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ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de abril de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente:  4 

1- Colocada em votação a ata da 174ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade. 5 

2- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo: 6 

Ofícios Expedidos: Of. 26/13 – a SESAU, Of. 27/-13 – a SESAU, Of. 28/13 – a Comissão de 7 

Ética, Of. 29/13 – ao Corpo Clínico, Of. 30/13 – ao Sr. Airton, Of. 31/13 – a SESAU, Of. 32/13 – 8 

ao CREMESP. Ofícios Recebidos: Of. 198/13 – SESAU em resposta ao ofício 08/13 – 9 

COMUS, E-mail recebido do munícipe Sr. Airton, Of. 0465/13 – TCU sobre o Acórdão 9293/12, 10 

Of. 214/13 – SESAU em resposta ao of. 22/13 do COMUS, Of. 87/13 – HCSS (Intervenção); 11 

Email enviado pelo do munícipe Sr. Airton, Of. 227/13 – SESAU em resposta ao of. 24/13 do 12 

COMUS, Of. 089/13 – HCSS Escala Médica, Of. 213/2013 – SESAU, Of. 10/2013 – ONG – 13 

Controle Social. Decretos: 5720/2013 – Centro de Recuperação São Judas Tadeu e Lar 14 

vicentino. Em seguida apresentou o psicólogo Guilherme, representante da referida entidade 15 

São Judas Tadeu, dando-lhe boas vindas.  16 

Dr. Antonio submeteu à votação a proposta de pauta apresentada pela Secretaria Executiva, 17 

sendo adiantado o 3º item de pauta, proposta aprovada por unanimidade.  18 

Ordem do Dia:  19 

1- 1-  Eleição do 1ª Secretário(a) da Secretaria Executiva do COMUS; 20 

2- 2- Apresentação do Projeto de Lei de Gratificação por produtividade aos médicos da 21 

Atenção Básica e Ampliação do prazo da Lei de Contratação Emergencial; 22 

3- 3-   Apresentação do novo interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião; 23 

4- 4-   Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2012; 24 

5- 5-  Assuntos Gerais 25 

6- Dr. Antonio pediu desculpas ao Sr. Claúdio Delgado em nome da Secretaria da Saúde, com 26 

relação ao acontecido em reunião anterior, na qual a sua substituição no Conselho não foi 27 

comunicada oficialmente, causando uma situação constrangedora a sua pessoa. Salientou que 28 

o motivo da substituição se deu por conta da inclusão do Sr. Secretário da Saúde, que 29 

segundo o Regimento Interno do COMUS é membro nato, optando-se em manter os membros 30 

representantes da Secretaria da Saúde. A seguir, passou-se a ordem do dia: 31 

1- Apresentação do novo interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião: Sr. 32 

Cláudio Delgado, atual interventor do Hospital de Clínicas, cumprimentou os presentes e 33 

discorreu sobre o seu histórico profissional dentro da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 34 

Informou que está na administração do Hospital de Clínicas há aproximadamente 10 dias, 35 

atendendo ao pedido do Sr. Prefeito para reestruturar o Hospital de São Sebastião. Esclareceu 36 

a Sra. Ana Amélia, representante da ONG Controle Social, que não a atendeu porque não foi 37 

avisado de sua presença, salientou que está à disposição para atender qualquer pessoa, 38 

independente do segmento que o procure. Informou que atualmente existe uma integração 39 

muito boa entre a Secretaria da Saúde e a Administração do Hospital, fato que facilita muito o 40 

desenvolvimento dos trabalhos. Salientou que antes de ocupar qualquer cargo, primeiramente 41 

se considera um usuário. Em seguida solicitou apoio em sua administração, disse que estão 42 

passando por problemas momentâneos muito graves devido ao aumento no atendimento dos 43 

municípios vizinhos, ocasionando uma sobrecarga e aumento no atendimento do Pronto 44 

Socorro em torno de 35%. Salientou que não negará atendimento a nenhum munícipe, disse 45 

que é uma questão de humanidade. Informou que a Unidade de Pronto Atendimento teve um 46 

aumento no atendimento, no mês de março de 32%, convênios e particulares. Manifestou a 47 

intenção que esse Pronto Atendimento seja expandido para outros atendimentos, com mais 48 

horário, num curto prazo de tempo. Por último, solicitou apoio do COMUS e se mostrou a 49 

disposição para quaisquer solicitações, esclarecimentos de dúvidas, visitas e/ou qualquer 50 

assunto em prol do nosso munícipe. Em seguida, citou a presença do Dr. Valdir - diretor técnico 51 
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do Hospital e Dr. Edson- diretor Clínico. Em seguida, passou a palavra ao Dr. Valdir que 52 

discorreu sobre seu histórico profissional e informou que quando foi convidado pelo Dr. Barboni 53 

para assumir o cargo de diretor técnico do Hospital, tinha acabado de deixar a Coordenação 54 

médica do SAMU, serviço na qual acompanha desde a sua implantação. Em seguida atribuiu o 55 

sucesso do SAMU ao esforço do profissional André Leandro e ao esforço da Prefeitura de São 56 

Sebastião. Informou que temia aceitar o convite para assumir o cargo de Diretor Técnico por 57 

que não via o Hospital com bons olhos devido a sua estrutura arquitetônica. Porém, aceitou o 58 

desafio e conhecendo a equipe da interventoria anterior e a atual sob-responsabilidade do Sr. 59 

Cláudio Delgado, pode constatar as dificuldades que o Hospital apresenta. Atualmente, 60 

apresenta-se muito entusiasmado e tem a certeza de que o Hospital é viável. Informou que 61 

existem perspectivas de melhorias para o Hospital com apoio da equipe do Corpo Clínico sob 62 

direção do Dr. Edson. Salientou que estão trabalhando acima da capacidade normal, porém 63 

considerou que São Sebastião conta com o maior Corpo Clínico da Região, enquanto que os 64 

outros municípios deixaram de ter um serviço de saúde tão extenso quanto o nosso. Informou 65 

ainda que uma das primeiras medidas tomadas foi providenciar junto ao Ministério da Saúde e 66 

órgão competentes o resgate da filantropia, (aguardando retorno) o que poderá fazer com que 67 

o Hospital tenha um aporte no valor aproximado de R$ 300.000,00 a mais por mês, além dos 68 

contatos em Brasília e Ministério da Saúde para reivindicar outros investimentos. Disse que o 69 

Ministério vê com bons olhos os Hospitais que trabalham acima da capacidade de 60 a 70% de 70 

usuários SUS, porém para serem contemplados precisam resgatar a filantropia. Por último, 71 

considerou que melhorando a estrutura física, pessoal e performance de trabalho, poderão 72 

agregar ao aporte financeiro e melhorar o Hospital, colocando-o em pé. Estimou o tempo 73 

aproximado de oito meses para que isto aconteça. Dr. Antonio agradeceu a participação e 74 

disse que o Conselho está à disposição para trabalhar em parceria.  75 

2- Eleição do 1ª Secretário (a) da Secretaria Executiva do COMUS: Dr. Antonio informou 76 

que devido ao afastamento temporário da Conselheira Dinalva, o Sr. Puríssimo se candidatou 77 

para ocupar a vaga de 1º Secretário na Secretaria Executiva. Discorreu sobre as atribuições da 78 

Secretaria Executiva, e, em seguida, constatando que não houve manifestação de outros 79 

Conselheiros interessados em ocupar a referida vaga, colocou para aprovação da plenária. Sr. 80 

Carlos Puríssimo, segmento Usuários, foi aprovado por unanimidade por aclamação.  81 

3- Apresentação do Projeto de Lei para Regulamentação de Gratificação por 82 

produtividade aos médicos que atuam no Programa de Saúde da Família e NASF – 83 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Ampliação do prazo da Lei de Contratação 84 

Emergencial:  Dr. Antonio informou que apresentará dois projetos de autoria da Secretaria da 85 

Saúde que estão em tramites burocráticos junto ao Departamento Jurídico e Gabinete do 86 

Prefeito. Informou que os Projetos surgiram como alternativa para resolver a dificuldade de fixar 87 

médicos no município, bem como o cumprimento de metas pelo PSF e viabilizar a manutenção 88 

do pessoal contratado pela Lei Emergencial por mais um tempo até que se viabilize a proposta 89 

da Fundação de Saúde ou qualquer alternativa futura para atuar no PSF. Em seguida, 90 

discorreu sobre os referido projetos: 91 

3.1- Projeto de Lei para Regulamentação de Gratificação por produtividade aos médicos 92 

que atuam no Programa de Saúde da Família e NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da 93 

Família: Dr. Antonio informou que o projeto, inicialmente, começou como projeto de decreto, 94 

porém por orientações do jurídico da Prefeitura, primando pelo Princípio da Segurança Jurídica, 95 

optou-se por projeto de Lei e não pelo Decreto. Informou que esta possibilidade é prevista no 96 

Estatuto do Servidor Público, artigo 152, na qual fala que a Prefeitura poderá criar gratificação 97 

por produtividade para o médico por norma própria. Nesse projeto, foram criadas metas de 98 

trabalho, fazendo com que o médico possa ter um “plus” salarial, com elevação aproximada do 99 

salário até R$ 11.000,00 mensal, salário apresentado pelo mercado de trabalho para a 100 

categoria médica. Explicou que para que o médico alcance esse plus precisará alcançar as 101 

seguintes metas: consultas das unidades, atividades coletivas (programas de diabetes, 102 
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hipertensos, idosos e outros), visitas domiciliares, participação das reuniões de equipe e 103 

assiduidade, com aplicação de percentuais para cada meta atingida. Informou que o recurso 104 

financeiro, inicialmente, pertence ao Tesouro Municipal, sendo que a estimativa de impacto 105 

financeiro calculado ficou em torno de 45.000,00, aproximadamente. Dr. Antonio entende que 106 

se melhorarmos qualitativamente, ficará mais fácil fixar a classe médica no município.  Dra. 107 

Fabiana, perguntou sobre gratificação funcional para funcionário público e quantos médicos 108 

serão contemplados para a diferença citada de R$ 6.000,00 para R$ 11.000,00.  Dr. Antonio 109 

explicou que os critérios de avaliação funcional são genéricos de assiduidade, pontualidade, 110 

criatividade, porém são muito subjetivos e não invalidam os apresentados nesta reunião, é um 111 

plus a mais. Quanto ao impacto citado contemplará os 22 médicos que trabalham no PSF. Dra. 112 

Mamy explicou que o impacto já existe, porém não corresponde ao valor praticado no mercado 113 

para médico de PSF. Explicou que a gratificação vem dar essa igualdade e validade para 114 

resolução dos problemas. Salientou que já existe um impacto, porém o impacto apresentado 115 

nesta reunião corresponde a diferença entre o valor R$ 9.600,00 para R$ 11.000,00 e não 116 

entre o valor de R$ 6.000,00 para R$ 11.000,00. Dra. Tania perguntou qual o número total de 117 

médicos concursados que atuam na Rede pública e quais unidades de saúde estão 118 

distribuídos. Dr. Marcos Salvador informou que aproximadamente 80 médicos que atendem 119 

nos serviços de Urgência e Emergência e todas as Unidades de Saúde Básica de Saúde do 120 

Município. Dra. Tania perguntou se o salário dos médicos da UBS é diferenciado. Dr. Marcos 121 

informou que não, porém são acrescidos de vantagens de carreira. Dra. Tania perguntou ainda 122 

quais médicos serão contemplados com o referido plus salarial. Dr. Marcos explicou neste 123 

primeiro momento abrangerão os 21 médicos, distribuídos nas Unidades de Saúde da Família, 124 

sendo contempladas as três categorias concursados, comissionados e contratados para 125 

atuarem especificamente no PSF. Dr. Antonio salientou que este projeto será aplicado para 126 

médicos concursados ou para médicos contratados emergencialmente por substituição a outro 127 

profissional, respeitando a isonomia e que trabalhem no PSF. Explicou que a gratificação 128 

dentro do PSF não gerará diferenciação salarial entre a categoria médica. Considerou que esta 129 

medida é uma estratégia de fixação da classe médica, que não prejudicará ninguém, não 130 

incorporará e resolverá o problema por certo tempo. Dr. Edson parabenizou a iniciativa do 131 

grupo que participou da elaboração do Projeto, disse que pode acompanhar sua construção 132 

desde o início e sabe que demandou muito empenho e estudo, em seguida, sugeriu a formação 133 

de uma comissão caso ainda pairem dúvidas e urgência no encaminhamento desse projeto, 134 

considerando a situação do Pronto Socorro. Dra. Tania, concluiu que sua cadeira no Conselho 135 

é sindical e não acha justo essa valorização em detrimento das outras categorias. Considerou 136 

que as demais categorias da equipe não foram contempladas e devem ser beneficiadas, 137 

portanto, manifestou-se contra o Projeto de Lei, disse que não se pode mascarar um aumento 138 

salarial escalonado e que a diferença do menor salário pago na equipe, para o salário do 139 

médico é muito grande e deve ser considerada. Dr. Antonio salientou que não existe má fé, 140 

disse que este assunto foi discutido exaustivamente nas reuniões da Equipe Técnica da 141 

SESAU com comprovações em atas e esta fala poderá ofender a todos os funcionários que 142 

trabalharam dignamente neste projeto. Informou que há mais de 8 anos o município possui 143 

dificuldade em fixar médicos no município e que nos dois últimos concursos não houve 144 

preenchimento de todas as vagas disponibilizadas. Ressaltou que esta apresentação atende a 145 

proposta do Secretário da Saúde que se comprometeu passar todas as discussões 146 

relacionadas à Secretaria da Saúde pela apreciação do COMUS e que sua discussão teve 147 

embasamento no âmbito técnico/jurídico e não político. Lembrou ainda que as discussões em 148 

reuniões técnicas atendem a uma determinação do COMUS de que todas as questões 149 

relacionadas com as Políticas Públicas de Saúde deveriam passar pela apreciação da Equipe 150 

Técnica antes da apreciação do COMUS. Explicou que num outro momento poderão discutir 151 

outras categorias, pois uma medida não pode engessar a outra. Dr. Marcos informou que os 152 

médicos do PSF possuem características diferenciadas, disse que eles têm o compromisso de 153 
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cumprir metas pactuadas. Salientou, que caso não haja esse plus, existirá uma grande 154 

desassistência médica no município. Por último informou que já recebeu três pedidos de 155 

exoneração de médicos novos devido à faixa salarial. Sr. Puríssimo fez um breve resumo 156 

referente ao assunto de gratificação e subsídios da classe médica durante as administrações 157 

anteriores. Disse que a situação atual vem de heranças passadas, todos erraram. Corroborou o 158 

discurso da Dra. Tania quanto à necessidade de reforma salarial para as demais profissionais 159 

de saúde. Em seguida, efetuou os seguintes questionamentos, perguntou se este projeto não 160 

criará um impasse futuro entre os profissionais e se há a possibilidade de se criar uma 161 

comissão para analisar a situação para todas as categorias de profissionais de saúde. Por 162 

último, elogiou a equipe que elaborou o referido projeto e manifestou parecer favorável a sua 163 

aprovação. Dra. Mamy explicou que esta situação já foi avaliada, disse que existem situações 164 

emergenciais que precisam ser resolvidas, porém não significa que não levam em 165 

consideração todos os outros profissionais. Disse que é óbvio que se existisse alguma 166 

categoria que apresentasse tamanha disparidade salarial como a dos médicos, certamente 167 

seria contemplada. Ressaltou que nenhuma categoria, paga no Município de São Sebastião, 168 

apresentou pagamento a menor, pelo contrário, comparado com os outros municípios vizinhos, 169 

foi possível constatar que recebem a mais que o valor praticado no mercado. Depois de 170 

esclarecidos todos os questionamentos. Dr. Antonio defendeu ainda o argumento de que 171 

todas as categorias de nível superior da saúde percebem salários muito superiores ao mercado 172 

de trabalho da região, não configurando dificuldade alguma no momento da contratação. 173 

Quanto á classe médica, ocorre ao contrário, pois os salários estão muito abaixo do mercado 174 

de trabalho, razão pela qual não há fixação da categoria no município, prejudicando a 175 

assistência básica, bem como as metas pactuadas junto ao Ministério da Saúde. A Dra Tânia 176 

manifestou-se contrária ao Projeto, razão pela qual, o Dr. Antonio solicitou a consignação em 177 

ata de que a Dra. Tânia é membro do COMUS pelo Sindicato dos Servidores Públicos 178 

Municipais e que seu voto contrário significa que o SINDSERV está se posicionando contrário à 179 

gratificação dos médicos, categoria que deveria estar sendo defendida pela entidade. Dr. 180 

Antonio submeteu o Projeto para votação, sendo aprovado pela maioria dos votos, com 181 

um voto contrário da Dra. Tania.  182 

3.2- Ampliação do prazo da Lei de Contratação Emergencial: Dr. Antonio informou que 183 

existem vários tipos de contratações de profissionais que trabalham no PSF, concursados, 184 

contratados e comissionados. Explicou que quando uma contratação não é feita por meio de 185 

concurso, ela só pode ser feita por lei emergencial ou cargo comissionado. Cargo 186 

comissionado é de livre nomeação e exoneração. Já a contratação por lei emergencial como o 187 

próprio nome diz é para atender uma situação de emergência. Com o desligamento do Instituto 188 

ACQUA os funcionários ocuparam os cargos como comissionados ou foram contratados pela 189 

lei emergencial que vence no mês de maio deste ano. Disse que segundo a lei orgânica, a 190 

modalidade contratação tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. 191 

Caso não haja essa ampliação, estes funcionários terão seus prazos findados, sem 192 

possibilidade legal de prorrogação ou nova contratação e o PSF ficaria prejudicado. Explicou 193 

que o Projeto de Lei visa ampliar este prazo para que a Secretaria da Saúde consiga discutir 194 

com a Prefeitura e COMUS essa viabilidade futura e em aproximadamente seis meses, 195 

implantá-la de forma definitiva. Considerou que poderá ser uma autarquia, uma Fundação de 196 

Saúde, concurso ou qualquer outra modalidade. Em seguida, informou que desenvolveu um 197 

Projeto para o PSF junto a Equipe da Secretaria da Saúde desde novembro de 2011. Disse 198 

que o projeto já foi apresentado para Secretário da Saúde, Prefeito e que ele prevê várias 199 

alternativas possíveis de gerenciamento do PSF por lei e por justificativas. Informou que o 200 

Prefeito solicitou visitas às Fundações publicas e estas foram realizadas na Fundação de Rio 201 

Claro, Hospital do Idoso Zilda Arns em Curitiba e Fundação de Novo Hamburgo no Rio Grande 202 

do Sul. Destas visitas, o estudo pode ser concluído, porém com a chegada do período eleitoral 203 

não puderam dar continuidade. Findado o período eleitoral em dezembro/12, gozo de suas 204 
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férias em janeiro de 2013 e chegada do novo Secretário da Saúde em fevereiro de 2013, 205 

retomaram o referido projeto. Desta forma, considerou que esta é a razão da apresentação do 206 

Projeto de Lei para Ampliação do Prazo de Contratação, salientou que não houve tempo hábil 207 

para que esta questão fosse discutida. Explicou que esse projeto, considerando o estudo 208 

realizado, é uma alternativa que dá legalidade a esta situação, não prejudica os funcionários 209 

que já estão no PSF e ele dá ao Conselho de Saúde uma possibilidade de discutir em seis 210 

meses, aproximadamente o Projeto de Readequação da Atenção Básica (PSF) de forma a 211 

perenizar o situação do referido programa.  Disse que o Projeto é simples, possui um artigo que 212 

prevê a ampliação da contratação por mais seis meses. Dr. Antonio questionado pela Dra. 213 

Tania esclareceu que o último concurso é vigente e Dr. Marcos informou que os profissionais 214 

médicos já foram todos chamados. Dra. Tania deixou registrado que é a favor de concurso 215 

público e política de melhores salários. Solicitou que as pessoas que realizaram o último 216 

concurso sejam convocadas para preenchimento das vagas ofertadas pela Lei Emergencial. 217 

Dr. Antonio explicou que o prazo de seis meses não inviabiliza chamamento de concurso. 218 

Alegou que os servidores do PSF sempre foram contratados pelo terceiro setor, exceto os 219 

ACS, que são concursados. Informou que os cargos de médicos não preencheram as vagas 220 

disponíveis e que atualmente há déficit desses profissionais. Informou ainda que é a favor da 221 

criação de  plano de cargos e salários e de reforma administrativa, porém, no momento certo. 222 

Atualmente necessita resolver a questão a fixação de médicos de PSF no município e solicita 223 

ajuda do COMUS nesse sentido. Dr. Elias informou que existem somente duas categorias na 224 

Divisão de Odontologia, referente ao último concurso, que são os Dentistas e Auxiliares de 225 

Cirurgião Dentista. Disse que o Concurso está vigente e no momento as vagas existentes são 226 

para a Costa sul, sendo recusadas pela maioria dos profissionais. Sr. Puríssimo considerou 227 

que as discussões, mesmo sendo expressões de verdade ou não, são válidas, portanto, 228 

devemos respeitar a observação de cada um, sendo ela a favor ou contra qualquer assunto 229 

discutido. Por último, manifestou-se favorável ao referido projeto. Sr. Acácio, Jornalista do 230 

Imprensa Livre, perguntou quantas pessoas e quais profissões estão contempladas na Lei 231 

Emergencial e se em função da realização de visitas as Fundações, seria essa a tendência 232 

para solucionar o problema depois do prazo estipulado de seis meses. Dr. Antonio informou 233 

que a Fundação é uma das tendências, pois não existe somente uma alternativa. Disse que o 234 

Poder Público dispõe de várias alternativas, ele precisa optar e entender qual será a melhor 235 

alternativa para a nossa realidade e contexto histórico, geográfico e epidemiológico. Fundação 236 

é um modelo que não inviabilizaria outros modelos, caso ela não dê certo. Porém temos outros 237 

modelos interessantes, além do próprio concurso. Quanto ao número de pessoas inseridas na 238 

Lei Emergencial, informou que, neste momento não sabe o número exato, porém sabe que 239 

contempla mais de 100 pessoas. Informou que Agentes de Saúde são concursados e os 240 

contratados existentes são os que estão aguardando a decisão judicial para sua efetivação.  241 

Não havendo mais questionamentos, Dr. Antonio submeteu o Projeto para votação, sendo 242 

aprovado pela maioria dos votos, com um voto contrário da Dra. Tania. 243 

4- Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2012: Sra. Cidinha lembrou aos 244 

conselheiros o envio prévio do Relatório por e-mail para apreciação prévia dos conselheiros e 245 

que este traz resultados de serviços que já foram executados e apresentados 246 

quadrimestralmente às reuniões do COMUS. Discorreu sobre os instrumentos de gestão, Plano 247 

municipal de Saúde 2010-2013, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão no 248 

período de 2010 a 2013. Disse que esses são os instrumentos de gestão de base para o 249 

Secretário da Saúde e o Prefeito avaliarem quais atividades precisam ser melhoradas e 250 

executadas. Falou também sobre a inclusão do COAP – Contrato Organizativo de Ações 251 

Públicas, disse que ele veio pela Lei complementar nº. 141/2012 e incorporou o SISPACTO. 252 

Em seguida, disse que solicitará ao COMUS uma reunião para apresentação da Programação 253 

Anual de Saúde 2013. Dra. Tania solicitou que seja incluída na próxima programação a 254 
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Reforma Administrativa referente à Política de Cargos. Dr. Antonio, submeteu o Relatório 255 

Anual de Gestão 2012 em votação, sendo aprovado por unanimidade.  256 

5- Assuntos Gerais: 5.1– Apresentação do Pleito de Adesão ao PMAQ – Portaria GM/MS 257 

nº. 283/2012 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 258 

Básica - (Este item de pauta foi Incluído com aprovação da Plenária):  Sra. Cidinha 259 

informou que o Governo enviou há um mês umas portarias para construção, reforma e 260 

ampliação das Unidades de Saúde e Adesão do PMAQ. Este ano o Ministério autorizou aos 261 

municípios interessados que cadastrassem 100% das Unidades de Saúde para avaliação, além 262 

da contemplação da Unidade CEO – Centro de Odontologia. Disse que São Sebastião deseja 263 

manter as Equipes que estavam participando, além de cadastrar as demais Unidades. Informou 264 

que a Unidade que tem Equipe de Saúde Bucal incorporada a Saúde da Família, receberá R$ 265 

1.700.00, por equipe, além do repasse que o Ministério já efetua ao PSF, sendo que a Unidade 266 

que não tem Saúde Bucal, a equipe receberá o valor de R$ 1.300,00. Informou que o valor 267 

recebido por conta das equipes cadastradas desde o ano passado até o presente momento 268 

resultou o valor de R$ 343.000,00 que, em discussão com a equipe resolveram aplicar na 269 

ambiência das Unidades (troca de móveis, equipamentos de TV, computadores, etc.). Disse 270 

que pretendem seguir a mesma linha de investimentos e melhorias para este ano. Dr. Antonio 271 

submeteu o Pleito para votação, foi aprovado por unanimidade.  272 

5.2– Apresentação do Pleito de Adesão ao Programa Requalifica UBS – 2013, Portaria 273 

GM/MS nº. 341/2013 - Reforma e Adequação: Sra. Cidinha informou que este Pleito visa a 274 

Reforma e Ampliação das Unidades, sendo definidas as seguintes unidades de Saúde: USF 275 

Centro, USF Topolândia, USF Maresias, USF Boiçucanga* e USF Barra do Uma. Dr. Antonio 276 

submeteu o Pleito para votação, foi aprovado por unanimidade. 277 

5.3 - Apresentação do Pleito de Adesão ao Programa Requalifica UBS – 2013, Portaria 278 

GM/MS nº. 340/2013 – Construção: Sra. Cidinha informou que este Pleito visa a Construção 279 

das seguintes Unidades de Saúde: USF Canto do Mar, USF Jaraguá, USF Enseada I, USF 280 

Pontal e USF Boiçucanga. Dr. Antonio submeteu o Pleito para votação, foi aprovado por 281 

unanimidade.  282 

Dr. Antonio informou que depois que os Pleitos forem aprovados pelo Ministério da Saúde, 283 

retornará para apreciação do COMUS com apresentação das plantas e valores aplicados e que 284 

isso dependerá do retorno do Ministério da Saúde. 285 

5.4- Dr. Edson elogiou iniciativa da Secretaria da Saúde em promover a integração por meio 286 

de reuniões com o Hospital, disse que essas reuniões estão sendo muito produtivas e 287 

facilitadoras de esclarecimentos rápidos e eficazes.  288 

5.5- Parecer da COFIN sobre as Pendências na Prestação de Contas do Hospital de 289 

Clínicas – Intervenção: Sr. Puríssimo agradeceu ao Sr. Urandy pela sua propositura de 290 

trabalho apresentada em reunião do COMUS anterior. Disse que a integração promovida 291 

realmente facilitou muitos os trabalhos. Em seguida, teceu elogios a pessoa do Sr. André 292 

fontes, representante do Fundo Municipal de Saúde que solicitamente sempre confecciona uma 293 

planilha elencando as pendências atuais referente às contas do Hospital, bem como o apoio ao 294 

trabalho da COFIN. Informou que a equipe da COFIN já analisou 90% das pendências 295 

existentes nas contas do Hospital - 2º quadrimestre/12. Atribuiu esse sucesso ao trabalho 296 

conjunto da COFIN, FMS, SESAU, Administração por intermédio do Sr. Macalé e Hospital de 297 

Clínicas – Intervenção. Apontou como falha e desgaste na análise das contas do HCSS, a falta 298 

de parceria no envio das informações que eram necessárias.  Informou que atualmente, 299 

qualquer pendência encontrada, imediatamente, por intermédio do Dr. Antonio, ela será 300 

enviada a quem de direito para esclarecimentos devidos num menor espaço de tempo possível. 301 

Informou que os Conselheiros receberão por e-mail antecipadamente, o relatório emitido pela 302 

COFIN. Explicou que as contas referentes ao 1º quadrimestre/12 estão na esfera judicial. Por 303 

último, informou que as pendências existentes estão relacionadas aos contratos de serviços 304 

que estão sendo analisados. Dra. Tania informou que foram analisados 22 contratos, sendo 305 
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que 11 necessitam de esclarecimentos, disse que existem situações destoantes. Informou que 306 

o Dr. Barboni considerou que alguns contratos não são ideais. Informou que o COMUS emitiu 307 

um ofício ao Secretário de Saúde, solicitando cópia dos contratos ou Recibos de Pagamentos 308 

Autônomos referentes aos profissionais Cirurgiões Bucomaxilo, pois não tiveram acesso a 309 

essas informações até o presente momento. Por último, aproveitou a presença do Jornalista, 310 

Sr. Acácio e solicitou ao COMUS, por meio da Secretaria Executiva, que solicite uma 311 

publicação sobre a postura e forma de atuação do COMUS à mídia local. Salientou que o 312 

COMUS apura os fatos e os encaminha aos órgãos competentes e não cabe ao Conselho 313 

exercer papel jurídico ou de policia. Sr. Acácio, jornalista presente, informou que a mídia 314 

questiona o desenrolar das deliberações do COMUS que não são publicadas e ninguém fica 315 

sabendo do desfecho. Dr. Antonio explicou que o COMUS tem tudo documentado, porém 316 

alguns documentos não são veiculados na mídia por envolver questões éticas, porém solicitou 317 

que lhe entregue suas dúvidas para que possa encaminhar a devida resposta. Sra. Ana Maria, 318 

responsável administrativa do COMUS, informou que grande parte das deliberações do 319 

COMUS em plenária gera resoluções e estas estão publicadas no site do COMUS.     320 

5.6- Sr. Puríssimo informou que ontem foi procurado por uma usuária  que utilizou o Serviço 321 

de Pronto Socorro, quando foi surpreendida abruptamente dentro do banheiro do Setor de 322 

Observação, ainda seminua, por um paciente do sexo masculino. Além disso, efetuou uma 323 

visita supervisionada pelo Sr. Juliano Barreto e pode constatar várias inconformidades 324 

referentes à manutenção do setor, portas e trincas quebradas, banheiro sem janela de 325 

ventilação, além da confluência no fluxo de pacientes masculino e feminino. Informou ainda 326 

que, segundo informações do Sr. Márcio Tenório existia uma planta baixa para reforma, data 327 

da de três anos atrás, com o custo de reforma e ampliação desta área no valor de R$ 328 

30.000,00. Manifestou descontentamento com a situação apresentada e solicitou apoio do 329 

Conselho. Em seguida, citou o caso do vazamento de óleo ocorrido esta semana pela 330 

Petrobrás. Disse que esta questão envolve a Saúde Pública do Município. Em seguida solicitou 331 

a formação de uma Comissão para acompanhar este fato e solicitou ao Presidente do COMUS 332 

oficiar o Gerente do Terminal da Petrobrás, objetivando marcar uma reunião com o COMUS 333 

para maiores explicações sobre o ocorrido. Disse que é ex-petroleiro e que o vazamento 334 

ocorreu devido a uma falha humana, pressa na liberação de uma linha.  Por último, considerou 335 

que é preciso reivindicar uma contrapartida da Petrobrás para investimentos na área da Saúde. 336 

Disse que tem acesso ao Gerente atual do Terminal e informou que ele fala nessa 337 

contrapartida. Dr. Antonio informou que quando a Secretaria tomou conhecimento do ocorrido, 338 

por meio da Vigilância Sanitária, enviou um comunicado a CETESB para interdição das praias 339 

e ofício a mídia. Disse que estará oficiando a Petrobrás pelo COMUS.    340 

5.7 - Sr. Urandy, Secretário da Saúde, manifestou-se satisfeito com as discussões expostas, 341 

pois considera que as críticas são bem vindas quando não levadas para o lado pessoal. 342 

Quanto ao ocorrido no Pronto Socorro, disse que amanhã conversará com o Sr. Juliano, chefe 343 

da Divisão do Pronto Socorro, para verificar a situação citada pelo Sr. Puríssimo. Quanto ao 344 

assunto referente à Petrobrás, informou que, até o momento, a Prefeitura não recebeu nenhum 345 

comunicado oficial sobre o vazamento ocorrido. Informou que, num primeiro momento, a 346 

entrada do Prefeito foi barrada no Terminal. Informou que enviará o ofício e se existe uma 347 

abertura para solicitar a contrapartida financeira, poderão contar com o seu apoio. Em seguida, 348 

informou que esteve reunido com o Secretário da Administração, Sr. Massa e em Brasília com 349 

o Dr. Valdir protocolando documento referente ao pleito da filantropia do Hospital. Salientou 350 

que existe uma expectativa muito grande para sanear a dívida antiga existente, conforme 351 

apresentação do Dr. Valdir em fala anterior. Além disso, também foram reivindicar 352 

investimentos para os pleitos expostos pela Sra. Cidinha. Em seguida, parabenizou o trabalho 353 

de toda equipe técnica da SESAU, reconhecendo que muitas vezes, necessitam de melhores 354 

condições para desenvolverem o seu trabalho. Por último, teceu calorosos elogios ao trabalho 355 
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do Dr. Antonio como Presidente do COMUS e solicitou mais uma vez o apoio do COMUS, pois 356 

tem certeza de que muita coisa vai melhorar.   357 

5.8- Entrega dos Crachás dos Conselheiros: Sra. Ana Maria providenciou a entrega dos 358 

crachás aos conselheiros que disponibilizaram fotos para confecção.  359 

5.9- Sra. Ana Amélia disponibilizou o ofício 10/2013 – ONG Controle Social referente à 360 

Provedoria do Hospital de Clínicas. 361 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 362 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16.20, com término às 19 horas. 363 

Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos, Responsável Administrativa do COMUS e presidida 364 
pela Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 365 

São Sebastião, 09 de abril de 2013. 366 
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