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ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de agosto de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente:  4 

1- Colocada em votação a ata da 178ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade.  5 

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

Ofícios Expedidos: Of. 71/13 – Sr. Luiz solicitação de Carro; Of. 72/13 – Diretor do 7 

Departamento de comunicação; Of. 73, 74,75/13 – ao Sec. Urandy; Of. 76/13 a SETRADH; Of. 8 

77/13 – ao Sec. Urandy; Of. 78/13 – Pároco Sérgio; Of. 79/13 – ao Diretor Daniel Bastos; Of. 9 

80/13 – a SEDUC; Of. 81/13 – ao Diretor Daniel Bastos; Of. 85/13 – ao Sec. Urandy; Of. 87/13 10 

– Divisão de Programas Saúde. 11 

Ofícios Recebidos: Of. 522 e 536/13 – SESAU Sec. Adjunto; Of. 1055/13 – SEDUC; Denúncia 12 

Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista; Of. 541/13 – SESAU Secretário Urandy. 13 

Recebimento de Ficha de Patrimônio bens móveis: 01 Armário de Aço, 02 mesas, sendo uma 14 

mesa de computador e uma de reunião; Convite CREAS através da SETRADH convida para 15 

participar capacitação sobre “o Papel e Competência do CREAS e dos serviços que compõem 16 

a rede de Proteção Socioassistencial”. 17 

Resoluções: Nº 24/13 - Prestação de Contas do Termo Aditivo 02/2012 – Qualis UBS 18 

referente a Investimentos (Aquisição de Equipamentos); Nº. 25/13 – Nomeação Temporária dos 19 

Conselheiros: Carlos Puríssimo, Tânia Regina Sarak, Camila Aquino e Marcia Guimarães 20 

Correa da Silva. 21 

Dr. Antonio colocou em votação a proposta de pauta sugerida pela Secretaria Executiva, 22 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 23 

      Ordem do Dia:  24 

1 – Apresentação do Projeto de Lei de Criação da Fundação Pública de Saúde para 25 

Atenção Básica; 26 

2 – Assuntos Gerais. 27 

_____________________________ 28 

 29 

1 – Apresentação do Projeto de Lei de Criação da Fundação Pública de Saúde para 30 

Atenção Básica:  31 

Dr. Antonio fez uma retrospectiva dos trabalhos realizados pelo COMUS e relembrou que por 32 

solicitação do próprio Conselho, por meio de resolução, a Secretaria da Saúde formalizou a 33 

Comissão da Equipe Técnica da Secretaria da Saúde – SESAU, que se reúne desde novembro 34 

de 2011 constantemente todas as segundas feiras para tratar de assuntos técnicos. Disse que 35 

esta Comissão é de caráter permanente, com funcionários efetivos e está atuante com 36 

registros em livro ata de todas as discussões por ela apreciadas. Disse que é uma comissão 37 

Técnica Multidisciplinar. Em seguida, informou que o Projeto de Fundação Pública, além de ser 38 

discutido nas reuniões da Equipe Técnica, foi explanado em reunião do COMUS, cuja decisão 39 

a respeito da escolha da modalidade de gestão ocorreu levando em conta a metodologia de 40 

exclusão das propostas menos viáveis para as mais viáveis, em consonância com a realidade 41 

atual visando reorganizar o PSF. Sendo descaracterizadas as seguintes pessoas jurídicas: 42 

Irmandade (devido às dividas e processo interventivo); OSs e OSCIPs (devido ao episódio 43 

vivido com os institutos SOLLUS e ACQUA) e Concurso Público Específico para o PSF (devido 44 

a faixa salarial da Rede ser muito alta o que poderá demandar a superação do percentual legal 45 

máximo a ser gasto com a folha de pagamento - lei de Responsabilidade Fiscal). Diante do 46 

exposto, entenderam que a Criação de uma Fundação Pública seria a melhor opção neste 47 

momento. Explicou que a ideia da Fundação Pública não engessa o Serviço Público, caso o 48 

Prefeito entenda que ela não seja viável, podendo ser extinta no futuro. Explicou que trata-se 49 

de Fundação Pública de Direito Privado sendo uma pessoa jurídica que segue regras do 50 
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diretito público e algumas regras do direito privado. Dando continuidade, informou que depois 51 

da avaliação da Equipe Técnica da Secretaria da Saúde visitaram três fundações públicas, 52 

sendo uma delas a de Rio Claro – Fundação Pública de direito público, porém entenderam que 53 

não era adequada as nossas necessidades por possuir um Sistema de Gestão muito próximo 54 

ao da Secretaria da Saúde. Entenderam que a Fundação Pública de direito Privado dá mais 55 

liberdade para o Gestor em relação à administração dos recursos financeiros. Posteriormente 56 

visitaram o Hospital Zilda Arns e Fundação Pública de direito Privado em Novo Hamburgo, no 57 

Rio Grande do Sul, com administração de PSF e Hospital. Considerou que não existe nenhum 58 

modelo de gestão que seja perfeito, porém apostam numa alternativa de gestão eficiente. Disse 59 

que o PSF tem uma verba carimbada e segue diretrizes ministeriais assim como o CEMIN – 60 

DST AIDS que tem um Plano de Ações e Metas que flui com sucesso. Disse que a criação da 61 

Fundação também propicia mais um CNPJ para atuar na fixação da classe médica no 62 

Município e outros profissionais que possam ser agregados em projetos. Considerou também 63 

que a criação de uma Fundação por contrato de metas e contrato de autonomia se harmoniza 64 

com a proposta do Ministério da Saúde acerca do COAP – Contrato Organizativo das Ações 65 

Públicas, disse que ele á uma alternativa criada na Lei 141/2012 que atribui maiores 66 

responsabilidades ao Secretário Municipal de Saúde e define ainda a seguinte situação quanto 67 

às referências pactuadas pelo SUS. Disse que o COAP foi idealizado pelo Ministério da Saúde 68 

e pela jurista Dra. Lenir dos Santos (referência jurídica na área do direito em saúde no Brasil), 69 

uma das autoras utilizada para o estudo de implantação da Fundação no Município. Em 70 

seguida, informou que também fez um curso com a referida autora e em seguida apresentou 71 

seu livro autografado. Disse que o COAP é um contrato que o Ministério da Saúde, os 72 

governos dos Estados e os municípios assinarão, ficando o que foi pactuado registrado em 73 

contrato. Considerou que o Projeto em pauta não surgiu do nada, salientou que se baseou 74 

numa linha de estudo muito aprofundada e tem muita segurança no discurso apresentado a 75 

Plenária. Salientou que a Fundação não deverá desviar de sua função, devendo cumprir metas. 76 

Concluindo, disse que a ideia da Fundação passou pela Equipe Técnica da SESAU, realizaram 77 

visitas a outros municípios com emissão de parecer, apresentação em Plenárias do COMUS, 78 

avaliação do COMUS por meio da Comissão de Acompanhamento do Trabalho de Revisão do 79 

Modelo de Gestão para Atenção Básica com parecer favorável para criação da Fundação e 80 

realização de oficina específica do COMUS para explanação detalhada da legislação, artigo por 81 

artigo, bem como esclarecimentos e correções solicitadas pela referida comissão. Informou que 82 

as correções solicitadas foram encaminhadas ao Prefeito e devolvidas a Comissão de 83 

Acompanhamento da Fundação para adequação. Salientou que as divergências foram 84 

harmonizadas, que todo trabalho está registrado em atas com lista de frequência e todas as 85 

reuniões e oficinas destinadas para discussão do Projeto foram públicas, com ampla 86 

divulgação. Por último, informou que existe parecer conclusivo, registrado em ata da Comissão 87 

de Acompanhamento da Fundação com parecer favorável a aprovação da criação da 88 

Fundação. Disse que este parecer será encaminhado ao Prefeito, a partir dessa Plenária para 89 

providências. Salientou que a Comissão não deixará de atuar, a partir desse momento, ela 90 

assumirá o papel de elaborar uma proposta do estatuto social da Fundação, porém sua 91 

elaboração será possível depois da criação da Fundação, com registro em cartório. Explicou 92 

que o estatuto determinará sobre o funcionamento da Fundação e será registrado em Cartório 93 

depois de apreciado pelo Conselho. Explicou e deixou claro que a responsabilidade pela 94 

criação do estatuto Social é da própria Fundação Pública, porém o COMUS poderá entregar 95 

uma proposta para ajudar a nova fundação. A SESAU esclarece que já possui uma proposta de 96 

estatuto Social e que em tempo oportuno disponibilizará a referida Comissão de 97 

Acompanhamento para análise e sugestões, sendo que estas sugestões não vinculam 98 

necessariamente a Fundação, uma vez que esta terá autonomia para dispor sobre o ser 99 

regulamento. Informou que a Fundação também terá um viés educacional, com criação de 100 

cursos na área da Saúde, sendo o lucro revertido para a própria fundação. Informou que o 101 
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Regime será Celetista e que demissões políticas deverão ser evitadas. Informou ainda que o 102 

COMUS fará parte do Conselho Curador da Fundação, com representatividade exclusiva 103 

composta por quatro usuários. Explicou que o COMUS não pode ocupar 50% da composição 104 

do Conselho Curador em decorrência de não se tornar o principal responsável pelas 105 

deliberações.  Disse que o referido Conselho não administrará a Fundação, ele será composto 106 

por pessoas físicas legalmente responsabilizadas com o seu CPF e deliberará por questões 107 

maiores relacionadas aos cuidados com o patrimônio da fundação e seu desenvolvimento, 108 

evitando que ela se perca no seu caminho. Salientou que a sua grande preocupação não está 109 

na criação da Fundação em si, e sim na forma como ela será conduzida, metas do contrato e 110 

com as formas da prestação de contas, porém esta postura não mudará, pois ela terá de 111 

prestar contas ao Fundo Municipal de Saúde, com avaliação da Comissão de Finanças e 112 

acompanhamento do COMUS. Considerou que esta situação é inédita no Município, teremos a 113 

Sociedade Civil dentro das decisões de gestão. Informou que conversou como Promotor de 114 

Justiça, Dr. Nathan Glina que sinalizou em reuniões anteriores que a Fundação seria uma 115 

possibilidade interessante. Dr. Antonio explicou que o Promotor é curador especial de 116 

fundações Públicas, disse que ele não tem acento na Fundação, porém tem o 117 

comprometimento de, a distância olhar pelo bom andamento da Fundação. Em seguida, 118 

apresentou o funcionário Dr. Givanildo, fiscal de Saúde Pública e advogado responsável pelo 119 

assessoramento do referido projeto em pauta. Ao final se mostrou muito seguro quanto às 120 

questões técnicas para criação da Fundação e solicitou como membro do COMUS participação 121 

ativa nas questões relacionadas à elaboração de um estatuto bem feito, nas questões 122 

referentes às contratações, que elas sejam técnicas, objetivando o cumprimento das metas. 123 

Salientou que esta proposta foi idealizada pela Equipe Técnica, amadurecida durante dois 124 

anos. Informou que, com a aprovação do projeto de Lei, o Secretário de Saúde – Sr. Urandy 125 

sugeriu a realização de uma oficina para apresentar este projeto à Comissão de Saúde da 126 

Câmara antes do seu encaminhamento oficial à Câmara para aprovação. Em seguida, 127 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Dra. Fabiana perguntou se o fato das 128 

prestações de contas apresentarem pendências impede a Criação da Fundação. Dr. Antonio 129 

respondeu seguramente que não, explicou que uma coisa não vincula a outra, mesmo porque o 130 

PSF tem verba carimbada e precisa ser administrado. Sra. Ana Amélia disse que não acredita 131 

no fato que demissões por questões políticas não venham acontecer, disse que elas sempre 132 

existiram e continuarão existir, são as chamadas perseguições políticas. Dr. Antonio explicou 133 

que demissão de Fundação Celetista não cairá na Prefeitura e sim na Vara do Trabalho 134 

Federal. Alertou que a prática de perseguição política não deve ocorrer e o que se pretende 135 

com a Fundação é uma gestão técnica e imparcial. Alegou também que o funcionário também 136 

tem que ter postura e não fazer política dentro da unidade. Dr. Marcos informou que teve cargo 137 

celetista em uma Fundação e teve todos os direitos garantidos e no caso de demissão seguiam 138 

o ritual por meio de processo, caso não houvesse um acordo. Disse que não vê muita diferença 139 

do regime celetista ao público, exceto pelas questões previdenciárias. Dra. Tania perguntou se 140 

existirá auditoria do Ministério da Saúde na fundação e se a verba destinada ao PSF cairá 141 

diretamente na conta do Fundo Municipal de Saúde. Dr. Antonio disse que a Fundação terá 142 

uma auditoria própria com necessidade anual de uma auditoria externa, objetivando observar 143 

sua coerência. Quanto à verba do PSF informou que entrará na conta do Fundo. Sra. Cidinha 144 

complementou que toda verba federal destinada à Secretaria da Saúde entra pelo Fundo 145 

Municipal. Sr. Puríssimo informou que tinha algumas ponderações referentes a criação da 146 

Fundação e que ele, Dra. Tania e outras pessoas analisaram detalhadamente o Projeto de Lei 147 

e seu respectivo estatuto, porém diante da explanação minuciosa do Projeto em pauta, pode 148 

concluir que o Projeto está muito bem elaborado, com fundamentações eficazes, além da 149 

participação do COMUS no Conselho Curador. Considerou ainda que houve ampla divulgação 150 

da oficina e convite para participação da Comissão de Acompanhamento da criação da 151 

Fundação. Em seguida perguntou ao Dr. Antonio se as deliberações do Conselho Curador 152 
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terão a presença dos membros usuários. Dr. Antonio respondeu que o COMUS deverá indicar 153 

quatro representantes efetivos do segmento usuários e caso haja desligamento do COMUS, 154 

novos representantes deverão ser indicados. Lembrou que essa é mais uma conquista do 155 

COMUS, considerando que não haveria necessidade de constar membro do COMUS no 156 

Conselho curador na quantidade que o atual projeto contempla, uma vez que o prefeito poderia 157 

inserir outros membros da sociedade civil, todavia resolveu prestigiar o COMUS. Salientou que 158 

o Conselho Curador não poderá votar sem a presença dos representantes do COMUS, 159 

considerando ser uma mesa curadora, que terá reuniões periódicas e deliberações 160 

formalizadas por meio de resoluções, com encaminhamento a Diretoria Executiva, Prefeitura, 161 

COMUS, Ministério Público e outros. Explicou que o estatuto será trabalhado na Comissão de 162 

Acompanhamento da Fundação, com apreciação da Plenária do COMUS em sua versão final 163 

antes do encaminhamento para registro em cartório e publicação do decreto municipal. Sr. 164 

Puríssimo destacou a importância da participação das oficinas por se tratar do momento em 165 

que acontecem as discussões do que precisa ser aprovado. Por último parabenizou a Equipe 166 

pelo Projeto. Dr. Antonio salientou que apesar do número reduzido de conselheiros à oficina, 167 

todos os segmentos do COMUS foram representados, considerando o comparecimento 168 

completo de todos os membros da Comissão de Acompanhamento da Fundação, que é 169 

paritária.  Sra. Ana Amélia perguntou como ficará a situação do PSF com o momento da 170 

transição. Dr. Antonio informou que a contratação emergencial será possível até o mês de 171 

novembro/13, quanto à lei da contratação dos cargos comissionados, dependerá do retorno do 172 

processo. Conselheira Natahlia perguntou se os funcionários contratados que já estão no 173 

cargo terão de passar pelo processo seletivo. Dr. Antonio respondeu que sim, pois não podem 174 

fazer provas privilegiadas em detrimento de uma sociedade. Explicou que apesar da Fundação 175 

ser pública se trata de outra pessoa jurídica e as pessoas que já estão trabalhando não 176 

possuem vínculo com esta nova pessoa jurídica. Explicou que poderão criar critérios de 177 

desempate com comprovação de experiência, possibilitando uma pontuação maior, porém o 178 

critério valerá para todos os participantes que preencherem os mesmos requisitos editalícios. 179 

Por último, Dr. Antonio agradeceu a Plenária e garantiu que este Projeto foi originado pela 180 

Equipe Técnica da Secretaria da Saúde e que seu sucesso não depende única e 181 

exclusivamente do projeto inicial e sim de como esse Projeto se desenvolverá. Alegou que o 182 

COMUS tem que proteger a Fundação para que ela nasça de forma ética, idônea de forma a 183 

não haver desvio de finalidade no futuro. Por último disse que disponibilizará novamente o 184 

material de estudo utilizado para fundamentar a criação da Fundação para os Conselheiros. 185 

Não havendo mais questionamentos, Dr. Antonio colocou em votação o Projeto de Lei de 186 

Criação da Fundação Pública de Saúde de Direito Privado para Atenção Básica, sendo 187 

aprovado pela Plenária por unanimidade.  188 

Dr. Ubirajara parabenizou a exposição do Dr. Antonio e o crescimento notório do COMUS em 189 

matérias de grande peso político, com ganho de credibilidade e unanimidade em suas 190 

deliberações. Disse que o COMUS amadureceu muito no decorrer desses anos.    191 

2 – Assuntos Gerais: 192 

2.1- Posicionamento sobre o Pleito do Projeto de Expedições Científicas e Assistenciais: 193 

Sra. Cidinha informou que será realizado de 22 a 29/01/2014 o  - Projeto Expedições 194 

Científicas e Assistenciais - Projeto PECA 2014, o Projeto é uma parceria entre a Prefeitura 195 

Municipal de São Sebastião e a Santa casa de São Paulo para atendimento em diversas áreas 196 

de saúde, Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, 197 

Terapia Ocupacional entre outras e realização de cirurgias. O Projeto é realizado pelos alunos 198 

da Santa Casa de São Paulo conforme ocorrido este ano em janeiro, conta com o apoio dos 199 

Preceptores e da Reitoria da Universidade. Eles elegeram um bairro no caso o Topo para os 200 

atendimentos das diversas áreas de saúde, mas abrem agendamento para alguns casos que 201 

as unidades precisam referenciar. Este ano realizaram cirurgias e temos pacientes que foram 202 

encaminhados para o Serviço da Santa Casa. Concluiu que o projeto acontece em  duas 203 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
 __________________________________ 

 

Ata da 179ª reunião ordinária COMUS  13-08-13   Página 5 de 8. 

etapas, a primeira com aprovação pelo COMUS no ano anterior e a apreciação de hoje 204 

constante da pauta. Aprovado por unanimidade o Pleito do Projeto de Expedições 205 

Científicas e Assistenciais. 206 

2.2- Posicionamento sobre o Pleito da Rede de Cuidados a Pessoas Portadora de 207 

Deficiência: Sra. Cidinha apresentou a proposta de transformar o Centro de Reabilitação 208 

Física Tipo I (Reabilitação do Topo) em CER III, para integrar a Rede de Cuidado à Pessoa 209 

Com Deficiência RS Litoral Norte – RAS 17. Na oportunidade lembrou que esta rede faz parte 210 

da discussão das Redes Regionais de Atenção à Saúde tal como a Rede Cegonha, que já 211 

passou pela aprovação do COMUS, a Rede de Urgência e Emergência – RUE – com 212 

representação do município nas discussões feita pelo Sr. André Leandro e que estão discutindo 213 

também a Rede Psicossocial – RAPS cuja representação é realizada pelo Dr. Ubirajara. 214 

Continuando falou que a Rede de Reabilitação no município conta com a participação da Dra 215 

Priscila, do Sr Márcio Tenório e da psicóloga Marta. Lembrou da explicação do Dr. Antonio que 216 

falou do COAP e do MAPA da Saúde e explicou que as Redes são a nova forma de 217 

organização e contratualização dos serviços de saúde. Explicou que São Sebastião tem 218 

profissionais nas ESF (assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo), nas UBS (assistente social, 219 

fonoaudiólogo, psicólogo e especialidades médicas) tem atendimento de dieta enteral e 220 

oxigenioterapia, 02 centros de reabilitação (centro e Costa Sul), o do Centro está na Rede de 221 

Reabilitação Física realiza reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual, Neurológica, Múltiplas 222 

Deficiências e Ostomia, e pediu aprovação do COMUS para pleitear a transformação em 223 

CER III (Centro Especializado de Reabilitação III).  Explicou que o CER III também 224 

possibilitará o pedido de Transporte Sanitário, veículos adaptados para o transporte 225 

dos pacientes para esta rede. A seguir leu para o Conselho o que são as Redes Regionais 226 

de Atenção à Saúde – RRAS: no Estado de São Paulo, disse que são definidas como arranjos 227 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 228 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 229 

integralidade do cuidado num determinado território. Pediu que o Conselho aprovasse Ad–230 

referendum a participação na Rede Regional que é formada pelos municípios do Litoral Norte 231 

(Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e que assim que a proposta da Rede 232 

estiver pronta enviará para os Conselheiros. Sra. Rita de Cássia perguntou se mudança de 233 

status, no quesito custeio e investimento, inclui a despesa com recursos humanos para 234 

atendimento da demanda reprimida. Sra. Cidinha respondeu que o município já custeia 235 

sozinho, porém com a mudança de status, a Secretaria da Saúde poderá justificar ao Prefeito a 236 

necessidade de aumentar recursos humanos caso haja necessidade. Não havendo mais 237 

dúvidas, Dr. Antonio submeteu o Pleito de Participação da Rede Regional de Cuidados a 238 

Pessoas Portadoras de Deficiência a votação, sendo aprovado por unanimidade. RESOLUÇÃO 239 

Sra. Rita de Cássia informou que no dia 30/08/13, a Federação das APAEs do Estado de São 240 

Paulo, representantes do Ministério da Saúde e representantes da Secretaria de Saúde de São 241 

Paulo estarão reunidos para discussão referente a questão da Rede de Cuidados às Pessoas 242 

com Deficiência. Dr. Antonio sugeriu a Sra. Cidinha disponibilizar todas as discussões e 243 

fundamentações acerca dessa proposta a Sra. Rita para que ela represente o município com 244 

dados atuais.   245 

2.3- Questionamentos da Conselheira Tania Sarak sobre a possível adesão ao Programa 246 

Mais Médicos:  247 

Dra. Mamy informou que o coeficiente aderiu as Portarias do Ministério da Saúde, porém 248 

conforme o que for pleiteado, o Município avaliará sua relevância, considerando que não existe 249 

a obrigatoriedade de adesão.  250 

2.4- Vistorias do COMUS, Componente de Auditoria Municipal e Departamento de 251 

Vigilância Sanitária às Unidades de Saúde em atendimento a uma determinação do 252 

Ministério Público: 253 
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Dra. Marcia informou que em 2011 o COMUS efetuou uma denúncia ao Ministério Público 254 

sobre a precariedade das Unidades de Saúde e atendimento PSF, em decorrência do exposto, 255 

o Promotor solicitou a emissão de um relatório conjunto do COMUS, Vigilância Sanitária e 256 

Componente de Auditoria Municipal referente à denúncia anterior efetuada pelo COMUS. 257 

Explicou que já vistoriaram algumas unidades, incluindo Costa Norte e Topolândia, sendo 258 

efetuadas diversas abordagens, entre elas, entrevista com usuário para saber o grau de 259 

satisfação do atendimento, entrevista com responsável técnico administrativo, entrevista com 260 

funcionários, visitas sala a sala, com registro documental e digital, além do preenchimento de 261 

formulários específicos. Disse que depois da conclusão das visitas, elaboraram um relatório 262 

conjunto, objetivando enviar cópia ao Secretário da Saúde, COMUS e Ministério Público. 263 

Informou que solicitará prorrogação de prazo ao Promotor, considerando o tempo para utilizado 264 

para cada visita e geografia do município. Concluiu que esse relatório resultará num TAC – 265 

Termo de Ajuste e Conduta para Secretaria da Saúde, objetivando planejamento para 266 

cumprimento das recomendações.  267 

2.5- Sra. Ana Amélia, representante da ONG Controle Social solicitou a Coordenação do PSF 268 

verificar a situação de possíveis irregularidades na condução de energia elétrica (“gato”) e 269 

utilização de água da cachoeira na Unidade de Juquehy. Dra. Márcia se propôs a verificar a 270 

denúncia durante a realização das vistorias citadas anteriormente.  271 

2.6- Eleição de membro para substituição temporária do Conselheiro Carlos Aymar a 272 

Comissão de Finanças: 273 

Dr. Antonio informou que o Sr. Carlos Aymar necessitou se afastar temporariamente da 274 

referida Comissão por problemas pessoais, sendo necessária sua substituição temporária: 275 

Conselheira Camila Aquino dos Santos – segmento Usuários se candidatou a vaga, sendo 276 

aprovada por unanimidade pela Plenária.  277 

2.7- Eleição de dois representantes do COMUS para participação na Comissão 278 

Interinstitucional de Avaliação de Metas previstas no Termo de Cooperação 279 

Interinstitucional existente entre o Município e Irmandade para gestão do Hospital de 280 

Clínicas de São Sebastião: 281 

Dr. Antonio falou da importância da participação do COMUS a referida Comissão e informou 282 

que houve manifestação de interesse por parte de dois Conselheiros, Dr. Marcelo Coelho 283 

Ferraz como titular e Dra. Tania Regina Sarak como suplente, sendo aprovados pela Plenária 284 

por unanimidade.  285 

2.8- Situação das Ambulâncias do SAMU e do Hospital de Clínicas de São Sebastião: Sr. 286 

Puríssimo informou que tiveram ocorrências de acidente caseiro que ficaram sem atendimento 287 

da ambulância do SAMU e demais ambulâncias de resgate. Disse que em conversa com 288 

usuários foi informado que o SAMU não pode atender por estar em atendimento de emergência 289 

em outro bairro. Quanto à ambulância de resgate não tiveram nenhuma justificativa do porque 290 

do não atendimento. Disse que em visita ao SAMU conversou com Sr. André que informou que 291 

as ambulâncias estavam no conserto. Pode constatar em visita, juntamente com a Conselheira 292 

Fabiana e Sra. Ana Amélia que as ambulâncias se encontravam no conserto numa oficina de 293 

Caraguatatuba e que o conserto não foi imediato por questões burocráticas. Em seguida 294 

considerou que esta situação é grave e não deverá se repetir, pois envolve a questões 295 

emergenciais de socorro à vida da população. Sra. Ana Amélia informou que esteve no pátio e 296 

pode constatar que tinham três ambulâncias do SAMU, inclusive a ambulância da UTI. Disse 297 

que pode constatar o remanejamento de peças de uma ambulância para outra, objetivando o 298 

funcionamento de uma delas. Resumiu que todas as ambulâncias apresentavam falta de peças 299 

e pode comprovar por meio de fotos que ela mesma tirou. Sr. André, representante do SAMU, 300 

informou que realmente as ambulâncias apresentaram problemas, disse que é preciso lembrar 301 

que elas são do mesmo ano de fabricação e por isso quando apresentam problemas, estes 302 

acontecem no mesmo período. Disse que esta não é a 1ª vez que esta situação acontece. 303 

Neste caso, especificamente, disse que das seis ambulâncias que o município possui, quatro 304 
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apresentaram problemas de turbina e foram para o conserto. E este é o motivo da constatação 305 

de quatro ambulâncias paradas para conserto conforme a denúncia apresentada. Disse que o 306 

Secretário da Saúde autorizou imediatamente a justificativa de conserto em caráter 307 

emergencial. Disse que a troca das turbinas das quatro ambulâncias já foi efetuada e que as 308 

ambulâncias já estão funcionando desde segunda feira conforme já informado ao Sr. 309 

Puríssimo. Informou ainda que a ambulância da Unidade da Enseada está com motor fundido, 310 

aguardando troca pela empresa da Baixada Santista vencedora do processo de licitação. 311 

Atualmente, informou que a única ambulância que não está operante é a de Maresias, porém 312 

estão sendo subsidiada pelas ambulâncias de Boiçucanga.  Concluiu que o município conta 313 

com o total de sete ambulâncias e que seis operam 24horas e uma de reposição técnica. Sra. 314 

Dirceia lembrou que o COMUS aprovou anteriormente a liberação de verba para o serviço, em 315 

seguida questionou de que forma esta verba está sendo aplicada e por que não é feita uma 316 

manutenção preventiva para os veículos. Dr. Marcelo Coelho perguntou como é feita a 317 

manutenção preventiva das ambulâncias e em que periodicidade. Sr. André informou que 318 

existe um protocolo de manutenção preventiva e reposição de peças, sendo que a preventiva é 319 

diária e envolve o condutor do veículo. Explicou que quando o motorista assume o veículo ele 320 

faz um check list das condições do veículo. Já a reposição de peças preventiva é feita pela 321 

Garagem. Quanto às ocorrências referentes às turbinas não conseguem prever o tempo de 322 

vida útil, depende do desgaste individual de cada veículo. Dr. Marcelo propôs a implantação de 323 

um sistema de manutenção preventiva automático, independente do check list efetuado pelo 324 

motorista e manutenção oferecida pela garagem. Sr. André salientou que os obstáculos não 325 

são financeiros e sim burocráticos. Concluindo, disse que estão fazendo um planejamento, que 326 

não ferirá a questão da legalidade, porém evitarão essas situações de atraso na troca de 327 

peças. Disse farão a aquisição prévia das peças mais utilizadas na quebra desses veículos. Sr. 328 

Puríssimo sugeriu que o Governo faça investimentos na compra de ambulâncias para o 329 

Hospital, visando o transporte sanitário inter-hospitalar.  330 

2.9- Encaminhamento sobre a situação dos moradores do bairro do Itatinga – Topolândia 331 

– São Sebastião em relação à área contaminada pela Petrobrás: 332 

Sr. Puríssimo informou que o referido vazamento de petróleo resultou em desapropriações 333 

dos moradores do bairro do Itatinga. Disse que atualmente emana “BORRA” de petróleo no 334 

local, inclusive escorrendo pelas sarjetas em direção ao córrego. Dr. Antonio informou que em 335 

reunião com o Promotor de São Sebastião, Dr. Natan, na qual foi feita uma proposta de 336 

emenda ao TAC, com proposta de questões voltadas para inclusão de questões da saúde no 337 

TAC anterior de Caraguá, já que o anterior não aborda este item. Porém considerando a 338 

relevância do assunto e o adiantado da hora, quase 19 horas da noite, sugeriu agendar uma 339 

reunião extraordinária, objetivando o acolhimento da denúncia com qualidade. Em seguida, 340 

solicitou a formalização por escrito junto a Secretaria do COMUS ou pelo endereço virtual, caso 341 

haja documento para ser entregue ao COMUS referente ao caso. Aprovado pela Plenária o 342 

agendamento da referida reunião para o dia 27/08/13 às 16 horas, sala de reuniões da SESAU.  343 
         ____________________________________________________________________________________________________________ 344 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 345 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16:20h, com término às 18:45h. 346 

Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 347 

São Sebastião, 13 de agosto de 2013. 348 
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