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ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de maio 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 28/ a 36/12, e-mails enviados, resoluções do COMUS: 15/2012 a 23/2012, bem 6 

como correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

______________________________________________________________________________ 8 

B) Leitura das atas: 163ª ordinária e 107ª 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 em seguida, disponibilizou a documentação recebida e expedida no 12 

período.  Comentou que a Comissão de Acompanhamento do Plano municipal apresentou um 13 

relatório de avaliação do Relatório de Gestão, Programação de Gestão e Plano municipal de 14 

Saúde. Disse que está sendo efetuado um cruzamento das informações, objetivando verificar se 15 

as metas estão sendo atendidas. Já foi enviada uma cópia para SESAU para providências. 16 

Dentre os documentos recebidos, destacou: a Emenda Parlamentar, intermediada pela Sra. Ana 17 

Cristina referente à verba de R$ 200.000,00 para aquisição de uma Van adaptada para atender 18 

os portadores de necessidades especiais. Explicou que a ela não gerencia a emenda, será 19 

preciso acompanhá-la para não perdê-la. Disse que, segundo informações da Sra. Jacqueline do 20 

FMS, existe uma norma que não permite a comprar um veículo já equipado, terão que comprar a 21 

Van e posteriormente farão as adaptações necessárias. Em seguida citou que o município foi 22 

contemplado por mais duas emendas parlamentares, no valor de R$ 1.000.000,00 e outra no 23 

valor de R$ 150.000,00, com objeto focado para Atenção Básica de Saúde (UBS’s e PSF’s). 24 

Informou que a SESAU fez duas reuniões técnicas, comprovadas em atas, nas quais foram 25 

discutidas as prioridades para utilização dos recursos.  Por último, salientou que as 26 

apresentações das emendas não garantem sua execução. Citou o ofício circular do CNS 27 

informando que será enviado um manual sobre a Lei Complementar 141, provavelmente para 28 

colaborar com o trabalho do COMUS. Ofício 082/2012 enviado pelo Dr. Marcos em resposta a 29 

denúncia do COMUS referente ao empoçamento de água na rotatória de Boiçucanga. Sra. Ana 30 

Cristina salientou que o problema já foi solucionado, em seguida elogiou a atenção do 31 

Departamento diante do solicitado. Documento SESAU - Sr. Daniel Bastos em respostas aos 32 

questionamentos da Comissão de Avaliação das Unidades de Saúde em relação ao 33 

levantamento efetuado nas Unidades de Saúde, vide processo respectivo. Em seguida efetuou a 34 

leitura na íntegra do ofício 160/2012 – enviado pelo FMS referente ao Repasse do Complexo 35 

Hospitalar. Depois de efetuar algumas considerações técnicas, disse que, se o Hospital está sob 36 

intervenção, ele está dentro de um pacote financeiro, salientou que a intervenção é da Prefeitura 37 

e, se ela, além de pagar tiver que efetuar uma produção, desconhece o desfecho. Salientou que 38 

esta situação não será avaliada de forma isolada e, se for o caso, pedirá um parecer de órgão 39 

especializado. Documento enviado pela Irmandade informando a nova mesa diretora, ocupando 40 

a presidência o Sr. Décio Moreira Galvão. Ofício 025/2012 – SEHAB em resposta a denúncia do 41 

COMUS referente à reforma do PA de Boiçucanga. Depois da leitura do referido documento, 42 

explicou que existem divergências técnicas entre os técnicos da Secretaria de Obras e o laudo 43 

elaborado pelo engenheiro Manuel Corte sobre o projeto de reforma da referida unidade. Em 44 

seguida, considerou que o COMUS já encaminhou o caso para o Ministério Público, bem como 45 

inquérito civil aberto para apuração do caso. Ofício 25/2012 - SESAU emitido pela enfermeira 46 

Margarete em resposta a denúncia da Sra. Maria José. Ofício 161/2012 - SESAU referente à 47 
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solicitação de repelente. Solicitou ainda a avaliação da possibilidade de fornecimento de bonés e 48 

uniforme.  Resoluções COMUS no período: 15/2012 a 23/2012 – COMUS.  49 

Ordem do Dia: 50 

 51 

1-  Apresentação da Lei Municipal que obriga a Secretaria da Saúde a custear perícias 52 

judiciais relativas aos exames de DNA; 53 

2-  Incentivo do Ministério da Saúde ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 54 

3- Apresentação do Pleito de mais uma Unidade de Suporte Básico de Vida no SAMU de 55 

São Sebastião; 56 

4- Assuntos Gerais:  57 

4.1- Consignar alterações ocorridas no RAG 2011 versão eletrônica; 58 

4.2- Denúncia de procedimentos inadequados realizados no HCSS ao Sr. Puríssimo pela 59 

Sra. Rose Laura: 60 

4.3- Parecer da Comissão de finanças:  61 

 62 

1- Apresentação da Lei Municipal 1531/2002 que autoriza o Município de São Sebastião a 63 

promover pesquisa para investigação de paternidade, por meio do método DNA.  64 

Dr. Antonio Carlos informou que na gestão anterior, o juiz solicitava à Secretaria de Saúde a 65 

realização de perícias psicológico-psiquiátricas em processo judicial sob o argumento que a própria 66 

psicóloga do Fórum não teria competência para área criminal, uma vez que o seu concurso era a área 67 

cível, não podendo atuar em processos criminais, porém os profissionais da Prefeitura também não 68 

são concursados para realização de perícias judiciais. Informou que justificou ao Estado a 69 

impossibilidade do município realizar este tipo de procedimento pericial especifico. Para surpresa da 70 

Secretaria da Saúde, receberam uma solicitação do Judiciário (Estado) para realização de exame de 71 

DNA numa ação de investigação de paternidade. A solicitação foi negada pelos mesmos pareceres 72 

anteriores, porém o juiz determinou que os exames fossem realizados, considerando legislação 73 

municipal citada autorizando. Considerou a lei absurda, pois para atendê-la, estaremos deixando de 74 

atender o SUS para atender o Fórum numa demanda que não é de saúde e sim jurídico-social. Por 75 

último, solicitou o apoio do COMUS para revogar esta lei, considerou-a inconstitucional. Dr. João 76 

Siqueira considerou que não se trata apenas de um problema social e sim de saúde também. 77 

Explicou que um cidadão que não tenha pai, buscará essa paternidade por toda vida. E este fato 78 

impactará na sua saúde psicológica. Portanto, vê como erro a promulgação da lei pelo prefeito da 79 

época, considerando que os vereadores não podem criar uma lei que onere o município. Dr. Antonio 80 

considerou que todas as sugestões e considerações são pertinentes, porém disse que será preciso 81 

ter cautela nos encaminhamentos a serem definidos. Salientou que o Estado, enquanto ente da 82 

Federação, se exime cada vez mais de suas responsabilidades, haja vista a quantidade de recurso 83 

financeiro que o Município custeia no SUS (70%), a união 20% e o Estado somente 10%, 84 

considerando que o Estado de São Paulo é o que mais contribui no Brasil. Salientou que o Estado 85 

recebe verba para realização desses procedimentos e direciona a responsabilidade para os 86 

municípios. Considerou que ao longo dos anos, o município poderá ter uma rubrica especifica para 87 

realização de DNA, deixando de realizar outros procedimentos de saúde importantes. Dr. Ubirajara 88 

sugeriu que, caso seja elaborado um anteprojeto, destaquem as questões da competência 89 

profissional. Dr. Capitani sugeriu uma conversa de para esclarecimentos entre as partes, objetivando 90 

o melhor encaminhamento. Dr. Paulo Alexandre sugeriu que o COMUS encaminhe o caso para 91 

avaliação do jurídico da Prefeitura para promoção da ação de constitucionalidade. Dr. Antonio acatou 92 

a sugestão e submeteu para aprovação da plenária o seguinte encaminhamento: 1- Encaminhar 93 

para o Jurídico da prefeitura para medidas necessárias com relação à revogação da lei e em 94 

paralelo, a Secretaria da Saúde faz um contato com o Fórum, objetivando uma conciliação. 95 

____________________________ 96 
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2- Incentivo do Ministério da Saúde ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde: 97 

Dr. Antonio informou que a Secretaria recebeu há um tempo atrás, documentos fazendo referência à 98 

portaria 1599/2011, enviado pelo Sindicato, Câmara, COMUS e rádio local. Disse que esta portaria 99 

define valores de financiamento do piso de Atenção Básica variável para Equipes de Saúde da 100 

Família, Equipes de Saúde Bucal e Agentes Comunitários, contemplando a todos. Explicou que o 101 

SUS é financiado pelo Município, Estado e União em percentuais diferentes e este dinheiro vem para 102 

o Fundo Municipal de Saúde de cada município que tenha um CNPJ, para gerenciar todos os 103 

Programas e o dinheiro da Saúde. As portarias do ministério dão as diretrizes de como utilizar o 104 

recurso. Informou que o custeio do Programa é enviado por número de agentes e este é referente a 105 

R$ 70.000,00 mensal, valor este que não paga uma folha de pagamento dos Agentes. Considerou 106 

que, caso o prefeito dê esse repasse financeiro aos ACS’s, todas as categorias profissionais também 107 

irão solicitar o direito de receber. Portanto, esta situação gerará uma situação de desigualdade. 108 

Considerou ainda, que com este ato, o município abrirá mão do financiamento federal, considerando 109 

que o financiamento é tripartite. Agora, caso os Agentes ganhem a causa como beneficio junto a 110 

Prefeitura é um direito deles e prerrogativa do Poder Executivo, porém o Município não é obrigado à 111 

concessão. Manifestou preocupação quanto à expectativa apresentada e teme que a Secretaria 112 

possa ser mal interpretada quanto ao direcionamento do referido recurso, isto é, apropriar-se 113 

indevidamente do recurso. Salientou que isso não é real e independente do que as pessoas pensam, 114 

a verdade tem que ser apresentada, a questão é técnica e não existe erro algum. Finalizou que o 115 

repasse é prerrogativa do Poder Público e ele repassa se quiser. Por último, disse que, talvez chame 116 

uma reunião com os funcionários para esclarecimentos, junto com o Sindicato. Disse que eles 117 

poderão reivindicar o que quiserem, é direito de todos, porém não admite o fato da veiculação de 118 

informações que não procedem quanto ao destino inadequado do recurso financeiro.  119 

 120 

3- Apresentação do Pleito de mais uma Unidade de Suporte Básico de Vida no SAMU de 121 

São Sebastião: 122 

Sr. André Leandro, coordenador do SAMU, deu início a apresentação, lembrando que a 1ª 123 

apresentação foi referente à aprovação do Projeto, porém a proposta de implantação a ser 124 

apresentada hoje, trata-se de um pleito do custeio de um serviço que vem sendo realizado e não 125 

recebemos. Informou que o Município de São Sebastião é sede do SAMU no Litoral Norte e que 126 

possui 05 ambulâncias de suporte básico, distribuídas nas seguintes regiões: Enseada, Centro, 127 

Maresias, sendo que a ambulância de Boiçucanga e Juquehy não são custeadas pelo Ministério 128 

da Saúde. Lembrou que na primeira apresentação do SAMU ao COMUS, pleitearam ao 129 

Ministério 05 ambulâncias de suporte básico e uma avançada, porém o pleito foi cortado para 03 130 

e 01 avançada. Considerando que o Serviço anterior - CACEM possuía a quantidade pleiteada, 131 

não foi possível aceitar o corte feito pelo ministério. Foi, então que o Ministério fez uma nova 132 

proposta de custear 4 e o município de custear 01 ambulância de reposição técnica. Explicou que 133 

o pleito de hoje é referente à aquisição de mais 01 Unidade de Suporte Básico para o Município, 134 

na qual São Sebastião passaria a ter 5 ambulâncias custeadas pelo Ministério. Disse que o 135 

Comitê Gestor de Atenção à Urgência do Litoral Norte já aprovou a proposta.  Informou que 136 

trarão a unidade não custeada para o Centro porque ficará com uma ambulância chamada 137 

reposição técnica. Ela servirá para cobertura em eventos, cobertura de ambulância em 138 

manutenção e para cobertura devido à sazonalidade turística. Salientou que não haverá custo 139 

adicional para formalização do serviço e o Município receberá mais uma ambulância e a 140 

importância de R$12.500,00 por mês. Em seguida discorreu estatisticamente sobre as atividades 141 

realizadas no 1º trimestre do ano. Apresentou números de casos atendidos e mapeamento de 142 

acidentes por colisão de autos, com maior incidência na Costa Sul, ferimento por arma de fogo e 143 

arma branca, tentativa de suicídio, agressões interpessoais, queimaduras, acidentes com 144 
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animais peçonhentos, queda de altura, traumas e quedas, afogamentos, engasgos e acidente de 145 

trânsito com vitima. Destacou que Boiçucanga apresenta a maior incidência em acidente de 146 

autos, vindo na seqüência Maresias e Juquehy, Enseada, Boracéia, cigarras, Bairro São 147 

Francisco e outros com menor incidência. Informou que comunicaram a Secretaria de Segurança 148 

do Município, por meio do Departamento de Trânsito para que possam tomar providências com 149 

as informações fornecidas pelo SAMU. Disse que ficou surpreso com o número de acidentes de 150 

moto apresentado na região Central em curto prazo de tempo e com vitima. Dr. Antonio 151 

informou que criaram um projeto junto a Vigilância Sanitária/ Epidemiológica baseado no índice 152 

de acidente de trânsito e a interface com o SAMU será de grande valia. Informou que a pessoa 153 

responsável pela elaboração é a senhora Andréia da SESAU. Dr. Ubirajara solicitou o 154 

encaminhamento dos dados do SAMU para o Departamento de Saúde Mental, considerando os 155 

dados apresentados em relação às tentativas de suicídios. Sr. André questionado pela Sra. 156 

Dirceia se os dados são encaminhados para o DER, considerando o alto índice de acidentes com 157 

vitima no bairro de Maresias e Enseada, informou que depois de dois anos de trabalho já fizeram 158 

reunião com o DER, porém existem dificuldades dos demais órgãos (Bombeiros, DER e Policia 159 

Militar) em participar das reuniões do Comitê Gestor devido às particularidades do dia a dia. Dr. 160 

Capitani solicitou informações sobre o número de óbitos de acidentes de moto, considerando o 161 

número elevado de atendimento em toda estrutura hospitalar com evolução ao óbito. Disse que o 162 

alto índice de acidentes em Boiçucanga chama a atenção para investigação 163 

etiológica/epidemiológica, levando a pensar no uso do álcool e/ou outras drogas. Sr. André 164 

informou que existe uma dificuldade para se encontrar uma “brecha” legal com relação ao 165 

mapeamento dos acidentes decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Explicou que possuem 166 

os dados referentes a morte no local, quanto aos dados referente ao óbito ocorrido  dentro das 167 

dependências hospitalar, a Vigilância epidemiológica detém esses dados. Sra. Silvia 168 

parabenizou o serviço eficaz da equipe do SAMU e em seguida fez dois questionamentos: um 169 

com relação ao por que a ambulância foi destinada ao bairro de Boiçucanga ao invés de 170 

Juquehy. Sr. André explicou que Boiçucanga já possui uma ambulância de suporte básico e uma 171 

avançada, porém a básica não é custeada pelo Ministério, ficando o seu custeio em 100% para o 172 

Município. A partir da aprovação desse pleito, o Município passará a receber por esta ambulância 173 

também e que Juquehy já possui uma base de atendimento do SAMU. Sra. Dinalva também 174 

parabenizou o Serviço do SAMU e perguntou se existe estatística sobre o número de tentativas 175 

de suicídio por bairro. Sr. André informou que o SAMU tem todo serviço muito bem 176 

documentado e que providenciará atender todas as solicitações efetuadas neste sentido. Dr. 177 

Edson considerou que os acidentes ocorridos, geralmente são graves e constatados por meio 178 

das tomografias realizadas, em seguida perguntou se existem estatísticas referentes aos horários 179 

e locais mais frequentes, e se a possibilidade de racha é considerada. Sr. André respondeu que 180 

a incidência é maior no período noturno e volta do trabalho durante a semana. Explicou que o 181 

Município tem uma média de 2.8 de acidentes diários. Considerou que uma das peculiaridades 182 

de São Sebastiao é que a malha viária é estrangulada pela rodovia. Por último disponibilizou o 183 

site www.emergenciabrasil.com.br/ss/, disse que este site contém atividades realizadas pelo 184 

SAMU. Sr. Puríssimo considerou que diante da situação apresentada, o Município necessita de 185 

uma readequação do trânsito, objetivando minimizar os acidentes ocorridos na saída do trabalho. 186 

Dr. Antonio agradeceu a apresentação do Sr. André, solicitou o envio ao COMUS das 187 

informações prestadas para posterior envio aos conselheiros. Em seguida, colocou a Proposta 188 

de Implantação da Unidade Básica do SAMU em votação, aprovada por unanimidade.  189 

__________________________ 190 

4- Assuntos Gerais: 191 
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4.1- Denúncia sobre Irregularidades no SAMU: 192 

Sra. Ana Cristina informou que, no papel de conselheira, foi convidada pelos funcionários do 193 

SAMU para visitar as dependências do SAMU. Disse que atendendo a solicitação dos 194 

funcionários, compareceu três dias alternados nas dependências do SAMU e constatou algumas 195 

situações inadequadas às  condições plenas de trabalho. Em seguida discorreu detalhadamente 196 

sobre as irregularidades ilustrando-as por meio de fotos. Salientou que os questionamentos 197 

efetuados não ferem a competência técnica do SAMU, porém impedem o bom desenvolvimento 198 

e contentamento dos funcionários do departamento porque estão ligadas às questões referentes 199 

à falta de manutenção do prédio, manutenção das ambulâncias, iluminação ineficiente, 200 

refrigeração e conservação de materiais e medicamentos, bem como o entulho acumulado na 201 

parte externa das dependências do SAMU e falta de funcionária da limpeza. Disse que quando 202 

questionado, o motorista do SAMU manifestou medo de perder o emprego, caso se recusasse a 203 

utilizar a ambulância nas condições descritas. Na sequência, Dr. Antonio disponibilizou o 204 

momento para réplica. Sr. André discordou do relato do motorista, salientou que todos os 205 

funcionários do SAMU são concursados e que não existe registro no jurídico da Prefeitura de 206 

processo administrativo por recusa de motorista em dirigir veículo sem segurança. Salientou 207 

desconhecer tal fato. Quanto à manutenção das ambulâncias, informou que a Central do SAMU 208 

está situada no centro e as demais são bases descentralizadas, por tanto, as unidades 209 

descentralizadas necessitam, segundo o Ministério da Saúde, uma cobertura para ambulância, 210 

alojamento dos funcionários com lugar para dormir, banheiro e um local para refeições. Informou 211 

que o Ministério da Saúde efetuou a vistoria do Pronto Atendimento de Boiçucanga e constatou 212 

as adequações da Unidade para acolher o SAMU. Em março de 2011, por opção dos 213 

funcionários, mudaram para a referida unidade. Com relação à manutenção das duas  214 

ambulâncias da base de Boiçucanga e as demais pertencentes ao município, tiveram na 215 

seqüência programa de manutenção (problema de bandeja, suspensão), sendo efetuada a 216 

reposição das peças necessárias. Salientou que nenhuma das ambulâncias do Município está 217 

operando com restrição. Quanto à ambulância citada com ar condicionado quebrado, já foi 218 

iniciado o processo de compra, datado de 23/03/12, aguardando os trâmites legais. Quanto às 219 

reclamações do alambrado, verificaram a necessidade de reparos que já está sendo 220 

providenciado. Quanto ao almoxarifado sem ar condicionado, explicou que a pactuação com o 221 

Ministério da Saúde, com relação à dispensação de medicamentos e correlatos seria feita no 222 

Pronto Atendimento de Boiçucanga. Porém, com a vinda da estrutura do SAMU para o município, 223 

os funcionários acharam melhor utilizar o referido local para acomodar o material. A decisão de 224 

mudança a principio parecia boa, porém os funcionários constataram que a alta temperatura 225 

começou a atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. Informou que já estão providenciando 226 

um local mais adequado para acomodar o almoxarifado em local mais arejado e com cobertura 227 

mais adequada. Em seguida, informou que não possuem profissional fixo para limpeza, explicou 228 

que a funcionária disponibilizada para o SAMU trabalha duas horas por dia, de segunda a sexta-229 

feira e que esteve afastada por um determinado tempo por problemas particulares. Salientou que 230 

essa é uma das peculiaridades do serviço SAMU em bases descentralizadas, portanto, 231 

independente da falta do profissional de limpeza, o funcionário da unidade e da ambulância deve 232 

manter e passar o plantão em condições de higiene adequado. Quanto ao item falta de lâmpadas 233 

discordou da reclamação, informou que no início do ano disponibilizou 14 lâmpadas e que parte 234 

delas ainda não foi utilizada (nova – na embalagem). Em relação à limpeza das ambulâncias, 235 

informou que a lavagem terminal das ambulâncias foi pactuada pelo Ministério da Saúde nos 236 

seguintes locais: Região Central e Costa Norte, Corpo de Bombeiros, pátio de obras e pátio de 237 

transporte, porém os funcionários estão fazendo no pátio. Sobre a área alagada e com presença 238 
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de entulho, a limpeza já foi iniciada. Apresentou fotos constatando o início de algumas situações 239 

citadas como irregulares e projetos para adequações das demais. Por último, salientou que a 240 

unidade também teve ganhos consideráveis referentes a aquisição de medicamentos 241 

trombolíticos de alto custo e kits de reanimação. Sra. Dirceia informou que houve uma 242 

intercorrência na qual foi relatada a falta de oxigênio na ambulância. Sr. André desconhece tal 243 

fato e caso essa situação tenha ocorrido, não foi por falta de oxigênio e sim por negligência do 244 

funcionário. Em seguida solicitou que a denúncia seja formalizada, constando o nome do 245 

paciente, acompanhante e funcionário de plantão, e, ainda qual o tipo de ambulância: SAMU ou 246 

de viagem. Dr. Antonio depois de ouvir todos os questionamentos e esclarecimentos 247 

apresentados, agradeceu a presença do Sr. André e fez algumas considerações e ponderações. 248 

Considerou que o local para armazenamento do material foi escolhido pelos funcionários, que a 249 

Enfermagem é responsável pela medicação existente e sua conservação e que o lugar escolhido 250 

é tachado como inapropriado e não foi a Prefeitura que o obrigou a permanência no local, caso 251 

seja necessário, abrirá uma sindicância para apuração dos fatos. Sr. Cláudio se propôs a 252 

disponibilizar os profissionais técnicos do almoxarifado central para analisar as condições do 253 

local de armazenamento do material e caso seja necessária a colação de ar condicionado, 254 

providenciará, estipulou o prazo de 30 dias para adequação do local. Nesse momento, Dr. 255 

Antonio precisou se ausentar, passando a condução da reunião a Sra. Ana Cristina, vice-256 

presidente do COMUS. 257 

4.2- Sr. Puríssimo apresentou uma denúncia sobre atendimento no HCSS no dia 27 de abril/12, 258 

pela manhã. Disse que a senhora Roselaura, Enfermeira e moradora do município, procurou o 259 

hospital de São Sebastiao para atendimento emergencial da sua filha de seis meses de idade. Ao 260 

chegar foi informada que o atendimento seria a partir das 13 horas. Logo em seguida, pode 261 

observar a presença da Dra. Eloisa, pediatra, passando pelo corredor do hospital. Disse que 262 

houve várias discussões com funcionários e inclusive com o Dr. Barboni. Segundo a reclamante, 263 

ela foi desacatada pelo funcionário Edson e pela Dr. Eloisa. No mesmo dia retornou ao Hospital, 264 

no período noturno, na qual foi atendida pelo Dr. Paulo Calamares que prestou o atendimento e 265 

medicou a criança. Ao chegar à farmácia para efetuar a compra da medicação constatou que a 266 

receita não pertencia a sua filha e sim a um paciente do sexo masculino com idade de 10 anos. 267 

Mais uma vez ela retornou ao hospital e diante de novo desentendimento, o médico rasgou a 268 

receita. Sr. Puríssimo objetivando ouvir as partes envolvidas procurou os responsáveis no 269 

HCSS, sendo atendido pelo Sr. Márcio Tenório, Sr. Barboni e Enfermeira Maria do Carmo. Disse 270 

que eles colocaram o ocorrido como uma situação pouco diferenciada, porém tudo leva a crer 271 

que houve um mau atendimento. Disse que prometeu a Sra. Roselaura que traria a denúncia ao 272 

COMUS e que ela estaria presente nesta reunião, porém desconhece o motivo da sua ausência. 273 

Informou que depois da referida reunião, ao sair do hospital encontrou uma amiga que também 274 

reclamou do mau atendimento médico. Informou que existem inúmeras reclamações referentes 275 

ao Hospital e que as pessoas não oficializam suas queixas por medo. Disse que a Sra. 276 

Roselaura fará uma representação judicial do ocorrido. Por último, considerou que como 277 

conselheiro não poderia ter agido de outra forma e solicitou averiguação à vice-presidente do 278 

COMUS. Sra. Ana Cristina solicitou ao Sr. Puríssimo que a denúncia seja feita por escrito, 279 

objetivando a formalização dos questionamentos e embasamento para a análise da SESAU e 280 

COMUS.                                281 

4.3- Parecer da COFIN:  282 

Sr. Puríssimo, representante da COFIN, informou que os membros da comissão, exceto o Sr. 283 

Cláudio, por se encontrar no período de férias, em comum acordo, ainda não concluíram a 284 

análise das contas da Saúde do 1º quadrimestre/12 devido a inconsistências documental 285 
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referente a Irmandade Santa Casa. Em seguida efetuou a leitura da ata da 116ª da COFIN, 286 

datada de 08/05/12, Relatórios da Aplicação dos Recursos da Subvenção Social ao HCSS, 287 

na qual destacou as seguintes solicitações: 1- Que o COMUS oficialize ao Hospital de Clinicas de 288 

São Sebastiao para que envie os seguintes documentos: cópias dos contratos de prestação de 289 

serviços médicos e afins; 2- cópias das certidões negativas de débitos da Irmandade Santa Casa 290 

Coração de Jesus; 3- cópia de despacho judicial autorizando a continuidade do processo de 291 

intervenção municipal no HCSS; 4- esclarecimento do Interventor atual sobre o repasse em 292 

Termo Aditivo autorizado pelo COMUS para atualização da remuneração dos serviços médicos 293 

no HCSS, que segundo consta não aconteceu até o presente momento, sendo que está sendo 294 

pleiteado mais um repasse com a mesma finalidade. Com relação aos itens relacionados ao 295 

acima, salientou que foram solicitados na 115ª reunião da COFIN e que até o presente momento 296 

estão sem resposta. Por último, informou que apresentarão de forma gradativa os pareceres da 297 

comissão às reuniões ordinárias do COMUS, objetivando alimenta-lo gradativamente sobre a 298 

análise das contas, em seguida, disponibilizou as seguintes datas das futuras reuniões da 299 

COFIN: 10/05, 15/05, 17/058, 22/05, na sala do FMS. Sra. Ana Cristina agradeceu a 300 

participação de todos os presentes e encerrou a reunião. Sr. Carlos Aymar informou que 301 

estarão abrindo espaço para que haja diálogo entre COFIN e plenária, sobre a análise das 302 

contas, evitando trazer para apresentação somente a conclusão final. Disse que terão outras 303 

reuniões até o dia 22 de maio. 236 304 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 305 

presentes. 306 

Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 307 

responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      308 

São Sebastião, 08 de maio de 2012. 309 
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