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ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO SEBASTIÃO.
Data: 14 de maio de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada.
Expediente:
1- Colocada em votação a ata da 175ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade.
2- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo:
Ofícios Expedidos: Of. 34/13 - à Comissão de Ética HCSS; Of. 35/13 – ao Corpo Clínico; Of.
36/13- ao Departamento de Vigilância Sanitária; Of. 37/13 – ao interventor HCSS; Of. 38/13 –
ao Secretário da Saúde Sr. Urandy; Of. 39/13 – à SETRADH; Of. 40-13 – à SEADRE; Of.
41/13 – à SETRADH; Of. 42/13 – ao Secretário Sr. Urandy; Of. 43/13 – à SECTUR; Of. 44/13 –
ao Secretário da Saúde Sr. Urandy; Of. 45/13 - ao Promotor Dr. Nathan; Of. 46/13 – ao
Secretário da Saúde Sr. Urandy; Of. 47/13 – ao Corpo Clínico HCSS.
Ofícios Recebidos: Of. 0522/13 – TCU ref. PC do HCSS – 1º Qd/2012; Of. 10/13 – ONG
Controle Social sobre a intervenção; Of. 097/13 HCSS – Escala Médica; Of. 102/13 – HCSS –
Escala de médicos; Of. 105/13 – HCSS - Escala de médicos; Of. 001/13 – SESAU –
solicitando membros COMUS para o Comitê de Urg/Emerg; Of. 107/13 – HCSS - Escala de
médicos; Of. 109/13 – HCSS – resposta ao of. 37/13 do COMUS; Of. 712/13 – PJ – comunica
a posse do Dr. Nathan; Of. 113/13 – HCSS - Escala de médicos; Of. 270/2013 – SETRADH
em resposta ao of. 39 e 41/13 do COMUS; Of. 678/2013 – Ministério Público - Referente
Inquérito Civil nº 160/11.
Resoluções: 11/13 – RAG 2012; 12/13 – PMAQ; 13/13 – pleito Programa Requalifica Reforma
UBS; 14/13 – Pleito Programa Requalifica Construção; 15/13 – Projeto Lei Gratificação; 16/13
– Projeto Lei de Contratação Emergencial; 17/13 – Alteração composição Secretaria Executiva;
18/13 – Retifica RAG 2012.
Sr. Puríssimo, 1º Secretário da Secretaria Executiva, conduziu a reunião devido à
impossibilidade do Dr. Antonio que estava em Taubaté em reunião referente ao Hospital
Regional, juntamente com a Sra. Cidinha e impossibilidade da Vice Presidente que também
está em viagem por motivos particulares. Em seguida, colocou em votação a proposta de
pauta sugerida pela Secretaria Executiva do COMUS, com inclusão do item de pauta em
assuntos gerais sugerido pela Conselheira Camila referente ao Relatório do Comitê de
Mortalidade Materna, Fetal e Infantil. Em seguida, passou-se a ordem do dia depois de sua
aprovação. A forma de apresentação também foi submetida à votação, ficando definida pela
apresentação dos principais tópicos com atendimento às dúvidas e/ou questionamentos que
possam surgir.
Ordem do Dia:
1- Apresentação da Programação Anual de Gestão 2013;
2- Ratificação da indicação do Sr. Carlos Aymar e Tânia Sarak como membros
representantes do COMUS no Comitê Gestor de Urgência e Emergência;
3- Assuntos Gerais: 3.1 Questionamentos da COFIN sobre PSF; 3.2 – Informes sobre o
andamento do trabalho desenvolvido pela Comissão Organizadora da 6ª Conferência
Municipal de Saúde e 3.3 – Relatório da SESAU referente ao Comitê de Mortalidade
Materna, Fetal e Infantil.
_________________________________________

1- Apresentação da Programação Anual de Gestão 2013: Sr. André Fontes,
representante do Fundo Municipal de Saúde, informou que fará a apresentação em
substituição a Sra. Cidinha devido à impossibilidade de comparecimento citada
anteriormente. Informou que este ano estão em processo de mudança devido a Lei
complementar nº. 141/2012 que definiu, além das ações com os serviços de saúde,
redefiniram algumas questões relacionadas ao calendário, ou seja, sobre a compatibilidade
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dos instrumentos de gestão. Explicou que a Programação Anual de Saúde tem
compatibilidade com a Lei Orçamentária, porém apresenta um detalhamento pormenorizado.
Salientou que por ser o primeiro ano dessa nova gestão, com Programação Plurianual, na
área da Saúde, existem instrumentos de gestão que estão compatíveis na mesma linha de
periodicidade: Plano Plurianual com definições no aspecto financeiro e Plano Municipal de
Saúde com definições de ações na área da saúde, porém compatíveis entre si. Quanto a
Programação de Saúde, explicou que ela também é um instrumento de gestão e apresenta a
mesma compatibilidade e periodicidade. Disse que este ano, a tendência será apresentar
também a Programação Anual de Saúde do ano 2014, objetivando subsidiar a Secretaria da
Saúde para o próximo ano. Informou que já estão trabalhando no Plano Plurianual, com
apresentação pela Prefeitura ao legislativo até o dia 30 de agosto/13 e em breve
apresentarão ao COMUS. Disse que é um Plano para vigorar em quatro anos. Quanto a
Programação em tela, informou que houve pequenas alterações na versão inicial
enviada aos conselheiros por e-mail, às páginas 9 e 10, com inclusão do Departamento
de Vigilância em Saúde no trabalho do Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil e
COMVIV. Em seguida, apresentou a referida Programação, discorrendo sobre os tópicos
principais, sobre os eixos e estratégias propostas para atingir as metas pactuadas, com
ênfase nos itens selecionados pela Plenária e esclarecimentos concomitantes à
apresentação. Quanto ao item Atenção à Saúde do Idoso, Dr. Marcelo Coelho sugeriu a
inclusão do item sexualidade na Atenção a Saúde do Idoso, disse que este é um dos quesitos
básicos de reclamações diárias em seu consultório. Dra. Mamy informou que este item não
aparece como prioritário, porém poderá constar dentro do protocolo de outros temas. Srta.
Camila perguntou se já existe pessoa indicada para substituir a Dra. Shirley, considerando
que ela está prestes a se aposentar. Dr. Marcos Salvador informou que a Dra. Shirley está
gozando suas licenças e ficará trabalhando, aproximadamente, até o final deste ano, com
possibilidade de formação de outro profissional para atuar nas atividades desenvolvidas pelo
Comitê de Mortalidade e COMVIV. Conselheira Camila questionou a situação atual do
Departamento de Zoonoses quanto à esterilização de animais, considerou que os quesitos
Educação Ambiental e Castração de animais de rua está deficiente. Disse que existe uma
lacuna muito grande entre as pessoas que desejam castrar seus animais e as que
conseguem efetivamente concluir a castração. Falou também da falta de carros no setor para
atender a demanda do CCZ. Por último, sugeriu aumento da equipe de trabalho e
Investimentos quanto à infraestrutura. Dr. Elias, diretor do Departamento de Vigilância em
Saúde, informou que assumiu o departamento a partir de março deste ano e que como novo
administrador está tomando conhecimento do desenvolvimento das atividades anteriores
para desenvolver projetos futuros de reestruturação. Informou que ainda precisa de certo
tempo para responder questionamentos de uma forma mais precisa, porém disse que
algumas atitudes já foram tomadas para dar início ou ampliar o atendimento as questões
apresentadas, seja por parcerias ou programação de chips e reestruturação dos fiscais da
Vigilância Sanitária. Srta. Camila sugeriu contatar a ONG CIA das Patas, objetivando firmar
parceria e consequentemente aumentar o número de castrações no Município. Sra. Wania,
CCZ, lembrou que em anos anteriores realizaram castrações em massa nos diversos bairros
do Município e que castrações em bairros mais distantes são realizadas num espaço de
tempo mais longo, porém são realizadas. Dr. Marcos Salvador considerou que o
Departamento carece de melhorias de infraestrutura, porém quanto à sugestão de aumento
de recursos humanos manifestou cautela. Já a sugestão de parcerias público/privada,
considerou salutar e interessante. Disse que a implantação do microchip será uma
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consequência, pois a partir das castrações haverá uma redução da procriação. Secretário
Urandy informou a conselheira Camila que não esqueceu o acordado em plenária anterior e,
que, segundo informações trazidas pelos diretores da SESAU, não existe uma verba
especifica do Estado e nem da União com relação à castração. Salientou que não desistiu da
causa e continuará buscando investimentos nesse sentido. Sr. André respondendo ao
questionamento da Sra. Dirceia, explicou que orçamento nesta apresentação aparece de
uma maneira mais detalhada, porém quando apresentam a Lei Orçamentária, normalmente
destacam a codificação, legislação do ministério da Saúde e adequação ao Tribunal de
Contas. Explicou que o que já foi aprovado anteriormente está sendo rigorosamente
executado nesta programação. Dra. Tania informou que existe Comissão do COMUS
formada para este fim, porém está um pouco desarticulada com o afastamento de alguns
conselheiros. Sr. Carlos Aymar considerou que a referida Comissão que se apresenta
desarticulada faz falta neste momento para acompanhamento, parecer e subsídios nas ações
do COMUS. Em seguida, salientou a importância da participação efetiva dos Conselheiros às
Comissões do COMUS. Sr. Puríssimo considerou que poucos conselheiros se oferecem
para participar da formação das comissões e quando se oferecem, no decorrer do período,
desinteressam-se. Por último, destacou o trabalho atuante da COFIN, disse que é a única
Comissão que desenvolve o seu trabalho de forma efetiva. Não havendo mais dúvidas, Sr.
Puríssimo colocou a Programação Anual de Saúde em votação, sendo aprovada por
unanimidade com a ressalva de inclusão do item Sexualidade na Atenção de Saúde do
Idoso.
2- Ratificação da indicação do Sr. Carlos Aymar (titular) e Tânia Sarak (suplente) como
membros representantes do COMUS no Comitê da Rede de Urgência e Emergência: Dr.
Marcos Salvador informou que a partir da implantação da Rede de Urgência e Emergência
pelo Ministério da Saúde, imediatamente criou-se um Comitê de Rede Regional e atualmente,
a determinação é pela criação de um Comitê Municipal, objetivando uma melhora de ações,
considerando as peculiaridades do Município. Carlos Aymar informou que se candidatou
temporariamente juntamente com a Dra. Tania para honrar o prazo de indicação, não
implicando em possíveis substituições. Dr. Marcelo se candidatou, porém em decorrência da
sua participação no COMUS ainda não ser oficial, não poderá se candidatar neste momento.
A Plenária ratificou, por unanimidade, a indicação do Sr. Carlos Aymar e Tania Sarak.
3- Assuntos Gerais:
3.1 Questionamentos da COFIN sobre PSF: Dra. Tania, representante da COFIN, informou
que a partir do momento que o COMUS fará acompanhamento para melhoria e qualidade do
atendimento do PSF, solicitou a cada três meses informações acerca dos questionamentos
efetuados pela COFIN. Dra. Mamy disse que os dados do PSF são apresentados nas
Prestações de Contas. Dra. Tania explicou que os dados apresentados nas prestações de
contas são condensados e apresentados de forma muito rápida. Em seguida efetuou a leitura
na íntegra dos questionamentos levantados pela COFIN referentes ao PSF. Sr. Puríssimo
informou que os questionamentos serão enviados por meio de ofício pelo Presidente do
COMUS ao Secretário da Saúde para encaminhamento a Coordenação do PSF. Dr. Marcos
manifestou-se contrário ao fornecimento de informações sobre os salários individuais dos
funcionários. Disse que se tivesse o seu salário divulgado como servidor, entraria com uma
ação contra a Prefeitura e Secretário, com solicitação de indenização. Dra. Tania explicou
que o solicitado se refere aos valores pagos para os profissionais por função, objetivando
saber se existe discrepância entre valores e contratações. Sr. Carlos Aymar explicou que o
solicitado em relação à folha de pagamento não será objeto de divulgação, e sim material de
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acompanhamento e orientação interna da Comissão de Finanças, respeitando o direito do
sigilo e ética profissional. Lembrou que o não cumprimento do sigilo poderá acarretar
responsabilidades jurídicas. Sra. Dirceia manifestou-se a favor da divulgação dos salários,
considerando a Lei da Transparência e que o dinheiro é público. Dra. Tania salientou que há
mais de um ano, a COFIN solicitou vistas a folha de pagamento dos funcionários da
Secretaria da Saúde e, até o presente momento não tiveram retorno. Em seguida, informou
que os pedidos foram reiterados e solicitou empenho nas devolutivas solicitadas pela COFIN.
Salientou que a Comissão de Finanças deve acompanhar esta movimentação. Sra. Ana
Amélia, ONG controle Social, lembrou que segundo a Lei da Transparência, todos os gastos
com salários devem ser divulgados nominalmente no site. Sr. André Fontes informou que
nas prestações de contas trimestrais, é apresentado um resumo da folha de pagamento, na
qual constam todos os proventos pagos aos servidores. Quanto à solicitação sem retorno
citada pela Dra. Tania, informou que nunca deixaram de responder às solicitações efetuadas
pela COFIN. Sr. Puríssimo considerou que as contas referentes ao 1º quadrimestre/12 estão
pela Auditoria Municipal e qualquer solicitação deverá aguardar resposta desta auditoria.
Disse que a solicitação em relação à folha de pagamento já foi feita inúmeras vezes, e acha
que não é conveniente que se faça novamente. Dra. Mamy informou que o Dr. Antonio
deixou como sugestão para esta questão, a formação de uma comissão para
acompanhamento do momento de transição do modelo de gestão do PSF, com devolutivas
ao COMUS, considerando que a Secretaria da Saúde está estudando qual o melhor modelo
de gestão a ser implantado até o final deste ano. Sr. Puríssimo considerou que a Comissão
poderia acompanhar não somente o momento de transição, bem como estender para outros
acompanhamentos. Em seguida, solicitou a plenária que manifestem interesse em compor a
referida comissão, manifestando-se por e-mail até a próxima reunião ordinária. Secretário
Urandy informou que não entende como critica as ações do Conselho, pelo contrário, disse
que a partir do momento que ouve o Conselho erra menos. Disse aos conselheiros para
ficarem muito a vontade para manifestarem relatos de como o trabalho da Secretaria está
sendo realizado. Caso não esteja a contento, farão a correção. Disse que a mudança no
modelo de gestão será uma mudança muito significativa, portanto conta com a participação
do Conselho no processo. Disse que quando as políticas de saúde passam pela apreciação
do COMUS e assim referendadas por ele, têm mais credibilidade e menos questionamentos.
Em seguida, manifestou contentamento com a equipe da Secretaria da Saúde, disse que são
profissionais que se doam e estão imbuídos de fazer o melhor. Agradeceu o manifesto
referente a situação do Hospital de Caraguá, disse que a situação no Pronto Socorro já está
voltando ao fluxo normal. Teceu elogios aos profissionais do Pronto Socorro e Hospital que
trabalharam brilhantemente diante da demanda acentuada advinda de Caraguá, atendendo a
todos sem distinção. Em seguida, manifestou descontentamento com o veiculo de transporte
para cadeirantes. Disse que consultou o André Fontes, responsável pelo Fundo Municipal,
para aquisição de dois carros, um para Costa Sul e outro para o Centro. Manifestou
descontentamento também com o serviço de locomoção de pacientes para outro município.
Informou que solicitou processo licitatório para nova empresa de transporte. Quanto à
realização da Conferência, disse que o COMUS poderá contar com a sua colaboração e
participação. Por último, Sr. Puríssimo teceu informações detalhadas sobre a decisão da
emissão do referido manifesto sobre a situação do Hospital de Caraguá. Disse que tiveram
apoio de um grupo de pessoas de Caraguá, Prefeitura e Secretário da Saúde de São
Sebastião.
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3.2 – Informes da Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Saúde: Sr.
Carlos Aymar, representante da Comissão Organizadora da 6ª Conferência de Saúde,
considerou que, na sua visão, essas discussões fazem parte de um processo evolutivo de
construção permanente dos conselheiros. Disse que cada vez que divergimos, estamos
refletindo. Não existe a obrigatoriedade de participação das comissões, porém seria
desejável. Disse que o fato dos conselheiros não participar de alguma comissão, não os
descaracteriza e não os desqualifica como membros do COMUS em geral, porém a
participação nas comissões é importante e necessária. Em seguida, falou sobre os trabalhos
desenvolvidos pela Comissão em pauta. Informou que a Conferência será realizada no mês
de novembro deste ano com eixos temáticos sobre a percepção do SUS na Política de Saúde
do Município, aplicação do SUS no Município, Constituição dos CGU’S em algumas unidades
de Saúde e o eixo ainda a ser definido sobre a questão da violência. Pretendem realizar seis
pré conferências distribuídas entre Costa Sul, Centro e Costa Norte, com foco da constituição
dos CGU’S. Disse que o objetivo é mobilizar os profissionais de saúde e usuários para
compor os CGU’s nas unidades propostas durante as pré conferências. Explicou que no
período de maio a agosto estarão realizando uma sondagem nas referidas unidades de
saúde, objetivando captar subsídios de como os profissionais responsáveis pelas unidades
percebem a questão SUS/Usuário/Conselhos. Explicou que precisa ficar bem claro que o
Conselho é o controle social dentro das Políticas Públicas de Saúde e como Conselheiros
fazemos parte desta sustentação no Sistema de Saúde. Disse que o processo educativo
deve ser aplicado no sentido de orientar o usuário a perceber o seu papel dentro da
sociedade em que vive. Informou que nesta Conferencia também acontecerá a eleição da
nova composição do COMUS, com manifestação de interesse em participar do processo
eleitoral para a nova composição do COMUS. Por último, convidou os conselheiros para
participarem do processo de organização da Conferência.
3.3 – Relatório da SESAU referente ao Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil:
Srta. Camila manifestou descontentamento referente ao relatório enviado pela SESAU sobre
o Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil, porém devido ao adiantado da hora, este
item de pauta não foi abordado.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada
pelos presentes. A reunião teve início às 16h e 20m, com término às 18h e 15 m.
Ata elaborada por
pelo Sr. Carlos Puríssimo.

Ana Maria Assis Leite dos Santos, Responsável Administrativa do COMUS e presidida

São Sebastião, 14 de maio de 2013.
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Sandra Mamy Umehara de Souza
Urandy Rocha Leite
Sebastião Gonçalves de Santana
Rogéria dos Santos
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Camila Aquino dos Santos
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Carlos Cipullo Aymar
Nathalia Cristina de Sá
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Guilherme Seixas Santana de Lima
Carlos Puríssimo
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226 Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.
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