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ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de dezembro de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails 5 

recebidos, ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como 6 

correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura da ata: 182ª ordinária, aprovada por unanimidade.  8 

Ordem do Dia:  9 

1- Apresentação da Minuta do Código de Ética do COMUS: 10 

2- Considerações sobre o Andamento do Processo Eleitoral do COMUS; 11 

3- Apresentação do Relatório de vistoria conjunta das Unidades de Saúde 12 

(Auditoria Municipal, Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde); 13 

4- Discussão sobre a minuta do Estatuto da Fundação de Saúde – Versão final; 14 

5- Eleição de membros provisórios do COMUS - segmento Usuários para compor 15 

o Conselho Curador da Fundação de Saúde; 16 

6- Apresentação do SISPACTO 2014; 17 

7- Esclarecimentos da COFIN sobre as pendências referentes às Prestações de 18 

Contas 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2012; 19 

8- Esclarecimentos sobre a Denúncia na distribuição do leite COMEVAP; 20 

9- Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUS para 2014; 21 

10- Assuntos Gerais: 10.1- Sugestão do Sr. Puríssimo e Dra. Márcia para 22 

providências quanto à locação de um imóvel para acomodar o COMUS, pois 23 

consideram que o Conselho cresceu muito e não comporta mais dividir sala com 24 

outros setores; 10.2- Sugestão da Dra. Tânia para comprar três ventiladores 25 

grande de forte potência, objetivando que o ar condicionado está quebrado. 26 

Salientou que a solicitação não deverá excluir providências relacionadas com a 27 

troca ou conserto do ar condicionado do COMUS.  28 

1- Apresentação da Minuta do Código de Ética do COMUS: 29 

Dr. Antonio informou que a apresentação deste item de pauta ficará para apresentação 30 

na próxima ordinária do COMUS, no mês de janeiro de 2014, considerando que a Dra. 31 

Marcia, autora do referido código, não pode comparecer e que os trabalhos da 32 

Conferência não o permitiram manifestar-se com relação a sua redação.  33 

2- Considerações sobre o andamento do Processo Eleitoral do COMUS: 34 

Dr. Antonio informou que ainda existem 02 vagas para preencher as cadeiras do 35 

COMUS, no segmento Usuários e 01 vaga no segmento Prestadores de Serviços de 36 

Saúde. Disse que existem algumas entidades, que a principio não estão habilitadas. 37 

Informou ainda que os conselheiros Dr. Elias e Sra. Cidinha terão que sair do Conselho 38 

por ocuparem cargo de confiança na Prefeitura. Em seguida, sugeriu prorrogar o prazo 39 

de eleição para sessenta dias, possibilitando um prazo maior para que as entidades se 40 

manifestem ou apresentem seus recursos. Ficando decidido que entrará na pauta de 41 

Reunião Ordinária do COMUS do mês de fevereiro/2014. 42 

3- Apresentação do Relatório de Vistoria Conjunta das Unidades de Saúde 43 

(Auditoria Municipal, Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde):  44 

Dr. Antonio informou que a denúncia efetuada pela Sra. Ana Cristina anteriormente ao 45 

Ministério Público sobre as condições das Unidades de Saúde desencadeou a 46 

reabertura de processo pela Auditoria do Componente Municipal, sendo realizada uma 47 

vistoria conjunta às Unidades de Saúde pelo COMUS, AUDISUS e Departamento de 48 
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Vigilância Sanitária, objetivando checar se as denúncias efetuadas anteriormente ainda 49 

procedem. Dessas visitas, originou um Relatório Conclusivo, com registro por meio de 50 

entrevistas aos profissionais das Unidades, entrevistas de satisfação dos Usuários, 51 

além de registros fotográficos. A versão final será encaminhada a Secretaria da Saúde 52 

(Departamento de Coordenação de Unidades), Promotoria de São Sebastião, ficando 53 

uma cópia no COMUS e Auditoria. Em seguida disponibilizou para vistas da Plenária o 54 

referido relatório.  55 

4- Discussão sobre a Minuta do Estatuto da Fundação de Saúde – Versão Final: 56 

Dr. Antonio relembrou o início das primeiras discussões sobre a Fundação, disse que 57 

houve a pesquisa em vários Municípios: Rio Claro- SP, Novo Hamburgo- Rio Grande do 58 

Sul, Curitiba- PR, pela internet na Bahia e em Teresina. Considerou que toda a 59 

legislação pesquisada serviu de base para construção da nossa Lei, foi um projeto de 60 

iniciativa da Secretaria de Saúde. Esclareceu que teve muita dificuldade para que o 61 

Prefeito e seus assessores entendessem e concordassem com o Projeto de Lei, 62 

levando um tempo de quase dois anos para que sua aprovação fosse efetivada. 63 

Explicou que a demora para sua aprovação se deu por conta da insegurança que se 64 

instalou frente à proposta de mudança para outro modelo de gestão. Explicou que a 65 

proposta desta Fundação de Saúde não é igual a Fundação Deodato Santana 66 

(existente no município), que não deve servir de parâmetro para análise da proposta da 67 

Secretaria de Saúde. Em seguida, discorreu sobre a diferença entre Fundação Pública 68 

de Direito Público e Fundação Pública de Direito Privado. Salientou que o Projeto da 69 

Fundação de Saúde passou pela apreciação do COMUS em todo o seu processo, 70 

sendo efetuada oficina, discutindo artigo por artigo, com detalhamento registrado em 71 

ata. Finalizada esta etapa, o Projeto de Lei passou por em plenária do COMUS, sendo 72 

encaminhado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Gabinete do 73 

Prefeito e Câmara Municipal, além da Comissão de Saúde da Câmara. Importante 74 

salientar que todo projeto de lei, ao passar pela Câmara, deve ser discutida e avaliada 75 

pela assessoria jurídica, bem como pelos procuradores da Câmara no tocante a todos 76 

os aspectos legais. Portanto, apenas após concluídas todas essas etapas o Projeto 77 

passaria pela Plenária da Câmara para aprovação dos vereadores. Portanto, neste 78 

momento, se houve alguma falha, tal falha é coletiva, uma vez que a promulgação da lei 79 

se deu de forma participativa e democrática. Considerou que, apesar de ter feito 80 

somente a abertura da última reunião ordinária do COMUS, efetuou a leitura da referida 81 

ata e pode perceber em sua redação que houve diversos questionamentos e 82 

associações sobre o Projeto da Lei Orgânica e Estatuto Social da Fundação, inclusive 83 

as considerações do vereador Jair que disse que o projeto foi aprovado em caráter de 84 

urgência, dando a entender que o jurídico da Câmara não apreciou o Projeto. 85 

Considerou que pode até ser uma justificativa, mas o jurídico tem uma responsabilidade 86 

em verificar tudo que entra na Câmara para ser lido na plenária, portanto, não sendo 87 

aceitável tal justificativa. O Legislativo é um Poder como o Executivo e Judiciário, não 88 

importando se a iniciativa é do Poder Executivo ou não, razão pela qual tem que ser 89 

responsável nas suas ações. Explicou que o Projeto da Fundação não se resume 90 

apenas no Projeto de Lei, porque tem um contrato de gestão que ainda vai ser escrito, 91 

que passará pelo COMUS, dirimindo como a Fundação irá funcionar, além do estatuto 92 

social. Disse que o Projeto da fundação como um todo é muito abrangente e não esta 93 

contemplado na sua totalidade no Projeto de Lei, atualmente já sancionado. Logo, a 94 

simples leitura da Lei da Fundação não espelha todo o Projeto. Explicou ainda que há 95 

regras para se fazer uma legislação e apontou diversas falhas na técnica legislativa. 96 
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Esclareceu que a Câmara costuma numerar as emendas a lei orgânica de forma não 97 

contínua, ou seja, a cada ano as emendas recebem numerações iniciando do número 1, 98 

acompanhado pelo ano. Desta forma, não segue numeração contínua, o que causa 99 

confusões. Além disso, não costumam manter atualizada a legislação. A Secretaria de 100 

Saúde cometeu um erro num projeto de lei há alguns meses atrás devido a legislação a 101 

ser trabalhada estar desatualizada, não constando alterações. Ao informar a Câmara, a 102 

lei foi imediatamente alterada no site, como se sempre estivesse publicada 103 

corretamente, dando a impressão de que a Secretaria de Saúde tinha errado. Portanto, 104 

tal situação gerou conflito de um artigo da Lei Orgânica com a Lei Complementar 105 

aprovada da Fundação de Saúde. Disse que não observou este conflito quando 106 

elaborou o Projeto de Lei, sendo necessário, portanto, que um artigo seja resolvido (o 107 

artigo que trata de isonomia entre administração direta e indireta no tocante aos salários 108 

de funcionários e servidores). Informou que este assunto está no Ministério Público e 109 

como Secretário Adjunto foi ao Ministério Público para prestar esclarecimentos. Disse 110 

que o ideal, para a resolução rápida do problema, seria se o Município retirasse o 111 

projeto de lei de alteração a lei orgânica enviado a câmara (que contempla a supressão 112 

do artigo da isonomia e alguns direitos referentes ao servidor público) e o 113 

desmembrasse em dois. Assim, poderia tratar com urgência somente o assunto da 114 

isonomia que deve ser modificada, pois a Constituição Federal somente dispões de 115 

isonomia entre entes da administração direta e não relaciona isonomia entre a 116 

administração direta com administração indireta. A manutenção do artigo da isonomia 117 

entre administração direta e indireta prejudica a viabilidade da criação da Fundação 118 

Pública de Saúde. Salientou que a referida alteração no artigo da isonomia não 119 

prejudicará o funcionário público. Ressaltou que é também é funcionário público e 120 

explicou que o artigo da isonomia é impactante na folha de pagamento, porque sem a 121 

modificação seriam obrigados a pagar salário de Prefeitura para os funcionários da 122 

Fundação. Informou que a Fundação será em regime CLT, com direito a Fundo de 123 

Garantia – FGTS. Disse que foi esclarecido ao Ministério Público - MP que apesar da 124 

nomenclatura da Lei ter saído com o nome de Processo Seletivo, o edital contemplará a 125 

redação de “Concurso Público”. Disse que em reunião com a Promotoria, sugeriu que 126 

enquanto a Lei é analisada, farão a abertura da Fundação, considerando que para 127 

realização do Concurso Público necessitarão de um período, de no mínimo, três meses, 128 

tempo suficiente para evitar que a exoneração dos funcionários que estão na Lei de 129 

cargos comissionados (que está em discussão na justiça). Quanto a  lei emergencial, 130 

esta vencerá em 11 de maio de 2014 e não poderá ser mais prorrogada, razão pela 131 

qual a fundação terá que ter seus quadros se funcionários completos nesta data de 132 

forma que não gere a desassistência da população. Lembrou que os funcionários 133 

contratados pela referida lei não poderão mais ser contratados e o serviço também não 134 

pode ficar suspenso, pois se trata de Saúde Pública. Explicou que, caso o Ministério 135 

Público faça alterações na Lei, foi sugerido que se faça um TAC com a Prefeitura para 136 

dizer quais artigos precisam ser alterados. Considerou interessante lançar o concurso 137 

em Janeiro, por isso precisa aprovar o Estatuto da Fundação para abrir a pessoa 138 

Jurídica com Estatuto Social e para isto sua redação precisa estar de acordo com a Lei 139 

atual. Explicou que o Estatuto em tela é de caráter provisório, considerando que a 140 

própria Fundação deveria criá-lo, porém ela ainda não existe. Disse que o Estatuto está 141 

sendo construído de acordo com a Lei Complementar nº 168/2013, não podendo ser 142 

diferente neste momento, sob pena de o cartório não registrá-lo. Disse que o ponto focal 143 

é o Concurso, podendo ser consignado no nele ou em outro documento oficial que, 144 
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apesar da denominação “Processo Seletivo”, será feito um Concurso Público o mais 145 

rigoroso possível. Salientou que o Ministério Público está verificando as propostas de 146 

mudança da Lei e Estatuto da Fundação. Em seguida, solicitou apoio do COMUS no 147 

sentido da participação de Oficina especifica para discutir o Estatuto Social, para 148 

modificar o que for possível modificar e consignando em ata que não for possível 149 

modificar no momento, para alteração futura, aprovando-o como Estatuto Social 150 

Provisório, mesmo porque a Fundação ainda não existe e o Estatuto Social tem que sair 151 

nos os moldes da estrutura da Lei da Fundação. Disse que de acordo com a Lei 152 

qualquer modificação feita no Estatuto tem que passar pela apreciação do COMUS. 153 

Feito isso, registra-se o Estatuto em cartório e abre-se a pessoa jurídica com CNPJ, 154 

possibilitando o chamamento para o concurso. Em seguida, informou que o COMUS 155 

recebeu protocolo do ofício de encaminhamento da minuta do Estatuto da Fundação 156 

enviado ao Ministério Público para apreciação. Dra. Tânia e Dr. Paulo Alexandre 157 

perguntaram se a Minuta do Estatuto enviada ao Ministério Público é a mesma cópia 158 

enviada ao COMUS por e-mail, pois a cópia enviada aos Conselheiros não contempla 159 

os artigos de número 22 e 23. Dr. Antonio admitiu que possa ter acontecido algum erro 160 

de digitação, porém assim que efetuar as correções enviará a cópia aos Conselheiros e 161 

Promotor. Logo em seguida, constatada a ausência dos artigos 22 e 23 na versão 162 

enviada, Dr. Antonio pediu desculpas e disse que reenviará o arquivo corrigido aos 163 

conselheiros e ao Ministério público. Em seguida propôs a realização de uma oficina, 164 

oficializada em reunião extraordinária do COMUS para discutir o Estatuto Social, a ser 165 

realizada no dia 13/12/14, sexta-feira próxima, às 13h00min. Solicitou que todos que 166 

estão presente na reunião venham participar, principalmente, os membros da Comissão 167 

da Fundação. Salientou que a reunião proposta demandará aprovação e, portanto, 168 

necessitará de quorum mínimo e, caso não haja possibilidade de participação pelos 169 

membros titulares, que estes acionem os membros suplentes.  Sugestão aprovada por 170 

unanimidade pela plenária. 171 

5- Eleição de membros provisórios do COMUS - segmento Usuários para compor 172 

o Conselho Curador da Fundação de Saúde: Dr. Antonio disse que precisa eleger 173 

quatro membros do COMUS – segmento Usuários para compor o Conselho Curador 174 

da Fundação de Saúde. Explicou que este conselho terá participação deliberativa 175 

dentro das ações da Fundação. Salientou que esta foi uma conquista, porque o 176 

Prefeito podia nomear membros de participação de outros conselhos, por exemplo, 177 

mas ele não o fez. Disse que ele elaborou a Lei contemplando membros do COMUS 178 

eleitos em Plenária do COMUS. Explicou que esses membros serão provisórios, a 179 

priori, provisórios porque a Fundação ainda não está aberta, porém esses conselheiros 180 

serão curadores durante a elaboração do Processo de realização do Concurso Público 181 

para a Fundação de Saúde, mas poderão permanecer, desde que ratificados pela 182 

Plenária da próxima composição do COMUS. Sra. Dircéia questionou se os membros 183 

receberão ou será um trabalho voluntário. Dr. Antonio disse que o trabalho será 184 

voluntário. Em seguida, Dr. Antonio falou da necessidade de prorrogação do 185 

Processo Eleitoral, sugerindo prorrogação do mandato do COMUS por mais três 186 

meses, tendo em vista que apesar de ter havido dois chamamentos públicos para as 187 

entidades ingressarem no COMUS, ainda há vagas abertas. Considerou ainda que as 188 

entidades que estão sob análise quanto à legitimidade de participação, no caso o 189 

Instituto Educacional e Associação Comercial apresentarem seus recursos, ao mesmo 190 

tempo em que outras entidades ainda poderão se candidatar as vagas em aberto na 191 

composição do COMUS. Informou que a entidade Cáritas da Igreja Matriz de São 192 
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Sebastião manifestou interesse em participar e o segmento Prestador de Serviços 193 

ainda está em aberto. Em seguida, disponibilizou o momento para manifestação de 194 

participação para compor o Conselho Curador. Apresentaram-se como candidatos os 195 

seguintes Conselheiros para participação do Conselho Curador: Dirceia Arruda de 196 

Oliveira, Carlos Puríssimo, Viviane Moura Snodgrass. Ficou acordado que a Sra. 197 

Ana Maria enviará por e-mail o resultado das indicações e informará que ainda falta 198 

um conselheiro. Dando, continuidade, Dr. Antonio explicou que a composição deste 199 

Conselho Curador provisório terá atuação aproximadamente de três a seis meses, 200 

dependendo do andamento do Concurso Público e dos trâmites iniciais da abertura da 201 

Fundação, podendo até mesmo se estender por mais tempo. Informou ainda que, 202 

dependendo das alterações que se fizerem com a nova composição do COMUS, 203 

poderão ocorrer mudanças dos participantes do Conselho Curador, representantes do 204 

segmento usuário do COMUS. Colocou-se à disposição para ajudar o Conselho 205 

Curador, com as reuniões e formatação das atas, enfim no que for preciso, 206 

principalmente no início dos trabalhos. 207 

6- Apresentação do SISPACTO 2014: Sra. Cidinha informou que não teve tempo hábil 208 

para enviar previamente o documento em tela, considerando que hoje pela manhã 209 

recebeu do Estado um email com várias planilhas do COAP – Contrato Organizativo de 210 

Ações Públicas. Disse que o Estado de São Paulo não pactuou essas ações e está 211 

sendo prejudicado por isso. Dessa forma o Estado está correndo para atualizar o que 212 

não conseguiram pactuar anteriormente e as planilhas que seriam aprovadas em 2014 213 

estão com solicitação propostas para aprovação imediata até o dia 23/12/13 com 214 

indicadores de 2014 pactuados. Em seguida, informou que reviram o SISPACTO 2013 e 215 

atualizaram os indicadores com necessidade para melhorar conforme determinação das 216 

diretrizes do Ministério da Saúde. Explicou que tomaram cuidado de utilizar no 217 

SISPACTO 2014 os mesmos indicadores pactuados no PPA, Plano Municipal de Saúde 218 

e Programação Anual de Saúde, objetivando trabalhá-los de forma integrada para 219 

alcançar as metas e também fica mais fácil para o acompanhamento do COMUS. Em 220 

seguida, discorreu sobre as alterações dos indicadores descritas na planilha e solicitou 221 

apoio e voto de confiança do COMUS. Disse que atenderam as solicitações do Estado 222 

para redução e aumento dos indicadores objetivando a melhoria das ações no 223 

Município. Comprometeu-se a enviar a versão finalizada para apreciação e explaná-la 224 

numa próxima reunião a ser definida. Dr. Antonio submeteu o SISPACTO 2014 em 225 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Dr. Antonio sugeriu que o COMUS envie 226 

um documento de repúdio à conduta do Estado diante das solicitações ao Município em 227 

caráter de urgência. 228 

7- Esclarecimentos da COFIN sobre as pendências referentes às Prestações de 229 

Contas 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2012: Sr. Puríssimo explicou que estavam em 230 

débito com a plenária com alguns esclarecimentos referente ao 1º, 2º e 3º 231 

quadrimestres de 2012, considerou que diversas situações ocorreram e os impediram 232 

de emitir o relatório desses quadrimestres. Explicou que na época houve divergências 233 

de opiniões e agora com ajuda do Fundo Municipal conseguiram concluir os trabalhos 234 

pendentes de esclarecimentos. Em seguida, agradeceu a colaboração da equipe do 235 

Fundo Municipal. Disse que a COFIN se reuniu hoje e elaborou o parecer final referente 236 

ao 2º e 3º quadrimestre de 2012. Em relação ao 1º quadrimestre de 2012, informou que 237 

independente da auditoria realizada pelo DENASUS, deverá ser efetuado um 238 

acompanhamento técnico da situação do SUS com a Intervenção do Hospital de 239 

Clinicas de São Sebastião – HCSS. Salientou que esta situação estava planificada em 240 
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2012 e que outras situações estavam pendentes em relação ao HCSS, no que tange a 241 

prestação de contas no setor de compras e isto não entrou no referido relatório 242 

DENASUS. Comentou ainda a avaliação feita pelo componente de Auditoria Municipal – 243 

AUDISUS coordenada pelo Dr. Elias. Disse que acerca de três meses atrás foi 244 

solicitado em plenária uma verificação, com solicitação de apresentação de relatório 245 

final ao COMUS, sendo informado pelo Dr. Elias que a auditoria estava em fase de 246 

análise documental. Diante do exposto, postergaram por mais dois meses e nesse 247 

período a Áudios finalizou seus trabalhos. Salientou que estão no aguardo do referido 248 

relatório, objetivando a emissão do parecer da COFIN referente à Pendência do 1º 249 

quadrimestre/12. Dr. Elias explicou que quando o relatório apresenta inconformidades, 250 

o responsável tem o direito de se manifestar e isso foi feito, solicitaram algumas 251 

informações ao Hospital de Clínicas e que estas assim que analisadas embasará a 252 

conclusão do relatório, que após o encaminhado ao Secretário, será encaminhado ao 253 

COMUS. Sr. Puríssimo disse que a referida denúncia referente à Prestação de Contas 254 

do Hospital que gerou o processo de estudo pela AUDISUS também foi encaminha a 255 

outros órgãos, porém estes ainda não se manifestaram. Dr. Antonio informou que 256 

todos os outros órgãos direcionam as denúncias referentes às questões da Saúde para 257 

o Sistema da Auditoria Federal porque é um órgão especializado. Sr. Puríssimo pediu 258 

que quando o relatório estiver em mãos do COMUS, que seja encaminhado ao 259 

Ministério Público e aos outros órgãos para conhecimento, considerando que a maior 260 

parte dos questionamentos apontados na época feito já foi solucionada. Salientou que a 261 

COFIN junto com o COMUS não estão para fazer caças às bruxas pelo contrário, 262 

almejam a melhoria dos serviços Sistema Único de Saúde – SUS. Agradeceu a equipe 263 

de funcionários do Fundo Municipal de Saúde pela liberdade de trabalho 264 

disponibilizada, oferecendo subsídios para a conclusão do relatório do 2º e 3º 265 

quadrimestre de 2012. Em seguida, passou-se a leitura da 163ª reunião da COFIN e 266 

relatório final do 2º e 3º quadrimestre de 2012, realizada no dia 10/12/13, com parecer 267 

pela ratificação da aprovação total das contas dos referidos quadrimestres/12, com as 268 

seguintes recomendações 1º) Solicitação de apresentação do Contrato da empresa 269 

Campos Bittencourt de propriedade do Dr. Paulo Jorge Souza Campos que terceiriza o 270 

serviço Pronto Socorro - PS e Pronto Atendimento Boiçucanga - PAB, visto que este é 271 

funcionário público. Conforme a ata da 132ª - reunião da COFIN em 21/03/13 – alínea 272 

23 ítem B – referente ao contrato apresentado do Dr. Paulo Jorge ficou pendente de 273 

confirmação, pois não havia assinatura do profissional, assim como não foi entregue 274 

nenhuma cópia. Fica firmado o prazo de 60(sessenta) dias para apresentação os 275 

documentos solicitados; 2º) Solicitação de informação referente à Acessibilidade no 276 

hospital, que de acordo com o então interventor da época, Sr. Márcio Tenório, estava 277 

em andamento; 3º) Solicitação da especificação do número de médicos com vínculo no 278 

Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga; 4º) Solicitação da folha de 279 

pagamento, com detalhamento das horas extras 50% e 100% referente ao 2º e 3º 280 

quadrimestres (nominada ou por número de matrícula) quantificada por função dos 281 

funcionários da Secretaria da Saúde – SESAU, considerando que na análise anterior 282 

verificou-se que existem pendências da folha de Pagamento dos funcionários da 283 

Secretaria da Saúde - SESAU. Tais esclarecimentos a posterior estão vinculados às 284 

Atas da COFIN nº 130, 131, 132 e 133. Assim sendo a COFIN ratifica seu parecer pela 285 

aprovação integral das contas da SESAU referente ao período citado no 2º e 3º 286 

quadrimestre/2012. Explicou que em relação ao item folha de pagamento existe uma 287 

contradição com relação ao que diz a AGU - Advocacia Geral da União que determina 288 
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que tem que haver esclarecimentos sobre a folha de pagamento nominal, por outro lado 289 

considerou que existem entendimentos contraditórios com outros tipos de Lei e que 290 

estes podem provocar ações judiciais individuais e coletivas. Por último, solicitou 291 

cuidado e disse que, como membro participante de comissões ou, simplesmente 292 

atuando como conselheiros não podemos correr riscos, evitando situações adversas. 293 

Dra. Tania complementou que do total de recursos gastos com a Saúde, 47% é 294 

referente a folha de pagamento, portanto, ela deve ser auditada pela COFIN, 295 

principalmente, quando se pensa no compromisso assumido com a comunidade, por 296 

meio de nomeação em Decreto municipal assinado pelo Prefeito, tornando o trabalho de 297 

conselheiro de grande relevância e interesse público. Sr. Puríssimo disse que o 298 

orçamento aprovado para o ano de 2014 teve um acréscimo para saúde de 29 milhões, 299 

valor considerável totalizando 132 milhões de reais, sendo que a Cidade de 300 

Caraguatatuba, praticamente com o dobro da população de São Sebastião, tem o 301 

orçamento na faixa de 83 milhões. Sugeriu cautela e disse que no ano de 2014 o 302 

trabalho será redobrado. Dr. Antonio colocou em votação o parecer da COFIN 303 

referente ao 1º e 2º Quadrimestre/2012, sendo aprovado por unanimidade. 304 

Parabenizou a COFIN pela finalização dos trabalhos referente o 2º e 3º quadrimestre 305 

2012, disse que não foi fácil. Em seguida, passou a palavra ao Sr. André Fontes para 306 

algumas considerações. Sr. André Fontes considerou que a colocação do Sr. 307 

Puríssimo e emissão de parecer conclusivo da COFIN referente às pendências do 1º e 308 

2º quadrimestre/12 refletem um grande passo no desenvolvimento dos trabalhos. 309 

Solicitou agilidade nos próximos processos de análise e em seguida, apresentou como 310 

sugestão um novo formato de análise das Prestações de Contas, apresentou um 311 

quadro ilustrativo referente ao fluxograma de trabalho. Esclareceu que o parecer final 312 

das Prestações de Contas é feito pela plenária do COMUS, portanto o parecer da 313 

COFIN confere subsídios à plenária no momento das aprovações. Explicou que ao 314 

utilizarem a palavra “ressalvas” deverão pontuá-la, considerando que esta expressão 315 

pressupõe a existência de algo errado que ainda não foi verificado pelo Fundo Municipal 316 

de Saúde. Salientou que ainda tem quadrimestre com pendência de emissão de 317 

relatório final pela COFIN. Dr. Antonio parabenizou a iniciativa do Sr. André, 318 

considerando que esse formato facilitará o desenvolvimento dos trabalhos da COFIN. 319 

Em seguida, sugeriu que o fluxograma seja parte integrante da ata, além da emissão 320 

de resolução para formalizá-lo. Dando continuidade, Sr. André discorreu sobre a 321 

questão dos prazos, disse que tem percebido as prestações de contas têm sido 322 

aprovadas com pendências de análises e que estas devem ser analisadas, porém estas 323 

situações não têm sido colocadas à plenária de forma clara, deixando os funcionários 324 

públicos numa situação desconfortável, além de gerar uma situação desagradável de 325 

insegurança. Salientou que a fatia citada como pendências é muito pequena.  Dr. 326 

Antonio tranquilizou-se ao tomar ciência do número dependências de esclarecimentos 327 

demonstrados pelo Sr. André, disse que o imaginava bem maior, porém disse que ficou 328 

mais tranquilo. Em seguida, elogiou o trabalho do Sr. André e solicitou que o resumo 329 

operacional do fluxo de análise da Prestação de Contas seja parte integrante desta ata. 330 

Sr. André apresentou o Check List das análises e das pendências, referente aos três 331 

quadrimestres de 2012. Quanto ao 1º quadrimestre/12, a COFIN emitiu parecer 332 

favorável à aprovação das contas da SESAU, permanecendo pendentes alguns 333 

aspectos da prestação de contas da subvenção social - HCSS que culminaram na 334 

denúncia a diversos órgãos de controle externo e interno, resultando processo de 335 

auditoria centralizado por esses órgãos junto ao Ministério da Saúde, que por sua vez 336 
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levantou 32 constatações, sendo apenas sete apontadas como “não conforme”; que 337 

após as justificativas da SESAU, cinco foram acatadas na íntegra e para dois foram 338 

feitas recomendações de ajustes, portanto entende que a COFIN já possui subsídios 339 

para emitir o parecer final do período. Com relação ao 2º e 3º quadrimestre de 2012, o 340 

parecer foi favorável pela aprovação. Quanto ao 1º Quadrimestre/13 informou que 341 

estão pendentes de análise as prestações de contas do Hospital de Clinicas de São 342 

Sebastião. Solicitou inclusão desses itens na programação de análise do 3º 343 

quadrimestre de 2013. Informou que em janeiro de 2014 irão trabalhar esse 344 

quadrimestre. Em fevereiro/14, a COFIN analisará as Prestações de Contas do 1º 345 

Quadrimestre de 2014, seguindo a atualização do ckeck list apresentado. Sugeriu ainda 346 

que quando iniciarem a análise do 1º quadrimestre de 2014, já tenha concluído as 347 

pendências anteriores, conforme demonstrado na apresentação em tela. Em seguida, 348 

apresentou um resumo da situação das prestações de contas desde 2012 e as 349 

providências que devem ser tomadas. Disse que como a COFIN ficou muito tempo 350 

nesse decorrer do tempo verificando os quadrimestres de 2012, o 3º quadrimestre de 351 

2013 analisado corresponde a somente 20% da sua totalidade. Solicitou a elaboração 352 

do plano de trabalho da COFIN e apresentação do calendário de reuniões para 2014. 353 

Resumiu que está pendente de relatório final o 1º quadrimestre de 2012, 1º 354 

Quadrimestre de 2013 - análise das Prestações de Contas do Hospital de Clínicas de 355 

São Sebastião. Informou que a Prestação do 3º Quadrimestre/13 será apresentada no 356 

dia 28 de janeiro no COMUS e na Câmara no dia 30 de janeiro. Salientou que a 357 

prioridade, no momento, é o 3º quadrimestre de 2013. Lembrou que com a mudança no 358 

Regimento Interno do COMUS é preciso mandar o parecer final com dez dias antes à 359 

Secretaria Executiva e Fundo Municipal de Saúde, portanto solicitou agilidade na 360 

verificação das contas, aumentando o número de reuniões de dois para três vezes por 361 

semana. Solicitou objetividade na apresentação do relatório final à plenária, 362 

estabelecendo a redação de aprovação da seguinte forma: “Aprovação das contas na 363 

sua totalidade, Aprovação com pendências discriminando quais são as pendências e 364 

Aprovação com ressalva, não esquecendo que quando falar de ressalva estará 365 

pressupondo que existe reprovação ou indício de irregularidade. Por último, colocou-se 366 

à disposição para ajudá-los no que for preciso. Dr. Antonio explicou que quando se fala 367 

de irregularidade pressupões-se certeza do que está falando, pois esta palavra significa 368 

a conclusão de que algo está errado. Dra Tânia sugeriu adotar a palavra averiguação. 369 

Dra. Mamy questionou que quando usa a palavra aguardando averiguação se trata de 370 

pendência e não ressalva. 371 

8- Esclarecimentos sobre a Denúncia na distribuição do leite COMEVAP: Dr. 372 

Antonio esclareceu que na reunião anterior teve um mal estar com a denúncia 373 

referente a distribuição inadequada do leite referente ao Programa Viva Leite, no prédio 374 

“Josiane” – Topolândia. Informou que entrou em contato com o Gerente da COMEVAP 375 

convidando-o para participar desta plenária, porém ele não pode comparecer, mas se 376 

colocou à disposição para dar esclarecimentos aos conselheiros, a Comunidade e aos 377 

denunciantes. Dr. Antonio sugeriu convidá-lo para participar de uma próxima reunião 378 

com a Secretaria Executiva, ficando esta incumbida de trazer os esclarecimentos à 379 

plenária do COMUS.  Sr. Puríssimo solicitou que o Dr. Antonio explicasse rapidamente 380 

como funciona o Programa Viva Leite. Dr. Antonio explicou que o Leite distribuído de 381 

acordo com um convênio firmado entre o Estado e o Município, num processo licitatório 382 

em 2005, tendo como vencedora pela distribuição do leite a empresa COMEVAP. 383 

Porém esta terceirizou o serviço de entrega e no dia da denúncia, o carro próprio de 384 
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entrega quebrou e em vez de comunicarem a empresa COMEVAP, a terceirizada 385 

alugou um carro sem refrigeração. Disse que, segundo informações da Assistente 386 

Social Solange, responsável em averiguar o ocorrido, o fato não causou nenhum 387 

prejuízo na conservação do leite. Ela disse que o leite não estragou, porém ficou o 388 

alerta para que isso não ocorra mais. Disse que o gerente da empresa COMEVAP se 389 

comprometeu em trocar a terceirizada da entrega e que esta situação gerou a abertura 390 

de um processo interno pela Secretaria da Saúde, objetivando a apuração da denúncia 391 

acolhida pelo COMUS. Sr. Puríssimo considerou que foi denúncia foi formalizada ao 392 

COMUS que oficiou a SESAU e a mesma tomou as devidas correções, sendo tudo 393 

esclarecido.   394 

9- Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUS para 2014: Dr. Antonio colocou 395 

em votação o calendário de reuniões do COMUS para o ano de 2014, sendo aprovada 396 

por unanimidade a realização das reuniões todas as segundas terças feiras de cada 397 

mês, às 16 horas.  398 

10- Assuntos Gerais: 10.1- Sugestão do Sr. Puríssimo e Dra. Márcia para 399 

providências quanto à locação de um imóvel para acomodar o COMUS, pois 400 

consideram que o Conselho cresceu muito e necessita de espaço para realização das 401 

reuniões das comissões do COMUS, tornando-se insustentável a divisão de sala com 402 

outros setores. Dr. Antonio disse compreender que a falta de paz para exercício do 403 

trabalho contribui para o estresse e induz ao erro. Sr. Puríssimo disse que está 404 

pedindo um aluguel de uma casa até porque o COMUS tem recurso para este fim. Dr. 405 

Antonio disse que existe um Projeto envolvendo a Vigilância Sanitária com proposta de 406 

mudança para outro prédio, e caso isso se concretize, duas salas serão 407 

disponibilizadas. Sendo assim, criando a possibilidade do COMUS ficar com uma sala 408 

exclusiva para o COMUS. Dra. Tânia disse que particularmente não é favor de uma 409 

locação de imóvel fora da Secretaria da Saúde, disse que precisam ficar próximo do 410 

fundo Municipal de Saúde, devido ao volume de documentos a serem analisados. Sr. 411 

Puríssimo disse que não existem mais condições de três setores compartilharem a 412 

mesma sala. Ficou consignado que o Dr. Antonio irá solicitar ao secretário da Saúde 413 

que com a saída da Vigilância, o COMUS fique com a sala de uso exclusivo do 414 

COMUS. Dr. Antonio confirmou a realização da reunião extraordinária do COMUS para 415 

o dia 10/12/13 - sexta feira às 13h00minh, na sala do COMUS para discussão do 416 

Estatuto Social da Fundação de Saúde. 10.2- Sugestão da Dra. Tânia para comprar 417 

três ventiladores grandes de forte potência, considerando que o ar condicionado está 418 

quebrado. Salientou que a solicitação não deverá excluir providências relacionadas com 419 

a troca ou conserto do ar condicionado do COMUS.  420 

A reunião teve início às 16h24minh, com término às 18h30minh. 421 

Ata elaborada por                          Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira 422 
da Silva.              423 

São Sebastião, 10 de dezembro de 2013. 424 
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