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ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 
SEBASTIÃO. 2 
Data: 10 de abril de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 
Expediente – Leitura dos documentos: 4 
A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 5 
ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como correspondência geral 6 
destinada ao COMUS.  7 
______________________________________________________________________________ 8 
B) Leitura das atas: 162ª ordinária e 106ª extraordinária do COMUS, respectivamente, 9 
aprovadas por unanimidade. 10 
Dr. Antonio deu início à reunião fazendo revisão dos encaminhamentos efetuados em reuniões 11 
do COMUS anteriores e informou que os assuntos que assumiriam item de pauta dessa reunião 12 
(Realização de exame DNA com recursos da Saúde e Valor do incentivo dos PACS), ficarão para 13 
uma próxima, considerando a falta de tempo hábil para tomada de providências. Comentou o 14 
envio dos seguintes ofícios: Ofício 16/2012 – COMUS ao laboratório NASA solicitando 15 
esclarecimentos sobre a denúncia de irregularidades; ofício CIRCULAR Nº. 17/2012-COMUS ao 16 
Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Planejamento e 17 
SESAU (Construção do Hospital de Boiçucanga); Ofício 21/2012 – COMUS ao Departamento de 18 
Vigilância – a/c da Sra. Elisabete (Reforma do Pronto Atendimento de Boiçucanga); ofício 19 
24/2012 – COMUS ao Dr. Aldo sobre referente denúncia Sra. Ana Cristina referente Laboratório 20 
NASA; ofício 25/2012-COMUS ao laboratório NASA (São Sebastião e Sede em São Paulo) ainda 21 
referente à denúncia feita pela Sra. Ana Cristina. Dr. Antonio informou que todos os ofícios 22 
enviados estão aguardando um retorno. Ofícios Recebidos: ofício 051/2012 – Intervenção – 23 
referente suplementação repasse ao complexo Hospitalar; Ofício 11/2012 – AAESP – justificativa 24 
de ausência da Sra. Kênia; Ofício 69/2012 - Sr. Barboni informando que é o novo interventor do 25 
HCSS; ofício 070/2012 – Irmandade resposta ao ofício COMUS nº. 19/2012 e ofício 01/2012 – 26 
Departamento de Coordenação de Unidades - Sr. Cláudio solicitando prorrogação do prazo 27 
referente ao ofício 18/2012 – COMUS (reforma da Unidade de Pronto Atendimento de 28 
Boiçucanga). Disponibilizou as resoluções de nºs: 11, 12, 13 e 14/2012- COMUS. Por último leu o 29 
ofício referente ao Curso de Informação e comunicação em Saúde para o Controle social 30 
oferecido aos Conselheiros e informou que Dr. Paulo Alexandre solicitará item de pauta para 31 
próxima reunião, objetivando esclarecer assuntos relacionados ao HCSS. Sra. Ana Maria 32 
informou que efetuou hoje a pré inscrição dos seguintes Conselheiros: Sra. Marcia, Sra. Viviane 33 
e Sra. Dinalva ao curso citado pelo Dr. Antonio Carlos. Sr. Carlos Aymar solicitou que fosse 34 
consignado nesta ata a suspensão da análise das contas referente ao Projeto do Hospital de 35 
Boiçucanga. Dr. Antonio disse que assim que receber todos os retornos pertinentes a este 36 
assunto, agendará reunião da Comissão Executiva e COFIN, com decisão futura em plenária.  37 
 38 
Ordem do Dia: 39 
 40 

1- Apresentação dos Termos Aditivos 01, 02 e 03 de 2010 firmados com a Secretaria de 41 
Estado e SIOPS 2011; 42 
2- Apresentação da Implantação da 2ª Equipe de Saúde da Família no Bairro de 43 
Juquehy; 44 
3- Denúncia de irregularidades na obra do Posto de Saúde de Boiçucanga; 45 
4- Assuntos Gerais. 46 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ERRATA: ONDE SE LÊ TERMOS ADITIVOS 01,02,03 DE 2010, NO ITEM 1 DA ORDEM DO DIA, LEIA-SE TERMOS 
ADITIVOS 02,03,04 DE 2010.                                                   ata ord 163ª 10-04-12 - TAs 02-03-
04-2010- Denúncia irreg. NASA e  imp. 2ª equ. psf juquehy.doc Pág. 2 de 6. 

 47 
1- Apresentação dos Termos Aditivos 02, 03 e 04 de 2010 firmados com a Secretaria de Estado 48 
e SIOPS 2011: Sra. Jacqueline – representante do Fundo Municipal de Saúde - FMS, discorreu sobre 49 
os recursos que foram repassados para execução do termo aditivo ao convenio SUS que o Município 50 
tem com a Secretaria do Estado. Termo Aditivo 02/2010 – valor de 140.000,00 repassado pelo 51 
Estado para aquisição de um arco cirúrgico para o Hospital de Clínicas de São Sebastião. Este valor 52 
foi repassado em agosto de 2010 e durante todo esse período houve o processo de licitação. Explicou 53 
que em decorrência desse período de espera houve um resultado de aplicação financeira no valor de 54 
R$ 18.311,00. O equipamento foi comprado no valor de R$ 149.000,00 e já foi entregue e 55 
patrimoniado, sendo restituído para o Estado o valor de R$ 9.311,03, considerando a impossibilidade 56 
de utilizar recurso fora do objeto do plano de trabalho.  Termo Aditivo 03/2010 – valor de R$ 57 
200.000,00 destinado a reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento de Boiçucanga. 58 
Informou que este recurso entrou na conta do FMS em 10 de agosto de 2010, rendeu R$ 27.467,00, 59 
sendo totalmente aplicado. Valor total aplicado foi de R$ 245.000,00, sendo R$ 18.174,00 60 
contrapartida da Prefeitura. Termo Aditivo 04/2010 – valor de R$ 155.000,00 destinado à aquisição 61 
de equipamentos e materiais permanentes para o Pronto Socorro Central, rendeu R$ 17.000,00, 62 
sendo aplicado 172.000,00, sendo R$ 1.987,00 contrapartida da Prefeitura e restituição ao Estado no 63 
valor de R$ 400,87. Ressaltou que o Estado não obriga mais o Município aplicar recursos em 64 
contrapartida aos termos aditivos. Em seguida, disponibilizou aos conselheiros a verificação das notas 65 
fiscais referentes aos termos apresentados e informou que a Comissão de Finanças já analisou os 66 
termos, porém o Estado exige no momento da prestação de contas, a cópia da ata do COMUS 67 
referente à consignação dos termos. Sr. Puríssimo questionou o porquê das restituições ao Estado. 68 
Sra. Jacqueline explicou que as restituições são provenientes do rendimento de aplicação do recurso 69 
que não foi utilizado e não pode ser aplicado em outro objeto. Quanto ao SIOPS, informou que ele 70 
está disponível no DATASUS e, em seguida efetuou a leitura da carta aos conselheiros com os 71 
percentuais e disponibilizou o demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações 72 
e Serviços de Saúde, executado no exercício de 2011. Dr. Antonio colocou os Termos apresentados 73 
para aprovação da plenária, Aprovados, por unanimidade.  74 

______________ 75 
 76 

2-Apresentação da Implantação da 2ª Equipe de Saúde da Família no Bairro de Juquehy: Dra. 77 
Mamy deu início a apresentação, comentando que o Programa de Saúde da Família atua no         78 
município desde 1999, com incrementos realizados nas unidades de saúde, somente a partir do ano 79 
de 2001. Informou que a maioria dos municípios não aderiu a proposta do Programa em sua 80 
totalidade, porém São Sebastião aderiu em 100% de cobertura. Informou que o município possui 81 
quatro unidades de saúde que possuem um número maior do que 4.000 pessoas cadastradas por 82 
unidade. Informou que em 2009 tinham programado que até 2013, seriam criadas mais cinco novas 83 
unidades de saúde da família. Diante de todas as dificuldades encontradas, principalmente no que diz 84 
respeito à contratação do profissional médico. Considerou que estão num momento de grande 85 
cobertura das equipes de PSF, porém ainda existem alguns déficits que já estão sendo sanados. Em 86 
seguida, explicou o porquê da proposta de implantação da 2ª equipe de ESF no bairro de Juquehy. 87 
Disse que o município possui quatro unidades de saúde com número acima do preconizado por 88 
número de habitantes, em seguida, apresentou-as: Morro do Abrigo, Juquehy, Camburi e unidade do 89 
centro. Considerou que apesar da unidade do Morro do Abrigo apresentar um número populacional 90 
maior que a unidade contemplada para reforma, a escolha do bairro de Juquehy baseou-se nas 91 
características diferenciadas nos problemas de saúde. São estas elencadas: a falta de estrutura, 92 
áreas densamente ocupadas sem características de urbanização, peculiaridades da Costa Sul em 93 
geral, região de mata e falta de integração com outras unidades de saúde pelo acesso mais restrito. 94 
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Dra. Mamy questionada pelo Sr. Carlos Aymar sobre qual será o local determinado, informou que foi 95 
locado um prédio que contemplará a equipe do PSF, odontologia e servirá de base para o SAMU. Dr. 96 
Paulo Alexandre perguntou qual será o valor do termo aditivo referente a reforma da nova unidade. 97 
Dra. Mamy informou que ainda não dispõe de valores, mas apresentarão o projeto. Sra. Cidinha 98 
explicou que a equipe tem um custo fixo, ela é o repasse do Ministério. Dr. Antonio explicou que no 99 
caso dos PSFs, o município deve preencher os requisitos populacionais, faz-se o projeto e a partir 100 
deste, pede-se o credenciamento e não aditamento. Dra. Mamy atendendo ao questionamento da 101 
Sra. Dirceia informou que já estão contratando profissionais médicos. Sra. Ana Cristina considerou 102 
importante a implantação da referida unidade, porém questionou se não seria mais coerente sanar as 103 
dificuldades atuais das unidades de saúde. Dra. Mamy explicou que não deixaram de investir nas 104 
unidades que já existem, citou os projetos de ampliação das unidades, aquisição de equipamentos, 105 
mobiliários e melhorias da ambiência das unidades. Concordou com a questão levantada, porém 106 
salientou a necessidade de se evitar um impacto financeiro na saúde. Questionada pela conselheira 107 
Silvia informou que a unidade do Morro do Abrigo é a unidade que apresenta maior urgência de 108 
reforma, seguida das unidades de Barra do Say e Boraceia. Salientou que a solicitação de pauta de 109 
hoje foi para apresentar a proposta de implantação, proporcionando momento para participação do 110 
COMUS. Disse que para próxima reunião apresentarão o projeto detalhado. Sr. Carlos Aymar 111 
considerou que, caso a gestão do PSF seja terceirizada, qual será o custo dessa equipe e qual será o 112 
impacto financeiro para o orçamento da Saúde. Dra. Mamy disse que apresentará estas questões no 113 
referido projeto. Sr. Puríssimo considerou que sendo o imóvel alugado necessitará de reforma, em 114 
seguida questionou porque não reformar o imóvel atual. Dra. Mamy informou que a estrutura física de 115 
Juquehy não pertence à Prefeitura, o que torna muito mais difícil qualquer tipo de negociação para 116 
realizar reformas estruturais e outros investimentos. Salientou que o prédio atual não suporta mais 117 
pequenas reformas, ele tem problemas estruturais. Sra. Cibele – APAE, perguntou se não seria mais 118 
viável reformar o prédio atual, já que ele não é alugado. Dra. Mamy explicou que dentro do que é 119 
preconizado pelo Ministério da Saúde, cada unidade de saúde da família deve estar inserida dentro 120 
do bairro que ela assiste. Dr. Antonio agradeceu a apresentação e solicitou a Dra. Mamy que tão 121 
logo o projeto esteja pronto, seja submetido à apreciação do COMUS.  122 

_____________ 123 
3- Denúncia de irregularidades na obra do Posto de Saúde de Boiçucanga: Sra. Ana Cristina 124 
lembrou que aguardarão os retornos referentes aos encaminhamentos efetuados com relação à 125 
atuação do Laboratório NASA. Em seguida, discorreu sobre o item de pauta referente a denúncia de 126 
irregularidades na obra do PA de Boiçucanga. Informou que foi convidada pelos funcionários da 127 
referida unidade, representante do Conselho de Saúde para apreciar irregularidades na obra 128 
realizada. Quando em uma das reuniões do COMUS, com a presença do engenheiro Manuel Corte 129 
fez o convite para acompanhamento de vistoria técnica ao PA de Boiçucanga. Convite aceito, e 130 
vistoria realizada. Desta foram constatadas diversas irregularidades formalizadas em laudo técnico 131 
assinado pelo Sr. Manuel Corte. Em seguida, Sra. Ana Cristina apresentou detalhadamente as 132 
irregularidades referentes aos aspectos estruturais, de acessibilidade, vazamentos, grandes vestígios 133 
de serviços inacabados, entre outras situações gritantes. Salientou que esta situação é absurda, 134 
considerando ser dinheiro do Estado, destinado ao Munícipio de São Sebastiao. Sra. Marcia 135 
considerou que a Secretaria da Saúde possui Departamento de Vigilância Sanitária e este não foi 136 
acionado para efetuar o seu trabalho. Disse que não cumpriram o que determina a Lei Federal para 137 
realização de construção e/ou reforma em instituição de saúde. Sra. Ana Cristina considerou que 138 
além de não acionarem a Vigilância Sanitária, não participaram previamente o COMUS. Por último, 139 
concluiu que a sua sugestão é pelo encaminhamento ao Ministério Público, considerando que a verba 140 
recebida pertence ao Estado e parte dela pertence ao Município. Sra. Dirceia questionou o valor da 141 
obra e ratificou a sugestão da Sra. Ana Cristina. Sr. Puríssimo considerou que houve um aumento de 142 
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denúncias no que concerne aquilo que colocam como obra nova, disse que na maioria das vezes, não 143 
passam de meras reformas e muito mal feitas e sem especificação técnica alguma em detrimento aos 144 
cofres públicos. Em seguida, destacou algumas irregularidades referentes a acessibilidade na obra do 145 
PA de Boiçucanga. Salientou que, independente de qualquer situação, com anuência da Comissão 146 
Executiva e demais comissões do COMUS, deveremos estar presentes e atuantes. Por último, 147 
agradeceu a presença da imprensa falada e escrita, atendendo gentilmente o convite para cobertura 148 
da reunião, objetivando mostrar que o Conselho discute politicas públicas de saúde em prol da 149 
população e não em função de questões de politicagem. Sra. Silvia sugeriu que, além de encaminhar 150 
o caso para o Ministério Público, sugeriu encaminhar também para Procuradoria Geral do Estado. Dr. 151 
Paulo Alexandre considerou que por lei toda reforma deveria passar pela apreciação do COMUS, 152 
porém não passam, em seguida questionou para quê aguardar retorno ou conceder mais prazo. Disse 153 
que diante da vistoria apresentada pela Sra. Ana Cristina, diante dos registros comprobatórios em 154 
laudo técnico realizado pelo engenheiro Manuel Corte, não existem argumentos, em seguida sugeriu 155 
enviar este caso para esfera jurídica imediatamente. Sr. Manuel Corte, engenheiro responsável pelo 156 
laudo técnico apresentado, informou que vem trabalhando nestas questões de projetos e recursos 157 
públicos utilizados de forma errônea. Informou que a obra consta de 34m² de construção e não teve 158 
houve um projeto arquitetônico. Em seguida, destacou algumas irregularidades: telhado em péssimas 159 
condições de conservação (sem calhas, sem rufos) não consta do serviço, equipamentos de ar 160 
condicionado superfaturado e falhas de acessibilidade. Concluiu ser necessário o acompanhamento 161 
de projeto e planilha de memorial descritivo, independente de ser obra nova ou reforma. Sra. Ana 162 
Cristina manifestou indignação com as pessoas que comparecem para sua inauguração e posam 163 
para fotos, sem ao menos atentar para sua funcionalidade. Dr. Antonio questionado pela Sra. Silvia 164 
informou que o Secretário de Saúde não está presente porque está de férias. Sra. Marcia considerou 165 
que a ausência dos representantes da Secretaria de Saúde denota certo descaso, disse que quase 166 
sempre não tem ninguém para responder os questionamentos existentes. Informou que em reunião 167 
com os coordenadores das comissões do COMUS ficou definido recomendar a plenária um 168 
posicionamento formalizado por meio de resolução. Dr. Antonio questionado pelo Dr. Edson sobre 169 
qual o tramite de encaminhamento ao MP explicou que o COMUS recebe a denúncia, faz avaliação e 170 
questionamentos aos órgãos responsáveis competentes e posterior aos retornos, decidem em 171 
plenária pelo encaminhamento final. Informou que neste caso não existe resposta formal aos 172 
questionamentos efetuados a Secretaria de Saúde, Obras e Prefeito e que o Sr. Cláudio, SESAU, 173 
solicitou prazo para averiguar a situação. Dr. Elias questionou o tempo disponibilizado para 174 
manifestação da Secretaria da Saúde. Considerou que todo questionamento tem direito a uma 175 
resposta. Disse que caso a plenária esteja sacramento a decisão, votará contra por não estar de 176 
acordo com tal decisão. Sr. Manuel Corte informou que esteve no local e passou um fim de semana 177 
para elaborar o laudo técnico, em seguida perguntou quanto tempo um secretário necessitaria para 178 
verificar tais irregularidades. Considerou que estão “empurrando com a barriga”. Considerou a boa 179 
vontade do Sr. Cláudio, porém disse que ele não é técnico para apurar estas questões. Salientou que 180 
os fatos estão claros e documentados, que o prazo só servirá de tempo para consertarem as 181 
irregularidades. Sra. Rita Simioni considerou que a Secretaria da Saúde não faz obras, no entanto 182 
deveria ter cumprido a lei que obriga que os projetos passem pela apreciação do Conselho Municipal 183 
de Saúde, pela vistoria técnica da Vigilância Sanitária e técnicos da SESAU. Contudo isto não 184 
aconteceu, disse que concessão de prazo caracterizará conivência do COMUS. Dr. Antonio informou 185 
que os ofícios COMUS foram encaminhados e não houve tempo hábil para os retornos esperados. 186 
Considerou que a Secretaria da Saúde, por meio do Sr. Cláudio Delgado solicitou prazo para análise 187 
do caso e futuro retorno. Esgotando-se todos os questionamentos, Dr. Antonio disponibilizou o 188 
momento para a plenária elencar os encaminhamentos do COMUS: 189 
Encaminhamentos:  190 
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1- Não acatar a prorrogação de prazo solicitado pela SESAU, considerando a evidência dos fatos, a 191 
postura repetidamente do gestor em não apresentar previamente ao COMUS os projetos relacionados 192 
as questões públicas de saúde. A Sugestão foi aprovada pela maioria dos votantes, exceto pelos 193 
conselheiros: Dr. Elias Cecílio que considerou não ter certeza se a Secretaria da Saúde teve tempo 194 
hábil para atendimento ao solicitado e por achar que todo questionamento tem o direito de resposta. 195 
Sra. Débora Puertas e Sra. Rogéria dos Santos por acharem que não houve tempo hábil para 196 
resposta dos órgãos oficiados. A votação teve uma abstenção pela Sra. Cidinha. 197 
2- Decidido encaminhar essa denúncia para avaliação do Ministério Público e Controladoria Geral do 198 
Estado. Sugestão aprovada pela maioria votante, exceto pelos conselheiros Dr. Elias Cecílio, Débora 199 
Puertas, Rogéria dos Santos e abstenção da Sra. Cidinha. 200 
3-Assuntos Gerais:  201 
3.1- Sra. Cidinha solicitou uma reunião extraordinária do COMUS para apresentação da 202 
Programação Anual de Saúde. Reunião agendada para o dia 24/04/12, às 16 horas, sala de reuniões 203 
do COMUS. Para este dia também será item de pauta a apresentação do projeto de Implantação da 204 
2ª Equipe de PSF do bairro de Juquehy, caso o projeto esteja concluído para apreciação da plenária 205 
do COMUS. 206 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 207 
presentes. 208 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 209 
responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      210 
São Sebastião, 10 de abril de 2012. 211 
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