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ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de setembro de 2013, às 16h e 20 minutos, em segunda chamada. 3 

Dr. Antonio deu início à reunião informando aos moradores da área Contaminada do Itatinga 4 

sobre quais foram os encaminhamentos efetuados pelo COMUS. Relembrou aos 5 

conselheiros presentes que na última ordinária do COMUS, os moradores da área do Itatinga 6 

estiveram presentes, trazidos pelo Conselheiro Puríssimos, sendo solicitado ao COMUS 7 

apoio referente a situação da área do Itatinga. Informou que existe uma contaminação na 8 

área com presença de novos focos de contaminação em áreas que ainda não foram 9 

demarcadas como contaminada. O COMUS ao tomar conhecimento agendou uma reunião 10 

extraordinária, ocorrida no dia 27/08/13, no Teatro Municipal, sendo acolhidas todas as 11 

manifestações escritas e orais. Porém, devido ao curto espaço de tempo não foi possível 12 

efetuar as deliberações do COMUS com os devidos encaminhamentos. Ficou acordado com 13 

a Plenária que novos encaminhamentos poderiam ser enviados ao COMUS por meio do e-14 

mail do COMUS: cmssaosebastiao@gmail.com, telefone 3891-3455 e pessoalmente na sede 15 

do COMUS – Prédio da Secretaria da Saúde. Considerou que quinze dias se passaram e não 16 

receberam nenhuma nova manifestação, mesmo assim, o COMUS fez os encaminhamentos 17 

que entenderam ser feitos. Em seguida, citou-os: Ofício nº. 123/2013 à Petrobrás 18 

considerando a denúncia efetuada pela população sobre novos pontos de vazamento na 179ª 19 

Reunião Ordinária do COMUS, laudo da Petrobrás considerando que o material fora da área 20 

cercada não seria derivado de petróleo, TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a 21 

Petrobrás e o Município, manifestações/reclamações efetuadas na 115ª Reunião 22 

Extraordinária do COMUS e o Decreto 59263/2013 que responsabiliza a CETESB para 23 

gerenciar a área contaminada, administrando a situação e sua interface com todos os órgãos 24 

competentes. Em seguida, efetuou a leitura dos questionamentos efetuados a Petrobrás no 25 

referido ofício do COMUS, protocolado na data de ontem. Informou que anexaram as 26 

seguintes cópias dos documentos: TAC Ambiental de Saúde, manifestações efetuadas na 27 

115ª reunião extraordinária do COMUS, Inquérito Civil Epidemiológico de População Exposta 28 

a Solo contaminado por Resíduos de Petróleo, emitido pela Secretaria da Saúde do Estado, 29 

datado de maio de 2013. Salientou que no dia da 115ª Reunião Extraordinária protocolou o 30 

recebimento dos seguintes documentos: Relatório Final – Inquérito Epidemiológico de 31 

População Exposta à Solo Contaminado por Resíduo de Petróleo – São Sebastião – SP, 32 

maio de 2013 e ofício 14/2013 - Petrobrás. Informou que efetuou os seguintes 33 

encaminhamentos, para a CETESB - ofício nº. 122/13, questionamento se a metodologia ou 34 

método técnico de engenharia utilizado pela Petrobrás corresponde a melhor técnica 35 

protetiva a saúde humana na retirada do solo contaminado. Perguntou ainda se houve 36 

avaliação técnica da área, objeto da denúncia conforme laudo apresentado pela BIOAGRI, 37 

empresa contratada pela Petrobrás e por último anexou cópia dos seguintes documentos: 38 

TAC Ambiental de Saúde, manifestações efetuadas na 115ª reunião extraordinária do 39 

COMUS, Inquérito Civil Epidemiológico de População Exposta a Solo contaminado por 40 

Resíduos de Petróleo, emitido pela Secretaria da Saúde do Estado, datado de maio de 2013, 41 

além do Laudo da Petrobrás. Informou que os documentos protocolados na CETESB de São 42 

Sebastião serão encaminhados para instancias superiores da CETESB para conhecimento. 43 

Considerou que a CETESB precisa se posicionar diante do Laudo apresentado pela 44 

Petrobrás. Salientou que somente as cópias das atas do COMUS referenciadas acima não 45 
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foram encaminhadas por estarem sendo submetida hoje a aprovação, porém assim que 46 

aprovadas, serão encaminhadas aos órgãos pertinentes. E por último, informou o envio do 47 

ofício nº. 124/13 destinado ao Dr. Marcelo Luiz em Atendimento a solicitação do Sr. Adelson 48 

quanto à solicitação de adoção de medidas judiciais para o caso do em tela. Concluiu que 49 

solicitações posteriores poderão ser encaminhadas ao COMUS por e-mail, telefone ou 50 

pessoalmente. Disse que com a vinda dos retornos, a Secretaria Executiva do COMUS se 51 

reunirá para avaliar as respostas e condução de encaminhamentos. Questionado quanto ao 52 

prazo para os retornos, explicou que o COMUS não possui poder de mando, porém achou 53 

coerente aguardarmos o prazo coerente de 15 a 30 dias, considerando que a CETESB fará 54 

novas avaliações. Comprometeu-se a reiterar os ofícios enviados, caso não haja resposta ou 55 

demora no retorno ou até mesmo ligar para os órgãos citados. Sr. Evaldo, morador da área 56 

informou que o Dr. Nathan solicitou cópia da ata e gravação. Dr. Antonio informou que não 57 

sabe se a referida reunião foi filmada, porém poderá fornecer cópia da ata depois de 58 

aprovada. Por último, informou que ontem participou de reunião especifica com o Secretário 59 

da Saúde, Vigilância Sanitária, vereadores, representantes da Petrobrás, porém a CETESB 60 

não compareceu. Considerou que quando uma das partes diretamente envolvidas no caso 61 

não comparece compromete as discussões. Sr. Geraldo Ribeiro, morador do em torno da 62 

área contaminada informou que desejam participar das discussões com todos os órgãos 63 

competentes juntos. Dr. Antonio disse que quando os retornos chegarem agendará uma 64 

reunião, contemplando a presença de todos, inclusive o promotor. Sr. Evaldo disse que a 65 

informação veiculada pela rádio local de que a Petrobrás estaria visitando a população da 66 

área não ocorreu, visitaram algumas casas, disse que estavam “perdidos”. Dr. Antonio 67 

informou que os vereadores presentes a reunião de ontem com a Petrobrás cobraram a 68 

postura de informação a população. Disse que a Petrobrás informou que contrataram uma 69 

empresa especifica para comunicação da população. Sr. Evaldo disse que teve a 70 

oportunidade de conversar com os representantes da Petrobrás, porém ainda existem muitas 71 

lacunas, considerou que precisa haver integração da CETESB, Prefeitura e Petrobrás. Dr. 72 

Antonio sugeriu que o COMUS solicite, juntamente com o Promotor, uma reunião geral com 73 

os órgãos competentes e lideres comunitários da área atingida. Em seguida, discorreu sobre 74 

as etapas de monitoramento do ar, durante os trabalhos na retomada das escavações com 75 

monitoramento das amostras de ar colhidas durante os 12 dias. Depois desse período 76 

interromperão a obra por sessenta com avaliação das amostras de ar colhidas. Disse que 77 

estas mostrarão quais os indicadores de volatilização dos produtos químicos encontrados 78 

para subsidiar a técnica e a parte de monitoramento da saúde humana. Considerou que, caso 79 

o Plano citado pela Petrobrás não chegar num prazo de 10 dias no Departamento da 80 

Vigilância Sanitária com um Laudo assinado pela CETESB com liberação da obra, haverá 81 

embargo por parte da Prefeitura. Solicitou aguardar o prazo máximo até o dia 12/09/13. Sr. 82 

Geraldo informou que hoje presenciou a chegada de três caminhões de terra na área citada 83 

e que estará acompanhando toda a movimentação. Sr. Evaldo disse temer as falsas 84 

medições, escavando a área contaminada e não terrenos limpos. Considerou que a presença 85 

do lençol freático abundante prejudica as análises realizadas. Dr. Antonio disse que devido a 86 

estas questões, a Vigilância exigiu da Petrobrás um Plano de Trabalho aprovado pela 87 

CETESB, objetivando conhecer de que forma será escavado e como serão efetuadas suas 88 

medições. Informou que a Petrobrás também disponibilizará dois profissionais médicos 89 

toxologistas em parceria com a Secretaria da Saúde para atendimento da população. Por 90 
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último, Dr. Antonio considerou que a participação do COMUS atua como um fórum de 91 

pressão na cobrança de resultados e se comprometeu a não deixar as discussões caírem no 92 

esquecimento.  93 

A seguir, passou-se ao expediente do dia.  94 

1- Colocada em votação a Proposta de pauta sugerida pela Secretaria Executiva, aprovada 95 

por unanimidade.  96 

2- Colocada em votação a ata da 178ª Reunião Ordinária e 115ª Reunião Extraordinária, 97 

ambas aprovadas por unanimidade.  98 

3- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo:  99 

Ofícios Expedidos:  Of. 55/13- ao Sec. Urandy; Of. 56/13- ao Sec. Urandy; Of. 57/13- ao 100 

Corpo Clínico HCSS; Of. 58/13- ao Interventor HCSS; Of. 59/13- ao Provedor da Irmandade; 101 

Of. 60/13 e 61/13- ao Sec. Urandy; Of. 62/13- a SETRADH; Of. 63/13- ao Prefeito Ernane; 102 

Of. 64/13 e 65/13- ao Sec. Urandy; Of. 66/13- a SETRADH; Of. 67/13- ao Sec. Urandy; Of. 103 

68/13- a SEDUC; Of. 69/13- Divisão de Transporte SESAU; Of. 70/13- COFIN.   104 

Ofícios Recebidos: Of. 08/13- ASSAE indicações de Membros para o COMUS; Of. 12/13- 105 

Associação dos Moradores do Bairro da Enseada; Of. 448/13- SESAU; Memorando 261/13- 106 

SEESP; Of. Sem número- Dra. Tânia; Of. Circular GS-CES/SP- nº 03/2013 Conselho 107 

Estadual de Saúde; Of. 371/13- SETRADH; Of. 115/13- Irmandade Santa Casa Coração de 108 

Jesus; Of. Sem Número- Empresa ECORAD; Of. 22/13- Adm. ECORAD; Of. Circular GS-109 

CES/SP nº 08/13- Conselho Estadual de Saúde; Of. 259/13- Intervenção HCSS.  110 

Resoluções: Nº. 22/13 – Formação da Comissão de Acompanhamento do Trabalho da 111 

Revisão do Modelo de Gestão da Atenção Básica; Nº. 23/13- Inclusão da Conselheira Camila 112 

Aquino dos Santos na Comissão Execução do Plano Municipal de Saúde. 113 

Ordem do Dia: 114 

1- Apresentação da Política de Medicamentos; 115 

2- Apresentação do PPA – Plano Plurianual; 116 

3- apresentação da LOA – Lei Orçamentária Anual 2014. 117 

Dr. Antonio informou que este item de pauta atende a uma solicitação da Dra. Tania sobre as 118 

políticas adotadas referente as medicações.   119 

1 – Apresentação da Política de Medicamentos: 120 

Sr. Samir, responsável pelo Almoxarifado da Saúde, informou que assumiu a responsabilidade 121 

pelo setor há dois anos. Em seguida, fez um breve histórico sobre a legislação que embasa a 122 

Política Municipal de Medicamentos, explanou que o Almoxarifado da Saúde, devido ao 123 

advento da Lei Municipal 2157/2013 promulgada pela Câmara Municipal, elaborou apresentou 124 

ao Dr. Antonio que propôs à discussão na Secretaria de Saúde e após as considerações da 125 

SASAU foram publicados pelo Sr. Prefeito os Decretos Municipais nº 5494/2012 que 126 

Regulamentou a Lei 2157/2012, Decreto 5495/12 que dispôs sobre as responsabilidades da 127 

COPAME e Decreto nº 5498/12 que aprovou e criou a REMUME, a seguir questionado sobre o 128 

significado de REMUME esclareceu a Dra. Tania que é Relação Municipal de Medicamentos 129 

Essenciais. O Sr. Samyr apresentou o Sr. José Silvério, que também exerce suas funções 130 

junto ao Almoxarifado da Saúde e a este passou a palavra. Sr. José Silvério iniciou 131 

explanando que o município possui padronizados, 224 medicamentos, atendendo a uma 132 

demanda epidemiológica municipal, e que dos 224 medicamentos padronizados, o município 133 

consegue adquirir via financiamento Federal previsto pela Portaria MS 1.555/2013 recém 134 

publicada, 30 de julho de 2013, 131 medicamentos padronizados, ou seja, 58,48% dos 135 

medicamentos disponíveis na padronização municipal. Explicou que esta portaria define o 136 

elenco de medicamento que podem ser adquiridos com a utilização da verba federal para a 137 
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aquisição de medicamentos tendo como base de calculo, R$5,10 por habitante do município 138 

por ano.  Em seguida, Sr. Silvério informou que em relação ao Programa Dose Certa, 139 

Estadual, possuem 57 medicamentos atendidos por esse programa, ou seja, 25,44%, sendo 140 

que destes, 19 apresentaram problemas na entrega, ou seja 37% tiveram algum tipo de 141 

ocorrência, o que ocasionou a necessidade de intervenções do município visando corrigir e 142 

manter a municipalidade atendida durante o período em que houve e há problemas no 143 

abastecimento pelo Estado. Informou ainda que este levantamento de problemas de 144 

abastecimento pelo Dose Certa foi efetuado no período de 01/01/12 a 01/04/13, e que as 145 

ocorrências registradas vão desde atraso no reabastecimento sem justificativa até problemas 146 

com produção de medicamentos. Nestes casos houve a necessidade de reabastecimento 147 

emergencial. Devido a esta inconstância não só do Programa Dose Certa, mas também do 148 

mercado produtor, regulador e fornecedor de medicamentos, devido a estes fatores externos, 149 

adotam uma política de planejar a curto, médio e longo prazo, de forma a minimizar os efeitos 150 

de uma possível falha de fornecimento. Informou que mantêm um registro de preço de todas as 151 

medicações padronizadas de forma a ficarem como reserva estratégica para utilizar em 152 

momentos de necessidade. Dra. Tania solicitou cópia da Relação de Medicamentos fornecidos 153 

pelo Município. Dr. Antonio informou que a Lei Municipal nº. 2157/2011 que obrigou a 154 

Prefeitura a manter lista atualizada no site da Prefeitura constando além da Relação de 155 

Medicamentos existentes na Rede Pública, aqueles em falta dos estoques, estando à 156 

disposição dos conselheiros e população em geral. Em seguida, desconsiderou a solicitação 157 

feita pela Dra. Tania, considerando que as informações possuem livre acesso no site e 158 

dispensam o pedido formal de solicitação de cópias. Lembrou ainda que o COMUS possui um 159 

computador e que este está à disposição para consultas dos conselheiros caso precisem. 160 

Dando continuidade, Sr. Silvério apresentou o conceito de Pregão e, em seguida discorreu 161 

sobre a Lei 8666/1993 que regulamenta e institui normas para licitações e contratos da 162 

Administração Pública e Lei 10520/2002 que institui no âmbito da União, Estados, distrito 163 

Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e 164 

serviços comuns, abordando seus objetivos e o funcionamento do Pregão, expôs a existência 165 

do Decreto Municipal nº 3.468/2006, que Regulamenta o Registro de Preços para aquisição de 166 

bens e contratações de serviços), explicitou que o funcionamento do pregão assemelha-se a 167 

um leilão invertido, onde na presença de um Pregoeiro vários fornecedores disputam, via 168 

menor preço o lote ofertado, sendo esta, uma modalidade vantajosa  para municipalidade, 169 

firmando contratos com validade de 01 ano, onde o município pode pedir conforme sua 170 

demanda com o preço fixo firmado em Ata de Registro de Preços, devido ao fato deste 171 

processo ser transparente e seus atos publicados na mídia, qualquer fornecedor a qualquer 172 

tempo tem acesso a informação de existência de um processo licitatório nesta modalidade, fato 173 

que justifica o aumento do número de fornecedores em alguns pregões, uma vez que suas 174 

presenças dependem exclusivamente de seus interesses nos lotes ofertados via edital. Dra. 175 

Tania fez questionamentos sobre os valores. Sr. Marcelo, Administrativo da SESAU, explicou 176 

que para abertura dos Pregões, é feita uma pesquisa de mercado (consultado 03 177 

valores/fornecedores) de onde, se tira uma média, que servirá de referência de valor para 178 

inícios dos lances ofertados.  Dra. Tania perguntou sobre a licitação do medicamento, se 179 

licitava-se por um valor fixo. Sr. José Silvério explicou que a licitação ocorre por lotes unitários 180 

e não por valor especifico. Informou que depois de efetivada a etapa de lances, faz-se a 181 

verificação das bulas, verificando a conformidade com a ANVISA, regularidade fiscal da 182 

empresa, além de suas autorizações de produção e ou comercialização de medicamentos junto 183 

a ANVISA, finalizando com a ata de Registro de Preços. Questionado pela Sra. Dirceia sobre 184 

fiscalização dos laboratórios explicou que toda empresa participante necessita possuir e 185 

apresentar autorização e registro junto a ANVISA, para produção ou comercialização, sendo 186 
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este um requisito previsto no edital do pregão. Ainda questionando pela Dra. Tania sobre a 187 

validade dos medicamentos, informou referente a  validade dos medicamentos, há previsão na 188 

Ata de Registro de Preços, sobre o percentual aceitável previsto para entrega dos 189 

medicamentos, exemplo, em várias esta previsão chega a 90 % da validade do produto, ou 190 

seja, caso o medicamento por característica seja de 01 ano, ele deve ser entregue com uma 191 

validade aproximada de 10 meses e caso essa determinação não seja cumprida, na entrega do 192 

produto há a verificação dos dados de produção, fabricação  e validade caso os termos não 193 

tenham sido observados, a medicação é devolvida para a devida adequação. Discorreu sobre 194 

as vantagens do Sistema de Pregão e Registro de Preços e informou que todo registro de 195 

preços tem um prazo de vigência de um ano. Tem-se ainda a observar as principais vantagens 196 

da utilização do pregão onde temos na 1- Desburocratização e agilização, uma vez que a rotina 197 

e analise jurídica já fora efetuada para todo o processo 2- Padronização de procedimentos, 198 

processo simplificado que economiza tempo; 3-Implantação de controles gerenciais 4 - 199 

Aumento da competição entre fornecedores e 5 – Redução dos custos. Sobre o impactos 200 

causados pelo Pregão, disse que ele permite a elevação do volume de compras, maior 201 

transparência. Em seguida, apresentou a variação de fornecedores por pregão, tendo como 202 

base os Pregões Presenciais, nº 009/2011, 052/2011, 025/2012, 045/2012 e 019/2013, a seguir 203 

tabela comparativa dos fornecedores/itens/valores totais. Explicou que houve aumento do 204 

número de fornecedores proporcional ao numero de itens em cada pregão. E comparou o 205 

pregão 025/2012 com o 009/2011, onde se registrou mais itens por um preço global menor. 206 

Considerou que o Pregão é mais vantajoso para ao município, pois a população ganha em 207 

volume e o município em valores. Sra. Dinalva perguntou se as medicações do Programa de 208 

Prevenção a AIDS estão inclusas nos valores apresentados. Sr. José Silvério respondeu que 209 

não, pois o Programa de AIDS no município é atendido pelo CEMIN e estas medicações são 210 

atendidas por financiamento exclusivo e não entram nessa relação por não serem classificados 211 

como medicações da Atenção Básica. Questionados sobre a medicação especifica para 212 

oncologia. Dr. Antonio explicou que estas medicações pertencem ao lote de alta complexidade 213 

e são custeados pelo Ministério da Saúde e pelo Estado. Em seguida perguntou qual a 214 

justificativa apresentada pelo Estado quando da falta de medicamentos, Sr. José Silvério 215 

respondeu que o Estado também adota o sistema de Pregão e, dependendo da situação 216 

mercadológica, também apresentam problemas eventuais que ocasionam na falta de 217 

medicamentos. Na sequência, Sr. Samyr informou que possuem dois índices para medir a 218 

eficiência do almoxarifado, sendo um relacionado com as reclamações na Ouvidoria da Saúde 219 

e o outro relacionado com a falta de medicamentos. Quanto ao primeiro índice, informou que 220 

comparando o ano de 2011 com o ano de 2012 houve uma redução de 1.266,67%, tendo em 221 

2012, três reclamações do setor e este ano somam duas reclamações até o presente 222 

momento. Já o índice relacionado a falta de medicamentos, considerou-o muito pequeno, em 223 

torno de menos de 2%. Em seguida, discorreu sobre as reclamações efetuadas na Ouvidoria 224 

por falta de medicamentos traçando comparativos com anos anteriores e constatando a 225 

redução do número de reclamações até a presente data. Sobre a Política de Medicamentos, 226 

disse que conforme o Decreto Municipal nº 5495, datado de 19/12/2013 cabe a COPAME - 227 

Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos Hospitalares e Equipamentos Médicos, 228 

regulamentando quais medicamentos serão padronizados para distribuição pelo Município. 229 

Quanto a Assistência Farmacêutica, explicou que ela esta em implantação e atua na falta de 230 

medicamentos como mediadora, apresentando aos médicos as possibilidades para que os 231 

pacientes sejam melhor assistidos. Questionado pela Dra. Tania sobre o acondicionamento 232 

dos medicamentos, informou que eles possuem controle de temperatura, com refrigeração 233 

composta por três aparelhos condicionadores de ar. Disse que contam com um Farmacêutico 234 

como responsável técnico inclusive para controle e verificação dos medicamentos desde a sua 235 
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chegada no almoxarifado até a sua dispensação para as unidades de saúde que seguem o 236 

controle com o farmacêutico da unidade. Sr. Silvério complementou que 2012, com a 237 

participação do Dr. Antonio fora criada a CIAF – Comissão para implantação da Assistência 238 

Farmacêutica, objetivando atender aos seus preceitos. Disse já esta em discussão com mérito 239 

ao Dr. Antonio para que a Assistência Farmacêutica vire uma Divisão de Assistência 240 

Farmacêutica, de forma a complementar e ampliar o setor de assistência em medicamentos no 241 

Município. Apresentou que conforme a Política Nacional de Medicamentos uma das grandes 242 

demandas percebidas no crescimento da demanda de atendimento é o envelhecimento 243 

populacional, pois ele gera novas demandas que requerem constantes adequações no Sistema 244 

de Saúde, ou seja, a necessidade de implantação serviços e agregação de valores a esta 245 

condição também aumenta. Por último informou que consta na apresentação toda a bibliografia 246 

utilizada e discorreu sobre a localização de acesso para o item medicamentos na página 247 

principal da Prefeitura, informando sua distribuição por local de distribuição/unidade e lista de 248 

medicamentos em falta nos estoque, tendo como implementação ao solicitado via Lei 249 

2157/2011, os motivos da falta e as ações pertinentes. Atendendo a solicitação da Sra. Ana 250 

Maria, COMUS, e Dra. Tania pela COFIN disse que disponibilizará cópia da apresentação em 251 

tela. Dr. Antonio agradeceu a apresentação dos representantes: Samyr e Silvério e 252 

parabenizou a forma como o trabalho vem sendo desenvolvido no setor. A seguir, lembrou a 253 

plenária que este mês marcou o início das Pré Conferências de Saúde, em seguida informou 254 

que apesar do número reduzido de conselheiros, surgiram propostas bem interessantes. 255 

Explicou que os conselheiros são delegados natos e precisam participar, efetuando 256 

revezamento com seus suplentes. Solicitou apoio na divulgação do evento e passou-se para o 257 

2º item da pauta  258 

2- Apresentação do PPA – Plano Plurianual: 259 

Sr. André Fontes, Fundo Municipal de Saúde – FMS deu início à apresentação informando 260 

que a Proposta do Plano em pauta já foi apresentada pela Prefeitura à Câmara no dia 261 

30/08/13, porém no decorrer do ano até dezembro/13, o Plano será avaliado pelo legislativo e 262 

estará sujeito a alterações, inclusive por parte do próprio Executivo. Exemplificou dizendo que a 263 

proposta apresentada em pauta já sofreu modificações desde sua apresentação em Audiência 264 

Pública no dia 23/08/13, no Observatório Ambiental – Rua da Praia em decorrências de 265 

algumas colocações de adaptações até mesmo de alguns repasses do Ministério da Saúde. 266 

Informou que a proposta da Sesau já foi enviada por e-mail aos conselheiros e também já foi 267 

enviada pelo Executivo da Prefeitura à Câmara para apreciação. Disse que ele está em fase de 268 

apreciação e sujeito a alterações. Informou que o ciclo orçamentário apresentado está previsto 269 

no artigo 165 da constituição e tem validade para quatro anos - 2014 a 2017. Quanto a Lei de 270 

diretrizes Orçamentárias, explicou que faz parte do 1º ano do PPA, ou seja, 2014 e também 271 

poderá sofrer alterações. Em seguida, discorreu sobre as premissas e metodologia para 272 

elaboração do PPA e projeções orçamentárias. Salientou que diante de uma previsão de 273 

oscilação de receita, sofrem um impacto e fazem algumas alterações.  Informou que o cálculo 274 

apresentado é codificado no Programa do Tribunal de contas e submetido a apreciação do 275 

COMUS e Câmara Municipal. Disse que nessa proposta os programas por eixos, sendo o Eixo 276 

nº. 1 – Qualificação do Acesso dos Serviços de Gestão de Saúde, Eixo nº. 2 – Aperfeiçoamento 277 

dos Serviços de vigilância em Saúde e Eixo nº. 3 – Aperfeiçoamento da Gestão Municipal de 278 

Saúde. Informou que esses foram os três eixos principais definidos pelo Ministério da Saúde. 279 

Explicou que os programas de saúde continuaram os mesmos, porém sofreram algumas 280 

adaptações. Em seguida apresentou a previsão das despesas fixadas para o ano de 2014, 281 

2015, 2016 e 2017. Salientou que no ano 2015 teve um apontamento diferente da tendência de 282 

crescimento no decorrer dos anos, explicou que especificamente neste ano tinham previsto 283 

arrecadação de receita decorrente da Política Nacional do MS para construção e reforma da 284 
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estrutura física da Rede de Saúde. Informou que conseguiram os referidos recursos e já 285 

receberam 20% do valor total. Salientou que o PPA é elaborado de uma forma que possibilite 286 

adaptar-se às variações financeiras. Apresentou também comparativo da evolução das 287 

despesas desde 2011 até 2015. Dra. Tania perguntou se os 25% referentes aos recursos 288 

enviados pela União estão inclusos nos valores apresentados. Sr. André respondeu que não, 289 

pois o tema foi sancionado pela Presidente da República nesta semana, após a elaboração da 290 

proposta. Salientou que a maior parte dos recursos é contrapartida do Município. A seguir, 291 

apresentou a previsão de arrecadação de recurso do Estado, União e Município, com destaque 292 

para o Projeto Verão, recurso fundo a fundo e obras. Quanto aos Recursos Federais, chamou a 293 

atenção para os recursos destinados ao bloco de alta e média complexidade, utilizado na 294 

intervenção, já os demais recursos, apesar de menores, são de aplicação obrigatória no bloco 295 

de financiamento. Disse que estão inclusos neste bloco, a Vigilância em Saúde, Vigilância 296 

Sanitária e Epidemiológica, Ações em DST – AIDS, enfim, todas as ações de Vigilância em 297 

saúde estão inclusas num único bloco, o de investimento. Explicou que o critério do MS é que o 298 

recurso seja utilizado especificamente no bloco de investimento e afirmou que estes são 299 

utilizados de acordo com o determinado.  Por último, apresentou o detalhamento das previsões 300 

de ações por programa de saúde, unidade de saúde, objetivos, ações e sub-ações para 301 

atingirem os indicadores. Considerou que a ação a ser executada precisa estar prevista no 302 

PPA, objetivando flexibilidade e agilidade diante de ações novas. Discorreu sobre algumas 303 

ações novas contidas no PPA. Quanto a Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde, 304 

informou que já estão prevendo valores significativos. Citou inclusive que nos próximos dias a 305 

Secretaria da Saúde será modernizada com o recebimento de terminais de computadores para 306 

cada sala com único servidor. Quanto à inclusão do item Adiantamento e Publicidade ligada a 307 

Propaganda, informou que foi uma exigência do Tribunal de Contas em caráter estadual. 308 

Explicou que esses valores já eram previstos, porém estavam inclusos em outras ações 309 

anteriores. Com relação ao item Fortalecimento da Participação da Comunidade do Controle 310 

Social na Gestão do SUS, informou que existe uma previsão orçamentária dentro do PPA, com 311 

ação específica inclusa no item Departamento de Administração e Controle, com valores 312 

previstos para o COMUS no valor de R$ 25.000,00 para ser utilizado em 2014, R$ R$27.000,00 313 

(2015), R$ 29.000,00(2016) e R$ 31.000,00 (2017). Ao final, disponibilizou o momento para 314 

esclarecimentos. Dra. Tania perguntou se a Política de Recursos Humanos referente a 315 

valorização dos servidores da saúde está inclusa nos eixos Gestão e fortalecimento do SUS. 316 

Sr. André explicou que o que está sendo previsto no PPA são ações visando o fortalecimento 317 

do SUS, o que também abrange as questões de RH (investimentos em tecnologia, 318 

equipamentos e treinamentos). Dra. Tania perguntou se haverá uma reclassificação das 319 

carreiras. Sr. André informou que o PPA abrange toda política de saúde, inclusive o RH, porém 320 

esse instrumento não é a instância para essa normatização. Sr. Marcelo, Administrativo da 321 

SESAU, complementou que essas ações cabem ao DRH – Secretaria de Administração. Sra. 322 

Cidinha explicou que o fortalecimento do servidor envolve outras questões além da carreira 323 

como, ambiência e formação. Sra. Rita de Cássia considerou que este PPA é específico da 324 

Saúde e as questões referente ao funcionalismo entrará no PPA da Administração. Informou 325 

que constatou que o PPA apresentado contempla o item capacitação permanente de 326 

servidores. Em seguida perguntou se consta do Plano a previsão da criação de um CAPS 327 

Infantil e Ações voltadas a Rede de Cuidados para pessoas com deficiência, ortese e prótese e 328 

Centro de Reabilitação. Sr. André informou que não houve previsão desse detalhamento, 329 

entretanto a ação pode ser amparada pelo programa de atendimento médico em 330 

especialidades. Quanto ao CAPS Infantil, explicou que poderá ser inserido caso haja a intenção 331 

de criá-lo da mesma forma que aconteceu com o CAPS AD. Sra. Cidinha complementou que o 332 

CAPS Infantil está sendo discutido na Rede de Atenção Psicossocial e é uma necessidade dos 333 
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quatro municípios do Litoral Norte, porém estão avaliando a questão do perfil e quantitativo 334 

populacional. Sra. Rita questionou que não existe nenhuma previsão formal no PPA para o 335 

Centro de Reabilitação para a Costa Sul. Dr. Antonio informou que com a desocupação do PA 336 

de Boiçucanga, o prédio voltaria a ser destinando para o Centro de Reabilitação da Costa Sul. 337 

Relembrou que esta foi uma recomendação do COMUS em plenária anterior e que a Secretaria 338 

da Saúde está analisando.  Sra. Rita solicitou que conste no PPA o detalhamento específico 339 

para o Centro de Reabilitação na Costa Sul. Dr. Antonio disse que a solicitação será 340 

consignada em ata. Sra. Dinalva perguntou o que está previsto no Plano referente a 341 

construção do Hospital da Costa Sul. Questionado pela Dra. Tania, Sr. André informou que o 342 

Plano previu a conclusão da construção do Hospital em termos de valores, considerando o que 343 

foi licitado e executado em 2013, sendo a diferença resultado do previsto para o ano de 2014, o 344 

valor de R$ 5.722.000,00, incluso na ação 1004. Não havendo mais perguntas, foi deliberado 345 

que a votação desse item de pauta ocorrerá na reunião extraordinária do próximo dia 24/09. 346 

Dra. Marcia informou a necessidade da criação de uma Rede Protetiva com relação às drogas, 347 

violência, prostituição infantil e prevenção efetiva para crianças e adolescentes. Explicou que é 348 

necessária a criação de um programa que envolva essas ações. Em seguida, perguntou em 349 

qual dos eixos essas propostas poderão ser inseridas. Sr. André informou que existem ações 350 

já definidas no PPA que poderão atender essa demanda. Dr. Antonio considerou que essas 351 

questões precisam estar bem definidas, pois além de estarem trabalhando junto com o 352 

Ministério Público, acreditam que a Rede Protetiva levatará algumas ações e estas precisam 353 

estar previstas. Sra. Cidinha informou que o Comitê é criado por um decreto Municipal, faz 354 

parte da gestão, ele é interstorial e provavelmente, essa proposta deverá entrar em todos os 355 

PPAs das Secretarias Municipais. Concluindo, Dr. Antonio disse que, caso essa proposta não 356 

esteja detalhadamente registrada em alguns dos eixos do PPA, solicitou consignar em ata o 357 

eixo a qual deverão recorrer para liberação dos recursos e sua execução da ação. Sra. 358 

Cidinha complementou que essa proposta poderá ser detalhada no Plano Municipal de Saúde. 359 

Sr. André disse ser perfeitamente possível, porém a única limitação que poderá ocorrer é com 360 

relação aos valores, entretanto a ação está prevista. Esclarecendo aos questionamentos da 361 

Sra. Maria Evelina, informou que existem ações previstas para todos os departamentos com 362 

relação a aquisição de equipamentos e mobiliários.  Por último, Dr. Antonio solicitou também 363 

consignar no PPA ações referente ao Programa de Tipagem, Castração e vermifugação e 364 

Educação Ambiental, por conta do trabalho desenvolvido pela Secretaria da Saúde junto 365 

Ministério Público de Diadema. Disse que trabalham um projeto de lei que será encaminhado 366 

para apreciação do COMUS. Sr. André informou que esta solicitação já foi encaminhada pelo 367 

Dr. Elias. Não havendo mais perguntas, foi deliberado que a votação desse item de pauta 368 

ocorrerá na reunião extraordinária do próximo dia 24/09. 369 

3- Apresentação da LOA – Lei Orçamentária Anual 2014. 370 

Sr. André Fontes apresentou o detalhamento da LOA 2014 de acordo com os programas e 371 

ações explicadas no item anterior, sendo despesa por natureza, com comparativo dos valores 372 

executados em 2011 e 2012 e em execução no ano corrente. Foi destacado também os valores 373 

por programas de saúde e por fonte de recursos, com os mesmos comparativos dos períodos 374 

anteriores. Citou os percentuais previstos para aplicação com recursos próprios, da ordem de 375 

86% do total da despesa prevista para a área da saúde. Não havendo mais perguntas, foi 376 

deliberado que a votação desse item de pauta ocorrerá na reunião extraordinária do 377 

próximo dia 24/09. 378 

4- Assuntos Gerais:  379 

4.1- Sr. André informou que no dia 24/09/13 será realizada a reunião extraordinária do 380 

COMUS para apresentação da Prestação de Contas do 2º. Quadrimestre/13. Disse que a 381 

Comissão de Finanças – COFIN já iniciou sua análise. Em seguida apresentou resumo dos 382 
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itens que deverão ser avaliados no decorrer de setembro: 1) PPA 2014-2017, 2) LOA 2014, 3) 383 

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2013, 4) Emissão de parecer pela COFIN quanto aos 384 

esclarecimentos prestados referentes ao 2º e 3º quadrimestre/2012, ficando o 1º 385 

quadrimestre/2012 por conta do resultado da Auditoria que o Ministério da Saúde está 386 

realizando, 5) Análise e emissão de parecer quanto à execução dos recursos repassados ao 387 

HCSS a título de subvenção social referente ao 1º quadrimestre/2013. Ressaltou a 388 

necessidade da COFIN emitir o parecer a plenária após a SESAU prestar os esclarecimentos, 389 

o que já ocorreu referente ao 2º e 3º quadrimestre/2012. Informou que existe um agendamento 390 

prévio de reuniões da COFIN, nove reuniões para analisar as contas referentes ao 2º. 391 

Quadrimestre/13. Salientou que a COFIN está apresentando dificuldades para analisar a 392 

documentação, atualmente somente a Dra. Tania tem comparecido para as reuniões 393 

específicas da COFIN para análise das contas. Considerou que, caso, essa situação persista a 394 

Dra. Tania sozinha não poderá emitir parecer pela COFIN, poderá se manifestar como 395 

Conselheira. Dra. Tania solicitou alteração no Regimento Interno, criando mecanismos de 396 

suplência para as Comissões do COMUS, em seguida solicitou apoio da Secretaria Executiva 397 

para resolução sobre a falta de quorum às reuniões da COFIN. Dr. Antonio manifestou 398 

desconhecimento do informado e considerou que esta situação não poderá prejudicar o 399 

desenvolvimento dos trabalhos do Conselho com relação à análise da Prestação de Contas. 400 

Disse que convidará os membros faltosos para identificação das dificuldades de participação, 401 

e, caso estas existam, solicitará manifestação, objetivando a regularização ou substituição à 402 

Comissão. Dra. Tania salientou que a única pendência significativa é a falta de acesso ao 403 

Relatório da Auditoria realizada em julho sobre a Prestação de Contas referente ao 1º. 404 

Quadrimestre/12, que se estende até a presente data. Sr. André discordou e disse que a 405 

auditoria ainda não foi concluída pelo Ministério da Saúde; que será providenciada assim que a 406 

o Ministério da Saúde emitir o relatório final. Salientou que as contas do hospital é a única 407 

pendência referente às contas do 1°. Quadrimestre/13.  408 

4.2- Dr. Antonio informou que a Secretaria da Saúde disponibilizou uma máquina fotográfica 409 

para uso exclusivo do COMUS no desenvolvimento de suas atividades.  410 

4.3- Dr. Antonio informou que a Sra. Ana Cristina, ex presidente do COMUS, pediu para que 411 

comunicasse ao COMUS que os seis carros que chegaram para o município são referentes à 412 

Emenda Parlamentar que ela intermediou junto ao deputado Wiliam Dibi.  413 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 414 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16:20h, com término às 18:50h. 415 
Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pela Márcia Guimarães Correa da Silva. 416 

São Sebastião, 10 de setembro de 2013. 417 
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