado de São Paulo. Disse que os dados referentes ao ano de 2010 estão em fase 27 

preliminar. A seguir, discorreu sobre a série histórica de nascidos vivos de São Sebastião desde 28 

1996, bem como os dados sobre o coeficiente de Mortalidade infantil, Mortalidade Neonatal 29 

Precoce, Natimortalidade (crianças que nascem mortas) e Razão de Mortalidade Materna. 30 

Salientou que o índice de mortalidade infantil está em queda desde 2006. Informou que 31 

recentemente o Ministério da Saúde incluiu o coeficiente de Natimortalidade para ser monitorado 32 

pelo Município, porém o Comitê em São Sebastião já avalia desde o ano de 2001. Ressaltou que 33 

não houve nenhum caso de mortalidade materna nos de 2008 e 2009, apresentando 01 caso em 34 

2010. Disse que o ideal é que não se tenha nenhum caso, mas mesmo assim, estão com 35 

indicadores satisfatórios em relação ao Estado de São Paulo. Discorreu sobre o critério 36 

Evitabilidade, nos 12 casos ocorridos de óbitos de natimortos e 12 casos de óbitos em criança 37 

menor de 01 ano de idade, classificando-os em casos evitáveis, inevitáveis, possivelmente 38 

evitáveis, mal definidos, inconclusivos e inevitáveis. Esclareceu a conselheira Solange, sobre as 39 

dificuldades de atendimento quando das solicitações de resumo de prontuário médico, em 40 

seguida, explicou que assistência ao parto são situações que ocorrem durante o período de 41 

internação da gestante com pré natal normal, sem intercorrências, que por algum motivo, 42 

necessita de assistência devido alguma falha no ato do parto, levando criança ao óbito. 43 

Objetivando sanar essas falhas, realizaram reuniões com o Corpo Clinico, equipe médica e 44 

administração do hospital. Sra. Célia Pinto questionou qual o procedimento adotado quando esta 45 

situação ocorre. Dra. Shirley explicou que nos casos evitáveis, o Comitê emite relatórios e faz 46 
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encaminhamentos para todas as instituições com poder de gestão, garantindo a preservação da 47 

privacidade dos pacientes e código de ética. Discorreu sobre as dificuldades encontradas pelo 48 

Comitê para o desenvolvimento dos trabalhos, com destaque também para alguns ganhos a 49 

partir de 2010, disse que atualmente contam com a representação de dois médicos na equipe de 50 

trabalho. Enfatizou a importância da implantação do protocolo Médico e de Enfermagem 51 

(obstetrícia e neonatologia) dentro do hospital. Destacou também a falta de integração da Rede 52 

Básica (pré-natal de alto risco) e a Maternidade, disse que os serviços existem, mas estão 53 

distantes em comunicação e esta é uma situação que pode ocorrer um óbito. Num balanço geral, 54 

informou que em 2010 o índice de mortalidade ficou parecido com 2009, com um aumento no 55 

índice de Natimortalidade. Disse que esses dados são preliminares, mas muito preocupantes. 56 

Informou que esse aumento envolve os quatro municípios da região e merecem atenção no 57 

sentido de integrar os Comitês, objetivando detectar o motivo dessas ocorrências. Sr. Márcio 58 

Tenório solicitou a palavra e aproveitou o momento para parabenizar o trabalho do Comitê e 59 

solicitou a Senhora Presidente do COMUS que encaminhe as propostas integração regional ao 60 

Gestor e conseqüentemente à DRS-XVII de Taubaté. Quanto à implantação do protocolo dentro 61 

do hospital, informou que providencias já foram tomadas para melhorias na maternidade, 62 

aquisição de novos equipamentos, criação de espaço administrativo e envolvimento da equipe 63 

médica e de Enfermagem, objetivando a melhoria desses indicadores. Sra. Ana Cristina 64 

agradeceu a apresentação da Dra. Shirley e considerou que o trabalho do Comitê merece o 65 

envolvimento do gestor.  66 

2- Apresentação da Justificativa do Não Encerramento do Relatório Conclusivo da 67 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o Instituto Sollus; 68 

Dr. Barboni lembrou que assumiram a administração do Hospital no dia 12 de junho de 2010, 69 

fundamentado no processo administrativo nº 9933/2010 pela Auditoria Interna da Secretaria da 70 

Fazenda objetivando apuração no processo de desligamento do Instituto Sollus. Em seguida 71 

comentou o recebimento dos documentos enviados pelo Instituto Sollus, disse que a Comissão 72 

de Acompanhamento do referido termo, a qual também faz parte, não tem conhecimento técnico 73 

específico para examinar esses documentos. Sendo assim, providenciaram a juntada de 74 

documentos pertinentes (atas do COMUS) ao processo administrativo nº 9933/2010 e 75 

encaminharam a Auditoria da Secretaria da Fazenda - SEFAZ. Posteriormente a SEFAZ 76 

encaminhou ao COMUS (COFIN) para conhecimento. Sr. Douglas considerou que qualquer que 77 

seja a motivação para análise de tais documentos pela COFIN, não acha correta, disse que a 78 

principal função da comissão é analisar a realização das despesas segundo a aprovação 79 

orçamentária. Por último, concluiu que a SEFAZ deverá examinar tais documentos, analisando 80 

sua procedência e legalidade. Sra. Solange Cordeiro considerou o tempo exageradamente 81 

dispensado pelo COMUS a análise das contas do Instituto Sollus, disse que estas precisam ser 82 

concluídas, seja pelo Setor jurídico ou pela Fazenda. Dr. Barboni considerou que a Comissão 83 

necessita de um contra laudo pericial para conclusão de seus trabalhos. Sra. Célia perguntou 84 

qual é a situação atual do encaminhamento ao Ministério Público referente às contas do Instituto 85 

Sollus. Sra. Ana Cristina informou que o Dr. Antonio Carlos agendou uma data para atualizações 86 

referentes a este Conselho e esse tema será abordado.  87 

3- Apresentação do Termo de Cooperação Interinstitucional Definido entre a Prefeitura 88 

Municipal e Irmandade Santa Casa coração de Jesus: 89 

Sra. Ana Cristina lembrou o envio prévio da minuta do Termo de Cooperação por email para 90 

apreciação dos conselheiros e informou que o documento está presente e será assinado pelo 91 

Secretário da Saúde, Dr. Aldo, após apresentação oficial aos conselheiros. A seguir, passou a 92 
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palavra ao Sr. Barboni que lembrou da sua manifestação contrária a proposta anterior inicial. 93 

Informou que a nova proposta que consta no Termo de Cooperação não gera impacto financeiro. 94 

Dr. Ubirajara considerou que elaboraram uma planilha, por solicitação da PMSS, estabelecendo 95 

todos os custos, que passaram a ter uma rubrica própria, sobre o lastro financeiro da conta 96 

subvenção aprovada, disse que esse valor está alocado dentro da conta de subvenção. Salientou 97 

que o dinheiro não é repassado literalmente para a conta da Irmandade, disse que esse dinheiro 98 

é alocado na própria conta intervenção, autorizado por meio de datas de saídas de valores e o 99 

próprio interventor executa o pagamento pela Secretaria da Fazenda. Informou que, apesar da 100 

PMSS estar assumindo os passivos trabalhistas da Irmandade, quem assume a defesa jurídica é 101 

o representante da Irmandade. Dr. Capitani apontou algumas correções no Termo, no item 102 

assinatura do prefeito, disse que consta de CNPJ ao invés de CPF, questionou que o Termo não 103 

contempla investimentos, somente custeios e no item 2.1.2.2., solicitou o desmembramento das 104 

comissões. Dr. Barboni informou que providenciará as correções necessárias e quanto aos 105 

questionamentos sobre investimentos, realmente não consta do Termo, mas mesmo assim eles 106 

não deixaram de existir. Explicou que esse Termo veio subsidiar as lacunas deixadas pela 107 

legislação. Dr. Ubirajara esclareceu que a subvenção de até 2.300.000,00 não é um repasse 108 

financeiro a Irmandade, explicou que pelo Termo de cooperação, ela receberá a importância de 109 

29.000,00 para custear suas despesas. Salientou que ela não atua como parceira como atuava o 110 

Instituto sollus e também não administrará o plano de trabalho do hospital. Informou que houve 111 

veiculação errônea deste fato pela mídia local. Dr. Barboni informou que a intervenção tem um 112 

prazo e este foi prorrogado até 28/02/11, obrigando a prefeitura correr com a elaboração do 113 

Termo para não extrapolar o prazo. 114 

4- Assuntos Gerais: 115 

Sra. Ana Cristina informou que na próxima reunião ordinária serão abordados os seguintes 116 

assuntos: 4.1- Eleição para representante em substituição ao Dr. Elias, Sr. Douglas e Sra. Dirceia 117 

à Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o Instituto ACQUA; 4.2- Eleição 118 

para representante em substituição a Sra. Ana Cristina a Comissão de Acompanhamento da 119 

Administração do Hospital, salientou que o membro deverá ser do segmento usuários; 4.3- 120 

Eleição do Vice- presidente do COMUS, considerando o desligamento do Dr. Antonio Carlos. 4.4- 121 

Discutir sobre a proposta de mudança na análise da prestação de contas pela COFIN, solicitou 122 

ao Sr. Douglas que a proposta seja novamente apresentada; 4.5- Sra. Ana Maria reforçou o 123 

pedido de envio de confirmação de presença às reuniões do COMUS. Informou que enviará o 124 

Regimento Interno atual para apreciação dos conselheiros, objetivando o embasamento para as 125 

futuras eleições. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 126 

será assinada pelos presentes. 127 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 128 

COMUS).             São Sebastião, 08 de fevereiro de 2011. 129 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 130 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  131 

Aldo Pedro Conelian Junior  Solange Cristina Cordeiro Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Elias Cecílio Neto  

Carlos Mello de Capitani  Ana Cristina R. Soares  

Célia Pinto  Viviane Moura Snodgrass  

Dayana Almeida C. Camargo  Rita de Cássia S. Nougueira  
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Douglas Della Guardia  Márcia de Souza G. Ferreira  

Ângela Maria da Silva  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
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