
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata ord 165ª 12-06-12 - Apres. Esclar. HCSS ref. Prest. Contas 1º quad. 2012.doc Pág. 1 de 3. 

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 12 de junho de 2012, às 16:20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os seguintes documentos: resoluções: 5 

Resolução: 24/12 – COMUS – Solicitação de revogação da Lei Municipal nº. 1531/02; Resolução: 6 

25/12 – COMUS – Implantação da 2ª Unidade do SAMU; Resolução: 26/12 – COMUS – Prestação de 7 

Contas 1º Quadrimestre/12; ofícios enviados: Ofício COMUS – 37/12 – ao HCSS solicitação de 8 

cópias dos contratos médicos; Ofício COMUS – 38/12 – ao Sr. Décio Galvão, Provedor da Irmandade, 9 

solicitando cópias das certidões negativas; Oficio COMUS – 39/12 – ao Secretário de Saúde Adjunto, 10 

solicitando providências sobre os encaminhamentos feito na plenária da 164ª reunião ordinária; Ofício 11 

COMUS – 40/12 – a SAJUR solicitando avaliação quanto a revogação da lei 1531/02; Ofício COMUS 12 

41/12 - a COFIN, solicitando cópias dos orçamentos e apontamentos feito na plenária extraordinária 13 

de 24/05/12 - ref. contas do HCSS; Ofício COMUS - 42/12 – ao Dr. Barboni solicitando 14 

esclarecimentos quanto aos questionamentos feitos pela COFIN na prestação de contas do HCSS; 15 

Ofício COMUS nº. 43/12 – prazo para recebimento  oficial da rescisão com o laboratório NASA; 16 

Ofício COMUS 44/12 – solicita ao Gabinete do Prefeito, cópia do termo de rescisão do contrato com o 17 

laboratório NASA; ofícios e documentos recebidos: Ofício 204/2012 SESAU – referente a 18 

Retificações da Programação Anual 2012; Ofício 002/12 – AMO PAÚBA ref. a falta de atendimento 19 

oftalmológico no Pronto Socorro; Ofício 108/12 – Irmandade em resposta ao ofício COMUS 37/12 20 

enviando cópias dos contratos existentes no HCSS; Ofício 08/2012 – SESAU/Adjunto em resposta ao 21 

oficio COMUS 39/2012 ref. Itens C e D questionados na reunião da COFIN; Ofício 60/2012 – 22 

Irmandade em resposta ao ofício COMUS 38/12 ref. Certidão negativa da Irmandade; Memorando 23 

39/2012 – SESAU/Adjunto convocando reunião com os enfermeiros para reunião com a comissão 24 

CGU’s; Relatórios do Laboratório NASA com início em 16/05/12; Ofício 261 – 25 

DIAUD/SP/DENASUS/MS – ref. Relatório de Verificação e conformidade do Termo de Ajuste 26 

Sanitário (auditoria 10326) ; Ofício 118/2012 – HCSS/Intervenção enviado pelo Dr. Barboni em 27 

resposta ao ofício COMUS (Contratos do médicos HCSS); Expediente do FMS com informações 28 

sobre andamento da emenda parlamentar nº. 28210013 – aquisições de 6 veículos para o PSF; 29 

expediente emitido pelo laboratório Itapema ao Secretário Municipal de Administração, Sr. Urandy, 30 

recebido pelo Comus nesta data – comunicado de aceitação do Laboratório Itapema para execução 31 

dos serviços laboratoriais-Processo Administrativo nº. 61509/11. 32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

B) Atas de reuniões anteriores: Dr. Antonio informou que as atas foram enviadas por e-mail, 34 

conforme deliberação anterior da plenária deste Conselho. Foram colocadas em votação, a redação 35 

das atas da 164ª reunião ordinária, 108ª e 109ª reunião extraordinária do COMUS, respectivamente. 36 

Aprovadas por unanimidade, exceção a da 109ª reunião extraordinária, que será alterada 37 

parcialmente a pedido da conselheira Silvia Galhardo e votada na próxima reunião ordinária. 38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

PAUTA: 1) APRESENTACAO DOS ESCLARECIMENTOS REFERENTES A PRESTACAO DE 40 

CONTAS DO HOSPITAL DE CLINICAS – INTERVENCAO, REF. AO 1º QUADRIMESTRE/2012; 2) 41 

ASSUNTOS GERAIS. 42 

Dr. Antonio deu início à reunião sugerindo a inversão da pauta, uma vez que o item 1 é mais 43 

extenso, sendo acatado por unanimidade. Dra. Márcia Guimarães ponderou o limite de tempo da 44 

reunião, ficando pactuado o termino às 18h. Dr. Antonio comunicou que a conselheira Dinalva 45 

participou de Seminário de Orçamento e Financiamento e a indagou se gostaria de apresentar 46 

alguma informação. Sra. Dinalva disse que fará o envio da legislação e material recebido para tratar o 47 

assunto com os conselheiros. 48 

2) ASSUNTOS GERAIS: a) Dr. Antonio deu boas vindas a Sra. Célia Pinto, que substituirá a Sra. Ana 49 
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Cristina. Informou que em virtude da Sra. Ana Cristina ocupar o cargo de vice-presidente, deverá ser 50 

providenciada sua substituição, mas considerando que o estatuto não permite a assunção do cargo 51 

pelo 1º secretário, sugeriu que seja feita sua alteração, passando a Sra. Márcia Souza G. Ferreira a 52 

vice-presidente deste Conselho, devendo ser alterada a redação do estatuto. Proposta acatada pelos 53 

conselheiros presentes. b) Sra. Márcia Guimarães ponderou sobre questões de entrevistas dadas 54 

por conselheiros, indagando se a Comissão Executiva pode conceder tais entrevistas sem que o 55 

assunto seja tratado previamente. Sras. Silvia e Dirceia manifestaram-se favoráveis a concessão de 56 

entrevistas somente para assuntos que já foram tratados na plenária. Dr. Antonio ponderou que o 57 

fato ocorrido com relação a rescisão com o Laboratório NASA ensejou essa discussão, visto que 58 

alguns detalhes ocorreram após a reunião. Ficou deliberado por unanimidade o entendimento de que 59 

não há problemas para concessão de entrevistas como cidadão, porém caso seja como conselheiro, 60 

o assunto deverá ter sido discutido previamente pela plenária. Sra. Márcia Guimarães ponderou que 61 

o assunto pode ser tratado também pela Comissão de Comunicação do COMUS. Sra. Cidinha 62 

informou aos conselheiros que a FIOCRUZ não disponibilizou a confirmação das inscrições dos 63 

conselheiros para realização do Curso de Informação e Comunicação em Saúde para o Controle 64 

Social. c) Sra. Célia Pinto entende que os fatos ocorridos com o Laboratório NASA deve ser objeto 65 

de custeio pelo próprio laboratório, obrigando a empresa a enviar relação de pacientes atendidos no 66 

período de vigência do contrato firmado com a Prefeitura, bem como sugeriu resolução do COMUS 67 

para publicar comunicado em jornal e rádio do município quanto aos fatos, concedendo 24 horas para 68 

o Laboratório se pronunciar. Dr. Antonio ponderou que está tranquilo quanto a questão documental, 69 

que foi solicitado ao gabinete do Prefeito o envio do Termo de Rescisão com o Laboratório NASA, e 70 

que solicitará o processo para apresentação. Informa que a Secretaria de Saúde está bem 71 

documentada e tomou todas as providências pertinentes ao caso, conforme já explanado junto a 72 

Comissão Executiva. Vereador Amilton colocou-se a disposição para comunicar na tribuna da Câmara 73 

a decisão tomada pelo COMUS sobre a questão do laboratório. Em votação a sugestão da Sra. Célia 74 

Pinto sobre o prazo de 24 horas a ser dado para o Laboratório NASA para encaminhar a lista de 75 

recoletas do período contratual. Foi aprovado por unanimidade. 76 

 77 

1) APRESENTACAO DOS ESCLARECIMENTOS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO 78 

HOSPITAL DE CLINICAS – INTERVENCAO, REF. AO 1º QUADRIMESTRE/2012 79 

Dr. Antonio disse que o Interventor enviou a resposta por escrito e que a Comissão de Finanças teve 80 

acesso a manifestação. Sr. Puríssimo, representando a COFIN, lembrou todo o procedimento de 81 

análise referente ao período, cuja deliberação foi feita no dia 22/05/12. Após analise da manifestação, 82 

disse que entende a resposta do Hospital, assinada pelo Dr Barboni é inadequada, ofensiva, 83 

incoerente e merece uma resposta a altura. Manifestou indignação quanto a citações pessoais feitas 84 

pelo Dr. Barboni - Interventor ao conselheiro Paulo Alexandre, componente da Comissão de 85 

Finanças. Iniciou a leitura do ofício de forma detalhada e ponderou que alguns aspectos serão 86 

analisados novamente e trazidos a consideração deste Conselho; que alguns detalhes colocados na 87 

resposta, como a citação de negociação com médicos, não fazem parte das pendências apontadas. 88 

Dr. João Siqueira ponderou que a intervenção é tida como um ato de força, e que muitas colocações 89 

deixam parecendo incompetência de mesas provedoras no modelo anterior a intervenção. Dr. 90 

Antonio ressaltou que existe o reconhecimento de todos os trabalhos da Irmandade e que não é o 91 

caso em questão. Sr. Puríssimo manifestou indignação, que chegado as 18:00h, não foi possível 92 

terminar a explanação; que a inversão de pauta prejudica mais uma vez o trabalho da COFIN. 93 

Sugeriu manifestar agravo junto a intervenção pela dificultação dos trabalhos, a fim de tumultuar, visto 94 

que as respostas chegaram recentemente, de forma jocosa e hilariante; que a resposta sugere aos 95 

membros da Comissão como mentirosos e levianos; que em respeito aos compromissos dos demais 96 

conselheiros, não seguirá com a leitura da manifestação. Informou que permanecerá na COFIN e não 97 

participará do processo eleitoral que se aproxima. Dr. Antonio se comprometeu a solicitar novamente 98 

ao Interventor via ofício o encaminhamento de todos os anexos que foram encaminhados 99 
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erroneamente ao Comus anexados em ofício diverso, o que evitou a apreciação destes pela COFIN. 100 

Ressaltou que a resposta às inconsistências encaminhadas pelo Interventor referia-se a diversos 101 

anexos que não estavam juntados. Apenas alguns contratos, tais como: serviços médicos de 102 

anestesiologia e cirurgia vascular, faltando os demais anexos citados. Ponderou que com a chegada 103 

dos anexos, a COFIN deverá avaliar a resposta e os demais documentos de forma a emitir parecer 104 

para subsidiar uma conclusão pela plenária. Portanto, a leitura em plenária da resposta do Interventor 105 

com comentários do Sr. Puríssimo pode caracterizar emissão de posicionamento pessoal uma vez 106 

que não contou com a avaliação dos outros membros da COFIN, razão pela qual a plenária solicitou a 107 

interrupção da leitura e aguardo da avaliação da COFIN em apartado para posteriormente retornar a 108 

Plenária com posicionamento mais aprofundado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 109 

ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  110 

Ata elaborada por André Fontes dos Santos,               servidor público da Secretaria da Saúde e 111 

reunião presidida pelo Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva.  112 

São Sebastião, 12 de junho de 2012. 113 
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