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ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de outubro 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 

B) Leitura das atas: 168ª ordinária e 112ª extraordinária do COMUS, aprovadas por unanimidade.  8 

Ordem do Dia:  9 

1- Apresentação do COMVIV; 10 

2- Revisão do Regimento Interno do COMUS; 11 

3- Denúncia sobre a suposta falsidade ideológica praticada por médico do Pronto 12 

Socorro Central de São Sebastiao; 13 

4- Apresentação da prestação de contas do PROGESUS (Bloco de Investimentos em 14 

Saúde – Qualificação e Gestão do SUS); 15 

5- Apresentação da Proposta LOA – 2013;  16 

 6-Assuntos Gerais: 6.1- Considerações da Comissão de Finanças. 17 

Dr. Antonio deu início à reunião disponibilizando os documentos expedidos e recebidos no 18 

período, bem como resoluções e Decretos do COMUS emitidos no período: Resoluções 19 

COMUS: Nº.39/2012 – SISPACTO e 40/2012 – Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/12. 20 

Decretos COMUS: 5400/12; 5403/12; 5404/12 e 5413/12. Dr. Antonio Carlos lembrou que a 21 

apresentação em pauta foi enviada por e-mail para apreciação dos conselheiros há trinta dias, 22 

em seguida, concedeu a palavra a Dra. Shirley. 23 

1- Apresentação do Relatório de Atividades do COMVIV: Dra. Shirley, Coordenadora do 24 

Comitê de Vigilância à Violência informou que apresentam as atividades realizadas anualmente 25 

sobre a situação da Violência Doméstica ocorrida no Município. Em seguida, discorreu sobre a 26 

série histórica do Comitê desde os primórdios de sua formação em 2008, destacando sua 27 

evolução ano a ano. Em 2009 fizeram um treinamento de sensibilização para os funcionários da 28 

rede quanto às questões da violência, capacitando um total de 110 profissionais, grupo 29 

multiprofissional. Ainda em 2009, o Comitê foi oficializado por meio de Decreto. Já em 2010, já 30 

estavam mais estruturados e resolveram estabelecer um protocolo e fluxograma de atendimento, 31 

com aprovação em Plenária do COMUS. Desta data em diante, passaram a se preocupar com a 32 

análise dos dados epidemiológicos. Disse que este ano foi registrado 122 casos. Em 2011, 33 

considerando que já tinham protocolo e fluxograma montados, resolveram fazer treinamentos “in 34 

loco”, iniciando pelo Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga, totalizando um 35 

número de doze unidades treinadas. Neste ano sentiram a necessidade da adesão de novos 36 

parceiros e convidaram os seguintes órgãos: GCM, PM, CMDCA e IML, porém sem sucesso 37 

quanto ao envolvimento e participação destes. Informou que neste ano foram contemplados com 38 

recursos financeiros pautados na portarias nº. 227 do Ministério da Saúde, datada de 09/09/11, 39 

no valor de R$ 30.000,00. Já em 2012 contaram com a confecção de banners e adesivos 40 

referentes à divulgação do serviço, aquisição de mobiliário, acompanhamento das eleições do 41 

CMDCA – Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e discussão dos casos 42 

com a equipe multiprofissional e intersetorial. Informou que neste ano foram registrados 122 43 

casos de violência doméstica até o mês de agosto. A seguir apresentou o número de indicadores 44 

epidemiológicos gerais, por faixa etária, por sexo, por nível de escolaridade, por recorrência, por 45 

número de envolvidos, por sexo do autor da agressão, por agressor, local de ocorrência, sob 46 

influência do uso do álcool, tipo de violência e por raça/cor. Apresentou as propostas do Comitê, 47 
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salientado que o custo do investimento está focado na vontade de fazer, em seguida discorreu 48 

detalhadamente sobre cada proposta. Manifestou-se preocupada com os números apresentados 49 

no de 2012, considerou que houve uma inversão nos indicadores de mortalidade infantil. Por 50 

último, considerou que há necessidade de se pensar em politicas públicas de saúde voltadas 51 

para a causa apresentada e explicou que esta não á uma característica própria do município, 52 

explicou que outros municípios sofrem do mesmo mal, porém estamos tendo a oportunidade de 53 

reflexão com propostas de ação. Ao final da apresentação recebeu elogios da Sra. Dirceia e de 54 

todos os conselheiros pelo maravilhoso trabalho exercido por ela e toda equipe. Dr. Antonio 55 

colocou em votação o Relatório COMVIV que teve aprovação unânime dos Conselheiros. 56 

2- Revisão do Regimento Interno do COMUS: Dr. Antonio lembrou aos conselheiros que o a 57 

minuta do Regimento Interno contendo alterações em sua redação foi apresentado na última 58 

reunião ordinária do COMUS e envio prévio para apreciação dos conselheiros por e-mail. Em 59 

seguida, colocou a Nova Redação do Regimento Interno em votação, sendo aprovado por 60 

unanimidade pela Plenária. Considerou que o Regimento poderá sofrer alteração a qualquer 61 

tempo sempre que necessário.  62 

3- Denúncia sobre a suposta falsidade ideológica praticada por médico do Pronto Socorro 63 

Central de São Sebastião: Dr. Paulo Alexandre, representante da COFIN, efetuou a leitura do 64 

documento da COFIN, datado de 05/09/12, referente à matéria veiculada pelo jornal Imprensa 65 

Livre do dia 01 de setembro/12, sobre uma denúncia no atendimento a uma criança de seis anos 66 

de idade por um profissional, provavelmente não médico, atendendo, prescrevendo e utilizando 67 

carimbo sem nome, cujo CRM seria de um profissional médico efetivo do pronto Socorro. 68 

Informou que a COFIN realizou uma consulta junto ao CRM e em seguida efetuou a leitura das 69 

responsabilidades referentes ao que é vedado ao profissional médico (cap. III, artigos: 1º, 2º, 10, 70 

19, 20, e capitulo XIV – disposições gerais). Dr. Antonio informou que já foi instaurada uma 71 

Sindicância Interna para apuração dos fatos. Concluindo, Dr. Paulo sugeriu pelo 72 

encaminhamento imediato para procedimentos legais cabíveis junto ao Conselho Regional de 73 

Medicina. Salientou que como Conselheiros não podem incorrer em riscos graves de omissão. 74 

Dra. Tânia considerou que essa situação já se repetiu anteriormente e sugeriu questionar os 75 

responsáveis pela contratação desses profissionais e afirmou sua posição favorável ao 76 

encaminhamento aos órgãos competentes. Dr. João Siqueira sugeriu que primeiro seja feito o 77 

encaminhamento ao Secretário Adjunto para investigação, com posterior encaminhamento 78 

efetuados pela Secretaria da Saúde. Dr. Antonio questionando pelo Dr. Ubirajara informou que 79 

todas as decisões acontecem em plenária, portanto todo e qualquer encaminhamento sairá em 80 

nome do COMUS. Explicou que, num primeiro momento, por cautela foi aberta uma sindicância e 81 

a partir da apresentação de nomes, a Corregedoria irá se posicionar. Caso o envolvido seja 82 

concursado ou contratado e, ainda, apurando-se a irregularidade, medidas serão tomadas pelo 83 

gestor e caso o COMUS queira fazer os seus encaminhamentos, nada o impede, mesmo que 84 

estes encaminhamentos façam o caminho inverso. A seguir, colocou em votação a sugestão 85 

da COFIN para encaminhamento do caso ao órgão competente (CREMESP) em votação, 86 

sendo aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Dr. Paulo salientou que o COMUS 87 

não julga ações e sim faz encaminhamentos, e na ausência destes, o COMUS poderá responder 88 

criminalmente por omissão. Questionado pelo Dr. Elias sobre empresas que fazem contrato com 89 

o Hospital referente estágio de alunos, informou que legalmente existem estágios de 90 

Enfermagem e de Bucomaxilo, formalizados por meio de portarias desde o ano de 2005. Dr. 91 

Elias salientou que em conversa atual com o interventor do Hospital foi informado que não 92 

existem tais documentos. Em seguida, solicitou acesso aos documentos citados referentes aos 93 

estagiários de enfermagem e de Bucomaxilo. Dr. Paulo informou que a documentação pertence 94 
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à Irmandade e que anteriormente, esta já foi disponibilizada à Secretaria da Saúde e ao COMUS, 95 

porém encaminhará novamente cópia dos documentos.  Dr. Antonio disse que se for 96 

necessário o COMUS emitirá solicitação por de ofício a Irmandade.  97 

3- Apresentação da prestação de contas do PROGESUS (Bloco de Investimentos em 98 

Saúde – Qualificação e Gestão do SUS): Sr. André Fontes, representante do Fundo Municipal 99 

de Saúde, informou que o Município recebeu R$ 5.000,00 do Ministério da Saúde para aquisição 100 

de equipamentos vinculados à execução do Programa. Apresentou a relação dos itens 101 

adquiridos, sendo 03 computadores, 02 impressoras, 01 projetor multimídia, 03 estabilizadores e 102 

02 pen drives, totalizando o gasto de R$ 5.139,46 com recursos federais e rendimentos de 103 

aplicação financeira e R$ 106,65 com recursos próprios. Informou ainda que essas aquisições já 104 

foram apresentadas nas prestações de contas trimestrais, estando já aprovadas, mas devido à 105 

pactuação com o Ministério da Saúde, é exigida essa formalidade. Não havendo dúvidas, Dr. 106 

Antonio colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária. 107 

4- Apresentação Proposta da LOA 2013: Sr. André Fontes ressaltou que a proposta foi 108 

apresentada na última reunião extraordinária e que os dados foram enviados por e-mail aos 109 

conselheiros. A pedido da conselheira Célia Pinto foram detalhados os dados da execução 110 

orçamentária de 2010 para efeito de comparação. Detalhou novamente os dados apresentados 111 

na reunião anterior, destacando que 86% das despesas previstas serão custeadas pelo 112 

Município. Informou que o Poder Executivo já encaminhou a proposta ao Poder Legislativo e esta 113 

poderá sofrer alterações em decorrência de emendas parlamentares. Não havendo dúvidas, Dr. 114 

Antonio colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária. 115 

5- Assuntos Gerais: 5.1- Considerações da COFIN: Sr. Puríssimo considerou que a COFIN 116 

tem diversos registros de solicitações de documentos de contratações de profissionais médicos 117 

dentro do Hospital. Salientou que de vinte especialidades receberam documentação referente a 118 

três. Dr. Paulo disse que a situação mais grave não é a ausência dos contratos e sim a 119 

contratação de funcionários públicos com empresas terceirizadas dentro de uma instituição que 120 

está sob intervenção. Dra. Guilhermina considerou que as contratações sempre foram feitas por 121 

empresas e questionou o porquê antigamente elas eram válidas e agora sob intervenção na 122 

valem mais. Por último, questionou a falta de comunicação com a classe médica, disse que 123 

sempre ficam em situação desconfortável. Dr. Paulo explicou que os contratos com as ONGs 124 

eram válidos e que a COFIN antes de apresentar seu parecer fazem consultas no Ministério do 125 

Trabalho e outros órgãos competentes. Dra. Tania salientou que funcionários públicos não 126 

podem vender serviços para a Prefeitura, conforme artigo 37 da Constituição Federal. Dr. 127 

Antonio considerou que a Irmandade foi afastada temporariamente pela necessidade de um 128 

saneamento de uma situação assistencial em paralelo uma situação do que já existia, 129 

objetivando tornar esta instituição hígida.  Disse que esse é o objetivo de uma intervenção 130 

enquanto natureza jurídica, caso não seja assim, seria encampação (pegar para si). Salientou 131 

que esse não foi o objetivo. Neste ínterim houve uma lei criando um repasse financeiro para 132 

Irmandade, gerando um Termo de Parceria entre a Interventoria e Irmandade. Informou que 133 

nesse momento estava na administração da Secretaria de Caraguá e desconhece como o 134 

Ministério Público avalia esta situação por se tratar de uma situação impar. Por último, 135 

considerou que esta situação demandará uma avaliação específica. Dr. João Siqueira 136 

considerou que antigamente a Irmandade era gerenciada com R$ 200.000,00 e evidentemente 137 

dificuldades foram sendo geradas. Considerou o Termo de Cooperação com a Prefeitura 138 

esdrúxulo e que não gosta do termo sanear por achar que ele pode denegrir a imagem da 139 

Irmandade, dando a entender que não pagaram as contas porque não quiseram. Lembrou que 140 

em reuniões anteriores a Instituição foi chamada de capivara por um administrador que está 141 
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sendo interpelado pela Irmandade. Dr. Ubirajara lembrou que o Termo de Cooperação firmado 142 

em 2010 teve estudo em várias instâncias por se tratar de um termo inédito e que todos os 143 

órgãos envolvidos na consultoria deram peso e valor ao Termo de Cooperação. Em seguida 144 

sugeriu o emprego do termo de saldamento do passivo, considerando que Irmandade não teve 145 

recurso financeiro para saldá-lo no decorrer dos anos. Considerou que atualmente quem tem 146 

lastro e crédito para efetuar parcelamento junto aos órgãos credores desse passivo é a própria 147 

Prefeitura. E que numa próxima reunião do senhor Prefeito com a Irmandade solicitarão o 148 

saldamento do passivo por meio do Fundo Municipal de Saúde, considerando que os pacientes 149 

são do Município. Dr. Antonio considerou que apesar da situação da Irmandade ser diferente, 150 

ela pode ser considerada resolutiva na questão assistencial, porém existe a necessidade de se 151 

discutir outras necessidades. Informou que solicitou relatórios referentes ao Termo de 152 

Cooperação ao senhor Juliano que solicitou um prazo até o final de outubro para entrega do 153 

relatório. Disse que quando estiver de posse dos relatórios convocará todos os responsáveis 154 

envolvidos para uma avaliação geral. Lamentou os comentários e insinuações infelizes a respeito 155 

da Irmandade proferidos em reuniões anteriores. Salientou que a Secretaria da Saúde nunca 156 

adotou esse tipo de postura e que precisa será preciso formar um grupo para trabalhar paralelo a 157 

assistência. Caso existam problemas nas contratações, sugeriu encontrarmos a melhor saída 158 

juntos. Sr. Puríssimo corroborou a fala do Dr. Antonio e salientou que a COFIN tem o objetivo de 159 

colaborar para que as questões pendentes sejam resolvidas a contento. Por último teceu elogios 160 

a equipe do Fundo Municipal de Saúde pelo apoio durante análise das contas. Sr. André Fontes 161 

explicou que o termo sanear pode parecer ofensivo devido às colocações indevidas em reuniões 162 

anteriores do COMUS, porém disse que a Irmandade está de parabéns durante todo período 163 

administrado diante do recurso que recebia enquanto provedora. Em seguida, retificou os valores 164 

citados, disse que em 2004 o valor repassado a Irmandade era de R$ 200.600,00 a título de 165 

subvenção social, mais cerca de R$ 400.000,00 de faturamento do Convênio SUS.    166 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 167 

presentes.  Ata elaborada                               por Marcia Souza Guimaraes Ferreira, 168 

Vice Presidente do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.   São 169 

Sebastião, 09 de outubro de 2012. 170 
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