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ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de junho de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente:  4 

1- Colocada em votação a ata da 114ª Reunião Extraordinária, aprovada por 5 

unanimidade e 176ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade, sendo retificado o 6 

item 3.1. conforme solicitação da Conselheira Tania, passando a adotar a seguinte 7 

redação: “3.1 Questionamentos da COFIN sobre PSF: Dra. Tania, representante da COFIN, 8 

informou que estará fazendo acompanhamento para melhoria e qualidade do atendimento do PSF, 9 

solicitou que a cada três meses a Coordenação de Unidades a Dra. Mamy enviasse o relatório do 10 

SIAB - Sistema Informações da Atenção Básica para COFIN”.  11 

2- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo: Dr. 12 

Antonio explicou que os documentos estão tramitados no período estão à disposição na 13 

sede do COMUS, sendo feito registro de quem lê por uma questão de segurança. 14 

Ofícios Expedidos: Of. 50/13 – ao Secretário da Saúde Sr. Urandy; Of. 51/13 – à SEDUC; Of. 15 

52/13 – ao Secretário Sr. Urandy; Of. 53/13 – ao Secretário Sr. Urandy; Of. 54/13 – ao 16 

Promotor Dr. Natan – ref. Inquérito Civil nº 160/11. Ofícios Recebidos: Of. 72/13 - HCSS ref. 17 

Residência em Cirurgia Buco Maxilo Facial no HCSS; Of. 348/13 – SESAU Secretário Adjunto 18 

em resposta ao Of. 31/13 do COMUS; Of. 148/13 – SAJUR – solicitando resposta do Of. 19/13 19 

da ONG Controle Social; Of. 30/13 – ONG Controle Social referente solicitação das 20 

deliberações da Ata 122ª COFIN; Of. 225 e 229/13 – HCSS – Escala de Médicos;  Of. 006/13 – 21 

ASAPC referente exclusão da Instituição na representação do Conselho; Of. Sem Número da 22 

Comissão de Ética Médica do Hospital encaminhando a Ata de Nomeação do Dr. Edson Cardin 23 

e a Dra. Guilhermina como Conselheiros do Corpo Clínico. Declaração COMUS ao 24 

Conselheiro Guilherme Seixas Santana de Lima – Segmento Usuário. Convite Recebido: Dia 25 

Nacional da Luta Antimanicomial. Resoluções COMUS: 19 a 21/2013  26 

Dr. Antonio fez algumas considerações antes da votação da proposta de pauta sugerida pela 27 

Comissão Executiva. Explicou que no item 6 será feita uma explanação de possibilidades para 28 

resolução do modelo de Gestão da Atenção Básica, disse que não terá votação e sim um início 29 

de uma conversa, com a possibilidade de criação de uma Comissão paritária de 30 

Acompanhamento. Detalhou a situação de contratação do PSF, informou que alguns 31 

profissionais estão pela Lei Emergencial e outros por meio de cargos comissionados e que já 32 

existe um estudo de proposta pela Equipe Técnica da SESAU. Quanto à solicitação de item de 33 

pauta, sugerido pela Conselheira Camila referente ao Contrato ECORAD, sugeriu que seja feito 34 

um levantamento por ofício de todos os documentos referente ao contrato e aditivos, por se 35 

tratar de um contrato antigo assinado em 2005 entre Irmandade e a Empresa ECORAD. 36 

Solicitado pela Presidente Interina Sra. Ana Amélia da ONG Controle Social, informações onde 37 

consta na Ata 122 ou 127 da COFIN referente às Contas Reprovadas do 1º Quadrimestre/2012,  38 

com sugestão de uma CPI pela Câmara Municipal. Dr. Antonio informou que foram enviados 39 

diversos ofícios para órgãos superiores e que a Comissão de Saúde da Câmara, na última 40 

prestação de contas, disse que não cabe CPI e sim Audiência Pública aberta. Informou que por 41 

decisão da Secretaria Executiva aguardarão os retornos dos encaminhamentos efetuados. 42 

Informou que no período de 17 a 20 de deste mês ocorrerá uma Auditoria Federal especifica 43 

referente ao assunto abordado pela Sra. Ana Amélia. Em seguida, apresentou a ordem dos 44 

itens de pauta aprovados pela plenária, passando-se a ordem do dia:   45 

      Ordem do Dia:  46 

1- Eleição de Comissão para acompanhamento da Proposta para alteração do Modelo 47 

de Gestão da Atenção Básica; 48 
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2- Alteração na composição da Comissão de Execução do Plano Municipal de Saúde 49 

(inclusão de novo membro); 50 

3- Assuntos Gerais: Apresentação do Of. 72/2013 – HCSS enviado pelo Interventor Dr. 51 

Barboni (datado de 14.03.2013) referente Residência em Cirurgia Buco Maxilo Facial no 52 

HCSS; 53 

4- Contrato ECORAD; 54 

5- Questionamentos da ONG Controle Social referente as contas reprovadas do 1º 55 

Quadrimestre/12 com indicação de CPI na Câmara Municipal; 56 

6- Apresentação da Proposta do Modelo de Gestão da Atenção Básica.  57 
         ____________________________________________________________________________________________________________ 58 

1- Eleição de Comissão para acompanhamento da Proposta para alteração do Modelo 59 

de Gestão da Atenção Básica: Dr. Antonio iniciou a explanação sugerindo a formação de 60 

uma comissão paritária para acompanhamento dos Trabalhos referentes à proposta sobre a 61 

Criação da Fundação Pública de Saúde, em seguida apresentou os conselheiros que já 62 

manifestaram interesse em participar: Dra. Tania Regina Sarak - Segmento Trabalhador 63 

Saúde, Márcia Correia Guimaraes da Silva – segmento Usuários, Dinalva Menezes Tavares 64 

– Segmento Usuários e Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva – segmento Governo. Disse que 65 

esta Comissão acompanhará os trabalhos de estudo por meio de oficinas objetivando sanar 66 

possíveis dúvidas. Composição aprovada por unanimidade pela plenária.  67 

2- Alteração na composição da Comissão de Execução do Plano Municipal de Saúde: 68 

Dr. Antonio disse que a Comissão já existe e é composta pelos seguintes conselheiros: Dra. 69 

Tânia Sarak – Segmento Trabalhador Saúde, Sra. Dinalva – Segmento Usuários, Dr. Antonio 70 

- Segmento Governo e Sra. Aparecida como colaboradora dos trabalhos da Comissão. 71 

Informou a manifestação de interesse em participar da Sra. Camila – segmento Usuários e 72 

disse que convidará a Dra. Mamy que no momento está de férias para compor também este 73 

trabalho. Alteração na Composição aprovada por unanimidade pela plenária. 74 

3- Apresentação do Of. 72/2013 – HCSS enviado pelo Interventor Dr. Barboni (datado 75 

de 14.03.2013) referente Residência em Cirurgia Buco Maxilo Facial no HCSS: 76 

Dr. Antonio informou que em 2011 o Dr. Paulo Alexandre discutiu exaustivamente e 77 

protocolou documentos no COMUS como coordenador da residência em Buco Maxilo no 78 

Hospital de Clínicas de São Sebastião. Em um dos documentos apresentados ele dizia que a 79 

Residência era registrada e autorizada no Conselho Federal de Odontologia. Dr. Antonio 80 

disse que, segundo informações do Dr. Barboni, presente a esta reunião, quando assumiu a 81 

interventoria do Hospital solicitou levantamento quanto à certificação da residência em pauta 82 

e quando de sua posse como interventor, o contrato com do Dr. Paulo e o Hospital já havia 83 

sido rompido. O Dr. Paulo relatava que sua residência existia há anos, porém não foi essa a 84 

informação cedida pelo Conselho Federal de Odontologia o referido Conselho informou que a 85 

residência em Buco Maxilo nunca esteve credenciada no Hospital de clínicas de São 86 

Sebastião.  Sendo assim, Dr. Antonio considerou que o COMUS tem duas informações 87 

contraditórias. Sr. Carlos Aymar questionou se a falta de credenciamento se refere ao 88 

profissional ou ao Hospital. Dr. Antonio explicou que a residência não existe, segundo 89 

documento enviado pelo Conselho Federal de Odontologia a Interventoria do Hospital. Disse 90 

que o documento está protocolado no arquivo do COMUS e está á disposição para 91 

verificação dos conselheiros. Dr. Elias perguntou qual será a implicação da informação 92 

apresentada. Em seguida, recordou que, como conselheiro já tinha feito esta solicitação 93 

anteriormente, tendo como retorno afirmações verbais de suposta regularização da 94 

residência perante aos órgãos competentes. Dr. Antonio disse que o Conselho não tem o 95 
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poder de polícia e que não pode sair processando as pessoas. Quanto ao Dr. Paulo 96 

Alexandre, disse que ele não é mais Conselheiro e o que pode ser feito é encaminhar a 97 

documentação a Comissão de Ética do COMUS, objetivando a emissão de um parecer. E 98 

que fique documentado nos arquivos do COMUS que este assunto foi levantado devido ao 99 

protocolo documental e assinado pelo Dr. Paulo, informando que a residência em Buco era 100 

credenciada pelo Conselho Federal de Odontologia. Em seguida, disponibilizou o momento 101 

para manifestação da plenária. Dr. Marcelo Coelho informou que esse serviço foi implantado 102 

no Hospital na época que era chefe do Pronto Socorro e, que cabia a este serviço não só 103 

atividades comuns, como indicações cirúrgicas, como preparações de profissionais. Disse 104 

que sempre foi a favor de qualquer profissional que estivesse mais capacitado frente às 105 

demandas do serviço e que Dr. Paulo Alexandre era um desses profissionais, disse que ele 106 

estava a frente fazendo isso em beneficio da comunidade. Em seguida, sugeriu convidar o 107 

Dr. Paulo Alexandre para esclarecimentos porque se existe gerência ou ingerência, é bom 108 

que ele se explicasse pessoalmente, qualquer profissional que se diz portador de um 109 

documento ou cargo proveniente da sua vida profissional tem obrigação sim de dar resposta 110 

para o povo. Sra. Dinalva ratificou a importância do Serviço no Hospital e questionou o 111 

porquê de não se ter o serviço de residência em Buco, caso ele não exista. Dr. Antonio 112 

colocou que a discussão se dá em relação às divergências de informações quanto ao 113 

credenciamento em Buco Maxilo e que nada impede discussões futuras quanto à 114 

implantação ou funcionamento do serviço no Hospital. Disse que a questão é que o Dr. Paulo 115 

informou ter o credenciamento e o Conselho responsável diz que não. Lembrou que o 116 

COMUS discutiu este assunto exaustivamente, sendo o fato desgastante em reuniões 117 

anteriores. Disse que não gosta de acusar ninguém e prefere considerar o principio da boa fé 118 

das pessoas. Dr. Elias disse que o serviço existe. Dra. Tânia manifestou dúvida em relação 119 

à Residência e Prestação de Serviços em Buco Maxilo, disse que o que é questionado pela 120 

COFIN, depois da análise dos documentos, é que um dos profissionais que também é 121 

funcionário público presta serviços no Hospital de Clínicas e que na planilha de plantão não 122 

ficou claro qual o horário da jornada de trabalho exercida por este profissional. Questionou 123 

ainda a legalidade do referido contrato e disse que são dois assuntos distintos, portanto 124 

devem ficar bem esclarecidos. Sr. Carlos Aymar propôs que a ao invés de levar a discussão 125 

sem muita amarração, inclusive com a presença Dr. Paulo Alexandre, que se encaminhe a 126 

Comissão de Ética do COMUS para um parecer e apresentação futura a plenária na próxima 127 

reunião ordinária. Dr. Elias informou que o serviço de Buco Maxilo não foi prejudicado, em 128 

nenhum momento e que concorda com Dr. Marcelo que aquele que tem melhor capacidade e 129 

maior conhecimento de transmitir isso para outros, o faça, objetivando que os serviços 130 

prestados tenha uma excelência. Quanto à sugestão de convidar o Dr. Paulo para 131 

manifestação e direito de defesa, se manifestou favorável, pois ele prestou informações a 132 

este Conselho que estão sendo questionadas. Sugeriu ainda que o COMUS protocole ao Dr. 133 

Paulo Alexandre um documento solicitando seus esclarecimentos sobre os fatos 134 

apresentados, os quais contrariam sua fala em atas anteriores sobre sua situação junto ao 135 

Hospital quanto aos estágios reconhecidos pelo MEC. Documento este que deve ser 136 

assinado como recebido pelo próprio envolvido para evitar futuras manifestações de 137 

desconhecimento. Dr. Antonio concordou encaminhar os documentos a Comissão de Ética 138 

do COMUS e, em seguida solicitou ponderação no tramite de notícias pelo Facebook, disse 139 

que o Conselho não usa essa ferramenta e considera não ser ético sair publicando em 140 

facebook o que ouve nas reuniões do COMUS. Informou que esta postura já foi utilizada, 141 

causando distorções dos fatos e do que foi deliberado em reunião. Considerou que as 142 
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discussões devem ser esgotadas nas plenárias e quanto ao assunto em pauta, os 143 

questionamentos são relacionados às divergências documentais e não ao profissional. Disse 144 

que o profissional pode ter uma explicação para tudo isso que está sendo discutido e que ele 145 

pode ou não responder a Comissão de Ética do Comus e se conclui aqui. Portanto, concluiu 146 

que devemos evitar jogar na mídia aleatoriamente fatos inconclusos, disse que esta não é a 147 

fala do Conselho e que este só se pronuncia por consenso da plenária.  148 

4- Contrato ECORAD: Sra. Camila esclareceu, a pedido do Sr. Carlos Aymar, sobre o 149 

porquê de seu questionamento do Contrato. Disse que o município possui único prestador de 150 

serviço diagnóstico por imagem e que em sua opinião o serviço é precário. Disse que 151 

atualmente tem outra clínica de serviços de diagnósticos. Considerou ser saudável contestar 152 

um contrato que parece vitalício e que as pessoas não sabem explicar da onde vem e pra 153 

onde vai e para que possamos contestar a qualidade de serviços oferecidos para população. 154 

Informou que Prefeitura atualmente utiliza os serviços dessa nova Clínica e que esta tem 155 

equipamentos muito melhores do que a Clínica em tela que presta os mesmos serviços 156 

deficientes para a população há anos. Informou que solicitou um estudo dos contratos da 157 

Prefeitura, sendo informado que se trata de um contrato da Irmandade com a empresa 158 

ECORAD. Dra. Tânia informou que na verificação das prestações de contas a Prefeitura 159 

também tem convênio com a Empresa ECORAD e que solicitará pela COFIN cópia do 160 

contrato. Sr. Marcelo funcionário da SESAU esclareceu que houve licitação para prestação 161 

de serviços de exames e diagnósticos em Imagens, pela modalidade Pregão, podendo ser 162 

prorrogado até cinco anos. Sra. Camila esclareceu que a sua solicitação é referente a um 163 

estudo nos contratos da Empresa ECORAD com a Irmandade e Prefeitura e, caso restem 164 

dúvidas, o funcionário Marcelo será convidado a esclarecer as dúvidas. Disse ainda que o Dr. 165 

Antonio solicitará por meio de ofícios os Contratos e aditivos para o estudo em questão. Sra. 166 

Ana Amélia da ONG Controle Social complementou que tem conhecimento de a ECORAD 167 

utiliza a área do Hospital e mão de obra da Irmandade, desconhecendo-se a situação dentro 168 

da prestação de contas. Sra. Camila justificou o porquê do assunto em pauta e disse que 169 

assim que estiverem de posse dos documentos solicitados, apresentarão em plenária. Sr. 170 

Carlos fez alguns questionamentos a Sra. Camila, perguntou a quem será apresentada as 171 

futuras informações, para o COMUS via plenária ou uma instância interna do COMUS que 172 

está analisando isso, no caso a Comissão de Finanças – COFIN. Perguntou ainda quando o 173 

proprietário da empresa em pauta será convidado a prestar esclarecimentos. Disse que estes 174 

pontos devem ficar bem claros. Por último, disse que é da opinião que os esclarecimentos 175 

sejam feitos via comissões e esta traga as informações de forma mais sintética à plenária, 176 

objetivando que as reuniões não se tornem polêmicas e dispersivas. Sra. Marcia sugeriu a 177 

realização de uma reunião da Comissão Executiva com a COFIN para uma avaliação 178 

conjunta e, caso haja tempo hábil, que seja emitido um parecer com apresentação na 179 

próxima ordinária. Sr. Carlos Aymar complementou dizendo que as comissões são 180 

importantes e transparentes e visam diminuir o número de discussões extensas e 181 

desgastantes nas reuniões do COMUS. Dr. Marcelo Coelho solicitou que as comissões 182 

tenham o cuidado de analisar os contratos, conclusões de trabalhos, conclusões de 183 

prestação de serviços, conclusões de aceitação pela população, conclusões de Hospital e 184 

que estas sejam preservadas. Sr. Carlos Aymar concordou com Dr. Marcelo e ratificou sua 185 

sugestão para que esse trabalho seja feito pelas comissões, inclusive a verificação quanto à 186 

aceitação do público perante os trabalhos da empresa em questão.  187 

5- Questionamentos da ONG Controle Social referente às contas reprovadas do 1º 188 

Quadrimestre/12 com indicação de CPI na Câmara Municipal: Sra. Ana Amélia informou 189 
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que não se lembra de qual a ata COFIN (122 ou 127), a qual registra o protocolo de um ofício 190 

no COMUS, na qual a ONG Controle Social questiona as contas reprovadas e que na 191 

plenária ficou decidido pelo envio do relatório das Contas Reprovadas do 1º Quadrimestre/12 192 

para os órgãos competentes. Disse que nesta ata foi registrada a sugestão de 193 

encaminhamento para Câmara Municipal para abertura de CPI para avaliação nas contas da 194 

Intervenção do HCSS e da Irmandade consecutivamente, sendo constatados em atas 195 

posteriores os encaminhamentos aos órgãos competentes, porém o encaminhamento 196 

sugerindo CPI passou despercebido. Disse que encontraram alguns empecilhos na Câmara 197 

referente a formação da CPI (falta de quórum). Desta forma, resolveu trazer o caso para 198 

discussão em plenária para solicitação a Câmara para realização de uma CPI referente as 199 

Contas do Hospital. Dr. João Siqueira informou que a CPI deve partir dos próprios 200 

Vereadores e que recentemente, em tribuna na Câmara dos vereadores, esta foi a fala do 201 

provedor a respeito deste assunto. Disse que não acha interessante o COMUS fazer a 202 

interferência e que a decisão é deles, não podemos provocar esta comissão parlamentar de 203 

inquérito escolhendo os fatos a serem apurados, disse que a população tem direito de pedir, 204 

mas cabe a Câmara, aos vereadores decidir. Dr. Antonio informou que a Comissão de 205 

Saúde da Câmara colocou para o Secretário da Saúde numa reunião realizada anteriormente 206 

que não caberia na opinião deles uma CPI, mas que eles poderiam sim fazer uma Audiência 207 

Pública para discutir o assunto. Portanto, considerou melhor aguardar o posicionamento da 208 

Câmara. Informou que o COMUS, na época dos fatos, documentou todos os seus 209 

encaminhamentos aos órgãos competentes, com encaminhamento ainda ao Componente 210 

Municipal de Auditoria do SUS - AUDISUS, com interligação ao componente 211 

Estadual/Federal e Sindicância pela Corregedoria, considerando a possibilidade má versação 212 

do dinheiro público. Informou que o AUDISUS está numa fase de conclusão dos retornos dos 213 

auditados, respeitando o direito de defesa. A seguir, emite-se um relatório conclusivo que 214 

será enviado para apreciação do Secretário da Saúde, ficando para decisão conjunta com o 215 

prefeito a decisão de acatar o parecer do componente ou tomar outras providências cabíveis. 216 

Em paralelo ocorre uma sindicância na Corregedoria que poderá culminar em processo 217 

administrativo, pois o foco da Corregedoria é a punição pessoal administrativa de possíveis 218 

situações de ilegalidade ou regularidades. A sindicância está aguardando a conclusão da 219 

auditoria, porque dois procedimentos não podem caminhar muito diferenciados, a AUDISUS 220 

conclui e envia seu parecer para Sindicância. A partir deste momento, um processo 221 

administrativo pode ser aberto ou não contra as possíveis pessoas, se for o caso, caso 222 

contrário, ele se encerra. Quanto ao encaminhamento a Câmara não efetuado por equívoco, 223 

não trará prejuízo porque semana que vem estará vindo uma Auditoria Federal, objetivando 224 

auditar o assunto em tela. Considerou que neste momento devemos evitar procedimentos 225 

paralelos com a mesma finalidade. Disse que a referida auditoria se dará no período de 17 a 226 

20 de junho/13 e virão exatamente para o recorte da denúncia que encaminhamos. Sra. Ana 227 

Amélia informou que entrou em contato com o Tribunal de Contas União, porém foi 228 

informada que só o presidente do COMUS pode entrar em contato e solicitar informações 229 

sobre o acórdão. Dr. Antonio disse que o acórdão é uma decisão interna de um colegiado e 230 

este decidiu enviar a demanda para o componente de Auditoria, considerando que o setor 231 

está adequadamente preparado para analisar ou solicitar pareceres técnicos de acordo com 232 

cada demanda. Depois de discorrer detalhadamente, a Sr.ª Ana Amélia sobre o fluxo de 233 

Auditoria do SUS – DENASUS e sua metodologia de trabalho, perguntou se a explicação 234 

atendia ao solicitado no ofício enviado pela ONG e protocolado no COMUS, sendo 235 

respondido por ela que sim. Sra. Marcia disse que há aproximadamente cinco anos, a 236 
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SESAU sofreu uma auditoria e o Conselho foi chamado, porém disse que nem sempre isso 237 

acontece. Dr. Antonio disse que num primeiro momento, eles analisam documentos e que o 238 

COMUS poderá ser chamado, principalmente, a COFIN. Dr. Antonio deu continuidade á 239 

reunião, comunicando que ele e a Cidinha estiveram em reunião no Ministério Público e que 240 

o Promotor está cobrando resultados, metas e tem uma questão que está pendente desde 241 

2011, sobre uma denúncia do COMUS, realizada pela Sra. Ana Cristina. Disse que esta 242 

denúncia está aberta no Ministério Publico sobre forma de inquérito Civil e já se passaram 243 

quase dois anos.  Informou que o promotor pede a manifestação do COMUS ao processo 244 

que tem aproximadamente 300 folhas. Disse que o fotografaram e disponibilizarão cópia a 245 

Secretaria Executiva e Secretaria da Saúde para apreciação e manifestação. Explicou que 246 

existem reclamações especificas e genéricas, situação que dificulta a apuração.  Deu como 247 

exemplo a questão de eventuais reclamações dos médicos acerca das condições de trabalho 248 

não especificando quais seriam as reclamações. Em seguida indagou, quem, quais médicos, 249 

quem reclamou, que tipo de condição, mobiliário, falta de equipamento, disse que é tudo 250 

muito vago. Sra. Márcia ressaltou a importância de ser utilizada a Ouvidoria. Dr. Antonio 251 

considerou que o COMUS terá que ter um olhar cuidadoso, pois quando se abre um Inquérito 252 

no Ministério Público, o Promotor não tem autonomia para arquivá-lo, e qualquer pedido de 253 

arquivamento poderá ser interpretado pelo Conselho do Ministério Público como 254 

prevaricação. Explicou que o Promotor sofre pressão superior para conclusão dos processos 255 

e que ele não pode ser leviano entrando com uma Ação Civil Pública fundamentada numa 256 

denúncia genérica. Sendo assim, o promotor solicitou que o COMUS avalie a denúncia, se 257 

possível, em consenso com a Secretaria da Saúde. Em seguida, informou que o Promotor já 258 

agendou uma reunião com a Secretaria Executiva do COMUS, Dr. Antonio e Cidinha para o 259 

dia 02 de julho/13, objetivando discutir o assunto, porém com alguns itens previamente 260 

avaliados. Dra. Tânia falou do afastamento do Sr. Puríssimo, visto que ele fez uma cirurgia, 261 

perguntou se ele será substituído temporariamente. Sra. Márcia informou que a mesa 262 

Secretaria Executiva não tem suplência. Dra. Tânia sugeriu que todas as Comissões 263 

compostas pelos seguintes moldes tenham suplentes. Dr. Antonio explicou que para que isto 264 

aconteça, será preciso alterar o Regimento Interno. Disse que a Secretaria não possui 265 

suplentes, porém tem 2º Secretário que é o Sr. Alberi. Sra. Camila pediu para checar 266 

primeiro com o Sr. Puríssimo se ele vai estar disponível na data da reunião. Dr. Antonio 267 

pediu tranquilidade que comunicará por email os componentes da Secretaria Executiva e 268 

aguardará a confirmação objetivando não comprometer a paridade. Dr. Marcelo Coelho 269 

perguntou quem fez a denúncia ao Ministério Público e por que não foi fundamentada por 270 

meio de documentos. Dr. Antonio respondeu que foi a Sra. Ana Cristina quando Presidente 271 

do Conselho na época e quanto à forma comprobatória da denúncia foi pautada em coisas 272 

pontuais e outras em recortes de jornais veiculados na mídia. Explicou que da forma como a 273 

denúncia foi feita prejudicou sua avaliação, por isso o promotor quer ouvir as partes 274 

envolvidas. Dr. Marcelo Coelho solicitou uma reunião extraordinária para trazer os pontos 275 

básicos e mais importantes para plenária. Sra. Marcia manifestou que não há necessidade já 276 

que a Secretaria Executiva terá que participar da referida reunião com o Promotor e que na 277 

semana seguinte terá a reunião ordinária 278 

6- Modelo de Gestão da Atenção Básica – Dr. Antonio explanou brevemente sobre estudo 279 

realizado pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde a respeito dos modelos de 280 

gestão para a Atenção Básica, disse que será objeto de abordagem detalhada em Oficinas a 281 

serem realizadas com os conselheiros. Ressaltou que os estudos consideraram os modelos de 282 

gestão praticados por Autarquias (Fundação), Organizações de Saúde (Os´s), OSCIPS, 283 
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Entidade sem fins lucrativos (neste caso, a Irmandade), Convênios, Termos de Parceria, 284 

Contratos de Gestão, entre outros e que as considerações pertinentes resultaram em 285 

apresentação contendo mais de 40 (quarenta) slides, razão pela qual propôs a realização de 286 

Oficinas em momento específico. Dr. João Siqueira lembrou que durante sua administração 287 

como Prefeito, a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus foi a opção escolhida em 288 

decorrência dos trabalhos no setor já realizados e pela proximidade local necessária ao 289 

fortalecimento do vínculo do Agente Comunitário de Saúde – ACS com o Programa Saúde da 290 

Família – PSF e Comunidade, cuja importância e significância foram base de idealização deste 291 

Programa pelo Ministério da Saúde. Dr. Antonio relembrou brevemente o histórico conflitante 292 

da regulamentação desta categoria profissional, ocorrido por meio de medida adotada pelo 293 

Ministério da Saúde em decorrência do reconhecimento da importância na existência do 294 

vínculo deste Agente com a comunidade, característica principal do Programa em questão (no 295 

caso, tal situação é regulamentada pela Emenda Constitucional – EC nº. 51/06). Informou que 296 

a Secretaria de Saúde tem sido cautelosa nas providências relacionadas a esta categoria a fim 297 

de evitar prejuízos futuros ao erário público, visto que, nas adequações do Ministério ao 298 

referido Programa houve a determinação de efetivação no quadro funcional próprio daqueles 299 

que atuavam por meio das parcerias pactuadas. Tal medida demandou ações judiciais 300 

particulares cujas sentenças reconheceram o direito de serem efetivados, razão pela qual evita-301 

se novo concurso público neste momento, caso fosse contrário, a Administração Pública teria 302 

em seu quadro funcional excedente de Agentes Comunitários de Saúde (admissão dos 303 

concursados mais absorção dos profissionais embasados pela decisão dos juízes nos 304 

processos). Complementou que tal realidade abrange os profissionais anteriormente alocados 305 

na Irmandade, SPDM, UNIFESP e posteriormente Instituto Acqua, cuja parceria foi rescindida 306 

amigavelmente, não alterando os direitos dos profissionais por ela utilizados na execução dos 307 

trabalhos, bem como destacou que o concurso somente poderá ser realizado, após extinção 308 

desta possibilidade. Ressaltou que, esta categoria profissional deve ter como critério de 309 

seleção a localidade do Agente, pois se trata de característica fundamental ao Programa da 310 

Saúde da Família – PSF deter o vínculo comunitário para o desenvolvimento das ações 311 

preconizadas pelo mesmo. Explicou que a opção mais adequada, segundo os estudos, é a 312 

criação de Fundação Pública de Direito Privado, cujo modelo permitirá maior agilidade nas 313 

providências internas da gestão e que implicam nos resultados da mesma, como por exemplo: 314 

maior agilidade nos Suprimentos (aquisição/contratação de produtos/serviços), maior 315 

flexibilidade gerencial em Recursos Humanos (compatibilização de salários com o mercado, 316 

políticas motivacionais por resultados), entre outros aspectos positivos, haja vistas que 317 

atualmente, o abastecimento à Atenção Básica é operacionalizado pelo setor de Suprimentos 318 

da Prefeitura, que atende a todas as Secretarias da Municipalidade de maneira centralizada, 319 

bem como a fixação de profissional médico é dificultosa face a remuneração dos profissionais 320 

ser inferior ao mercado. Sr. Carlos Aymar questionou se a Fundação será utilizada para a 321 

gestão do futuro Hospital da Costa Sul, em Boiçucanga e atualmente em construção. Dr. 322 

Antonio admitiu a possibilidade, porém a criação da Fundação é para atender uma 323 

necessidade do PSF. Dr. João Siqueira lembrou que nos últimos seis anos já foram 324 

subsidiados ao Hospital cerca de 140 milhões de reais, sendo necessário um olhar atento para 325 

esta questão. Afirmou ser favorável à Fundação e que não gostaria de ver o novo Hospital da 326 

Costa Sul nas mãos de um grupo médico para administrá-lo. A Sra. Dinalva sugeriu visita 327 

técnica às instituições que utilizem este modelo de gestão e citou a exemplo o Hospital Pérola 328 

Bayton, de sua ciência na modalidade abordada. Dr. Antonio sugeriu aprofundar esta 329 

abordagem durante a realização das Oficinas em razão do adiantado da hora, bem como 330 
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informou que as atas das reuniões da Equipe Técnica sobre este tema encontram-se a 331 

disposição para consulta. Acrescentou que a legislação vigente preconiza que o Promotor 332 

Público seja o Curador da Fundação e que esta também deve conter em sua estrutura Controle 333 

Interno/Auditoria, Corpo Diretor, Conselho Fiscal entre outros. Retornou a sugestão de 334 

realização de Oficina para detalhamento dos aspectos pertinentes, acatada pelos presentes, 335 

cuja agenda de data e local para sua realização será informada por meio de e-mail aos 336 

conselheiros. 337 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 338 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16:20h, com término às 18:30h. 339 

Ata elaborada por                                Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 340 

São Sebastião, 11 de junho de 2013. 341 
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