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ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 11de fevereiro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Leitura das atas: 184ª ordinária e 118ª extraordinária, ambas aprovadas por unanimidade.  5 

B) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 6 

ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como correspondência geral 7 

destinada ao COMUS.  8 

Ofícios Expedidos: Of. nº 175/2013 – Paróquia São Sebastião; Of. nº 002/2014 – Secr. Urandy; Of. 9 

nº 003/2014 – Departamento de Vigilância em Saúde; Of. nº 004/2014 – Interventor do Hospital de 10 

Clinicas de São Sebastião; Of. nº 005/2014 – Secretaria de Assuntos Jurídicos; Of. nº 006/2014 – 11 

Departamento de Vigilância em Saúde; Of. nº008/2014 – Secr. Urandy; Of. nº 09/2014 – ECORAD; 12 

Of. nº 010/2014 – Secr. Adjunto SESAU, Of. nº 11 e 12/2014 - SESAU. 13 

Ofícios Recebidos: Of. nº 004, 018 e 025/2014 – Secr. Urandy; Of. 005/2014 – Intervenção do 14 

Hospital de Clinicas de São Sebastião; Of. nº 003/2014 – Vigilância Sanitária – VISA; Of. 061/2014 – 15 

Secretário Adjunto.  16 

Email Recebido: Tânia Sarak – questionamentos do Plano Municipal de Saúde e Maria Aparecida 17 

(Cidinha) esclarecimentos Programação Anual de Saúde anos 2014 a 2017 para votação. 18 

Folha de Andamento:  Assunto SIOPS ref. 3º, 4º e 5º Bimestre/2013. 19 

Resoluções: nº. 01/2014 – Aprovação o Plano Municipal de Saúde 2014/2017; nº 02/2014- 20 

Aprovação Programação Anual de Saúde 2014; nº 03/2014 – Aprovação do Relatório da VI 21 

Conferência Municipal de Saúde 2013; nº. 04/2014 – Alteração do Estatuto Social da Fundação 22 

de Saúde; nº 05/2014 – Aprovação de Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre/2013, 23 

ficando pendentes de análise os itens mencionados na ata da respectiva reunião. 24 

Dra Antonio Carlos deu início a reunião em segunda chamada, em seguida colocou a proposta de 25 

pauta sugerida pela Secretaria Executiva, sugestão aprovada por unanimidade. Em seguida, 26 

passou-se a ordem do dia: 27 

Ordem do Dia:  28 

1- Prorrogação do atual mandato até 31/03/14: 29 

2- Apresentação da minuta do Código de Ética: 30 

3- Reativação da Comissão do Plano Municipal de Saúde; 31 

4- Apresentação pela SESAU do Relatório de Auditoria DENASUS 22/2013: 32 

5- Assuntos Gerais: 5.1 – SIOPS 3º, 4º e 5º bimestre/2013 Cópia anexa). 33 

______________________________ 34 

1- Prorrogação do atual mandato até 31/03/14: Dr. Antonio informou que a sugestão de 35 

prorrogação do mandato da composição do COMUS se deu devido ao não preenchimento das vagas 36 

no segmento Usuários e Prestador de Serviços de Saúde durante o Processo Eleitoral na VI 37 

Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 23 de novembro de 2013 e tendo em vista as 38 

análises recursais apresentadas. Informou que durante o processo de análise duas entidades não se 39 

enquadraram no disposto na lei 1990/2009 e tiveram a documentação encaminhada para o Jurídico 40 

da Prefeitura para parecer específico e Ministério Público, sendo elas a Associação Comercial e 41 

Instituto Educacional de Ciências da Saúde. Quanto a Associação Comercial a Comissão do COMUS 42 

responsável pela análise entendeu que ela é uma pessoa jurídica que representa outras pessoas 43 

jurídicas, portanto não se enquadra na representatividade do segmento usuários. Quanto ao Instituto 44 

Educacional houve a inscrição para representar o segmento Prestador de Serviços de Saúde, sendo 45 

que este segmento, conforme disposto na Lei 1990-09, a entidade deve ser conveniada (SUS) ou 46 

sem fins lucrativos. Acontece que o Instituto tem fins lucrativos e não possui convênio, no momento, 47 

com o Município. Sra. Dinalva perguntou o porquê o Dr. Paulo Alexandre podia ser conselheiro e 48 
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agora não pode mais. Dr. Antonio respondeu que ele continua como conselheiro até o 49 

empossamento do novo mandato e que na composição anterior a empresa do Dr. Paulo mantinha 50 

convênio com o SUS, porém este foi rompido e teoricamente o COMUS não atentou para este fato. 51 

Disse que esta situação não feriu em momento algum as deliberações ocorridas, considerando que 52 

quase 100% das deliberações foram feitas em caráter de unanimidade de votos. Quanto à 53 

argumentação da realização de trabalhos filantrópicos realizados pelo Instituto não caracteriza a 54 

entidade como filantrópica, pois não existe registro específico para este fim. Disse que se sente 55 

muito tranquilo nas ações e encaminhamentos realizados pelo COMUS, disse que admira o trabalho 56 

do Dr. Paulo Alexandre e que tem um bom relacionamento com a sua pessoa. Disse que torce para 57 

que tudo dê certo, porém, caso não seja possível a participação do Instituto na composição do 58 

COMUS, nada impede que a entidade participe das reuniões com direito a voz. Informou que diante 59 

dos encaminhamentos efetuados teve como resposta do Ministério Público o indeferimento da 60 

solicitação, considerando que seu parecer, num momento oportuno, caso alguém recorresse à 61 

justiça, tornar-se-ia viciado. Informou que o Promotor recomendou solicitar apoio no Jurídico da 62 

Prefeitura ou até mesmo consultar o próprio SUS. Quanto ao retorno do Jurídico da Prefeitura fomos 63 

orientados para seguirmos o disposto na Lei 1990/09 quanto à formação de comissões específicas 64 

para análise desses casos. Porém diante da recomendação do Promotor, e considerando que as 65 

Secretarias também são COMUS, reenviamos a documentação das duas entidades para o parecer 66 

da Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJUR e estamos aguardando um retorno. Disse que quando 67 

o COMUS receber a resposta do Jurídico comunicará oficialmente as entidades. Informou que o 68 

prazo sugerido para prorrogação foi fixado até o dia 31/03/14 e, que além do empossamento das 69 

entidades será efetuada a eleição da Secretaria Executiva do COMUS (Presidente, Vice Presidente, 70 

1º e 2º Secretários. Informou que o Laboratório Itapema e Associação Antialcoólica apresentaram 71 

documentação para participação e que estas foram validadas, porém caso haja necessidade de 72 

disputa de vaga, estas serão submetidas à eleição. Colocada em votação a proposta de 73 

prorrogação do período de eleição até do COMUS até 31/03/14, aprovada por unanimidade. Dr. 74 

Marcelo Coelho considerou que o Município perdeu um ótimo profissional jurídica e tecnicamente 75 

competente. Disse que testemunhou milhares de casos complicados e graves de pacientes que ele 76 

operou com sucesso. Dra. Tânia solicitou registrar em ata que no seu entendimento a participação 77 

do Instituto Educacional é viável, pois o vê como uma pessoa jurídica que forma profissionais de 78 

saúde e talvez se encaixasse em outro segmento. Quanto a Associação Comercial acredita que eles 79 

se enquadram no segmento usuários. Dr. Antonio considerou que nada impede que o Instituto, caso 80 

seja possível, se candidate para outro segmento, porém a Associação Comercial informou que eles 81 

não se enquadram juridicamente em nenhum dos segmentos disponibilizados pelo COMUS. Dr. 82 

Elias também disse que tecnicamente não vê nada que desabone o trabalho do Dr. Paulo, porém 83 

informou que em plenária anterior do COMUS foi insultado com questionamentos de que sua pessoa 84 

deveria ter conhecimento do trabalho de bucomaxilo desenvolvido no Hospital. Informou que na 85 

época era chefe da Divisão de Odontologia e não possuía nenhum vínculo com o Hospital. Disse que 86 

sentiu desrespeitado na época e desconhece o motivo, pois não possui nenhuma questão pessoal e 87 

nunca o desrespeitou. Lembrou que durante o período de rompimento do Hospital com o serviço 88 

disponibilizado pelo Dr. Paulo, solicitou pessoalmente do COMUS a concessão do direito de defesa 89 

ao Dr. Paulo por escrito, considerando a capacidade técnica do profissional e seu trabalho 90 

desenvolvido no Hospital. Explicou que a sua intenção era evitar a alegação futura do cerceamento 91 

do direito de defesa. Salientou que até então não teve resposta do COMUS a respeito desse caso. 92 

Dr. Antonio disse que ficará registrado e apurará o porquê do não retorno a referida solicitação.  Sr. 93 

Puríssimo considerou o mérito do trabalho desenvolvido pelo Paulo, disse que ele é reconhecido 94 

internacionalmente, levando programas realizados no Município para fora do Brasil. Porém as 95 
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questões pessoais entre executivo e Dr. Paulo, fizeram com que o Hospital perdesse um grande 96 

profissional. Finalizou dizendo que torce pelo Dr. Paulo Alexandre.  97 

2- Apresentação da minuta do Código de Ética: Dr. Antonio lembrou que a minuta do Código de 98 

Ética foi enviada há dois meses por e-mail aos conselheiros e somente a Dra. Tânia solicitou 99 

alterações para correções. Sra. Ana Maria informou que as referidas correções já foram efetuadas e 100 

em seguida, destacou-as para plenária. Dr. Antonio explicou que o Código de Ética servirá como 101 

apoio e direcionamento para o COMUS, disse que ele é curto e não prevê todas as situações, porém 102 

ele será um norteamento diante de situações mais difíceis. Salientou que tentaram usar o Conselho 103 

para interesses próprios e que esta situação é provocada pela falta de ética das pessoas. Disse que 104 

administrar situações que não são transparentes dá a impressão de estarmos num jogo e isso não 105 

será admitido. Em seguida, citou situações ocorridas de acusações infundadas por membros deste 106 

Conselho que quase tiveram um desfecho judicial. Sr. Puríssimo lembrou que este caso teve a 107 

retratação da conselheira com reconhecimento rápido do seu erro. Dr. Antonio considerou que esta 108 

situação apesar de ter sido complicada de ser mediada serviu de aprendizado para todos e foi então 109 

que a Dra. Marcia resolveu criar o Código de conduta de Ética. Dra. Marcia considerou que mesmo 110 

voluntariamente os conselheiros ocupam um cargo público e com isso respondem pela ética e moral. 111 

Dr. Antonio complementou que o Conselheiro exerce função pública de interesse público. Disse que 112 

o Conselheiro deve ser honesto em suas atitudes e decisões, sem seguida lembrou que as 113 

gravações das reuniões do COMUS são oficialmente gravadas, portanto devemos evitar os 114 

denuncísmos, isto é, denúncias infundadas. Sr. Puríssimo solicitou alteração no artigo 12, inciso I e 115 

II. Dr. Antonio colocou o Código de Ética em votação, sendo aprovado por unanimidade com 116 

reavaliação do artigo 12 e seus incisos. Foi acordado também que a sua alteração será enviada e 117 

consensuada por e-mail.  118 

3- Reativação da Comissão do Plano Municipal de Saúde: Dr. Antonio lembrou que toda e 119 

qualquer comissão do COMUS, com o novo empossamento, poderá sofrer alterações em sua 120 

composição. Explicou que a lacuna existente na composição anterior é referente ao segmento 121 

Governo. Em seguida efetuou o convite a Dra. Mamy, que aceitou o convite prontamente. Em 122 

seguida, citou o nome dos membros para compor a comissão que acompanhará o Plano Municipal 123 

de Saúde: Mamy Umehara de Souza – segmento Governo, Dinalva Menezes Torres Tavares – 124 

segmento Usuários, Tânia Regina Sarak – segmento Trabalhador de Saúde e Dr. Antonio Carlos 125 

Nisoli Pereira da Silva – segmento Governo. Composição aprovada por unanimidade.   126 

4- Apresentação pela SESAU do Relatório de Auditoria DENASUS 22/2013: Dr. Antonio lembrou 127 

que esta foi uma Auditoria DENASUS realizada em 2013, com monitoramento do Eduardo Sandini. 128 

Em seguida, discorreu sobre as constatações que ainda estão com o status de INCONFORME no 129 

referido relatório. Informou que estas são referentes ao organograma da Secretaria da Saúde e fluxo 130 

de atendimento do Pronto Socorro e Atenção Básica. Explicou que quando o número de atendimento 131 

demonstrado pelo Pronto Socorro é maior do que o realizado pela Atenção Básica denota 132 

intercorrências, porém, concluiu que este problema é geral e ocorre em outros municípios também. 133 

Informou que o Município elaborou metas e espera que com a implantação da Fundação estas 134 

situações possam ser sanadas. Dando continuidade, informou que o último monitoramento em loco 135 

realizado pelo Dr. Sandini foi realizado no dia 11/12/13 e que o relatório em tela está atrelado ao 136 

Termo de Compromisso com prazo para regularização das inconformidades apontadas. Por último 137 

leu as recomendações constantes do relatório, sendo uma delas a ciência ao COMUS. Disse que o 138 

relatório foi enviado por e-mail e está a disposição para maiores esclarecimentos nos arquivos do 139 

COMUS. Sr. Puríssimo e Dra. Tânia apresentaram dúvidas referentes às constatações do 140 

organograma que foram esclarecidas pelo Dr. Antonio. Dr. Marcelo Coelho fez considerações a 141 

respeito do Pronto Socorro, sugeriu dar ao Pronto Socorro mais resolutividade, criando condições 142 

para que ele seja mais autônomo com relação aos pedidos de exames. Dr. Antonio disse que com a 143 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

 
 __________________________________ 

 

Ata da 185ª reunião ordinária COMUS  11-02-14   Página 4 de 6. 

Fundação novas políticas serão rediscutidas para o atendimento do Pronto Socorro e Atenção 144 

Básica. Dra. Mamy informou que quando necessário, nos atendimentos ambulatoriais solicita 145 

exames em caráter de urgência e tem prontamente o resultado destes. Considerou que a sua 146 

experiência lhe permite entender que é muito precoce justificar toda uma estrutura do serviço de 147 

saúde a partir de alguns pontos isolados. Disse que vários são os fatores que influenciam. Em 148 

seguida citou-os: vocação equivocada do PSF, instabilidade na vocação do PSF, cultura dos 149 

usuários do Sistema de Saúde, entre outros. Disse que ainda não existe clareza quanto à definição 150 

de papéis a ser realizado por cada unidade de saúde. Sr. Puríssimo fez considerações referentes as 151 

disposições dos cartazes informativos quanto a classificação de risco no Pronto Socorro, em seguida 152 

solicitou sua retirada considerando que estão causando confusão no entendimento dos usuários. Dr. 153 

Antonio considerou a retirada do cartaz não muda o panorama da situação atual. Disse quem decide 154 

a ordem do atendimento técnico é a Enfermagem. Dra. Tânia informou que o Ministério da Saúde 155 

publicou uma cartilha de orientação aos usuários dirimindo dúvidas mais frequentes de quando se 156 

deve procurar o Pronto Socorro e Atenção Básica. Disse que encaminhará aos conselheiros por e-157 

mail. Dra. Marcia salientou que este é um dos papéis do conselheiro, orientar a população.   158 

5- Assuntos Gerais: 159 

5.1 – SIOPS 3º, 4º e 5º bimestre/2013 Cópia anexa): Dr. Antonio informou que esta documentação 160 

foi encaminhada pelo Fundo Municipal com objetivo de dar ciência ao COMUS do SIOPS do 3º, 4º e 161 

5º bimestre/13. Dra. Tânia e Sr. Puríssimo comentaram que solicitaram anteriormente ao Fundo 162 

Municipal a documentação referente ao SIOPS, porém não tiveram retorno. Dr. Antonio disse que 163 

verificará com o Sr. André o porquê do não envio a Comissão de Finanças - COFIN. Dra. Tânia 164 

explicou que este ano elaboraram um novo fluxograma para esclarecer as pendências existentes 165 

com relação à Prestação de Contas. Dr. Antonio solicitou aos membros da COFIN a disponibilização 166 

do calendário de reuniões específicas para análise da prestação de contas. Dra. Tânia disse que o 167 

calendário das reuniões da COFIN já está pronto, sendo a 1ª reunião agendada para o dia 18/02/14 168 

e contará com a presença do Dr. Antonio para esclarecimentos específicos. Dr. Antonio solicitou o 169 

levantamento do passivo, objetivando o trabalho em parceira para saneamento das pendências. 170 

Solicitou que o resumo descritivo das pendências referentes a Secretaria seja separado do resumo 171 

das pendências do Hospital, objetivando facilidade nas cobranças e seus respectivos retornos. Dra. 172 

Tânia informou que uma das pendências são as cartilhas confeccionadas pelo Setor de Zoonoses. 173 

Dr. Elias disponibilizou a Secretaria Executiva as cartilhas da Zoonoses para apreciação em 174 

atendimento ao compromisso firmado com a COFIN em Plenária anterior.  175 

5.2- Hospital e Pronto Socorro: Dr. Marcelo Coelho informou que tem recebido muitas denúncias 176 

referentes ao atendimento dispensado no Pronto Socorro e Hospital. Denúncias que vão do mau 177 

atendimento até o mau tratamento. Em seguida sugeriu convidar os responsáveis pelo Hospital e 178 

Pronto Socorro para esclarecimentos. Dr. Antonio considerou ser muito difícil acatar este tipo de 179 

denúncia de forma genérica e sem maiores fundamentações. Dra. Marcia sugeriu solicitar ao Serviço 180 

de Atendimento ao Consumidor – SAC do Hospital informações sobre os índices de reclamações na 181 

área hospitalar e Pronto Socorro. Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que não adiantará buscar 182 

informações no SAC do Hospital porque não constará nenhuma informação devido ao 183 

desconhecimento do serviço oferecido pelo Hospital. Da mesma forma, considerou que não existem 184 

informações legíveis nas dependências do Hospital e Pronto Socorro com relação à Ouvidoria. 185 

Sugeriu que as informações devem estar bem localizadas para orientação dos usuários. Dr. Antonio 186 

sugeriu disse que expedirá uma resolução do COMUS solicitando ao interventor que os cartazes 187 

informativos sejam visíveis e bem localizados. Dra. Marcia considerou que a denúncias vazias 188 

comprometem o trabalho de investigação do COMUS e sem estarem fundamentadas não colaboram 189 

para uma ação efetiva. Por último, considerou que os canais de oficiais de controle social são o SAC 190 

do Hospital e Ouvidoria e, caso seja necessário, o COMUS poderá exigir que o Hospital cumpra 191 
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essas determinações e que se faça esse trabalho educativo. Dra. Mamy lembrou que em plenária 192 

anterior, a Dra. Eliete informou que as reclamações referentes ao Hospital diminuíram bastante, 193 

provavelmente depois da implantação do SAC do Hospital. Informou que o SAC do Hospital 194 

disponibiliza a Secretaria da Saúde o número de atendimento realizado pelo serviço no período de 195 

prestação de contas. Informou que os funcionários responsáveis pelo SAC visitam todos os 196 

pacientes internados antes da alta hospitalar, objetivando acolher alguma queixa do serviço. 197 

Considerou essa ação muito interessante no caminho da humanização proposta. Considerou que a 198 

diminuição do número de queixas advindas do Hospital no Setor da Ouvidoria pode não ser um 199 

parâmetro muito fiel, mas há de ser considerado devido à diminuição do número de queixas na 200 

Ouvidoria. Sr. Puríssimo disse que se tornou uma referência para as queixas relacionadas ao 201 

Hospital. Salientou que a maioria das queixas é comprovada como verdadeiras, sendo 90% 202 

comprovadas como fato. Em seguida, corroborou a fala do Dr. Marcelo e fala da Sra. Rita de Cássia. 203 

Informou que esteve em visita como conselheiro no Hospital na semana anterior, sob supervisão da 204 

enfermeira Isilda e pode verificar que não existia placa informativa do SAC. Informou que 205 

compareceu ao setor da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI verificou que as condições dos 206 

aparelhos de ar condicionados estavam em reparos, sendo que o aparelho de uma das salas de 207 

cirurgia poderia estar em funcionamento ainda no decorrer do dia da referida visita, haja vista esse 208 

apresentar necessidade de manutenção. No Centro Cirúrgico teve o desprazer de tomar 209 

conhecimento pelos profissionais médicos e anestesistas que no dia anterior a sua visita cancelaram 210 

as cirurgias eletivas devido à falta de ar condicionado. Disse que o interventor e Prefeito foram 211 

avisados do cancelamento das cirurgias, porém a sua entrevista na rádio foi contrária ao acontecido.  212 

Quanto ao Pronto Atendimento Central apresentam aparelhos de ar condicionado quebrados (falta 213 

de manutenção). Considerou que o grande problema dentro do Hospital é a falta de investimento e 214 

que toda constatação apontada tem como objetivo minimizar os problemas existentes. Quanto as 215 

condições de higiene do Pronto Atendimento de Boiçucanga – PAB informou que o mesmo estava 216 

em condições insatisfatórias de higiene, tendo observado presença de baratas em seu interior,  além 217 

constatação da falta da placa informativa do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC. Disse 218 

que pode constatar a fixação recente de uma placa nova, na parte exterior do prédio, com os 219 

seguintes dizeres: Complexo Hospitalar Irmandade Coração de Jesus. Considerou que não existe 220 

complexo hospitalar. Falou que as reclamações de modo geral são referentes a ventilação (falta de 221 

ar condicionado e aparelhos quebrados). Em seguida, passou a palavra a Enfermeira Isilda que 222 

informou que os aparelhos de ar condicionado citados pelo Sr. Puríssimo já foram consertados.  Dra. 223 

Tânia solicitou complementar a resolução do COMUS, incluindo a solicitação de retomada da 224 

informação sobre as escalas médicas. Dr. Antonio considerou que a informação permitirá ao usuário 225 

reclamar no canal correto e que a placa denota humanização. Considerou que de repente o canal de 226 

divulgação precise ser afinado. Em seguida, efetuou a leitura da redação que será proposta ao 227 

interventor do Hospital pelo COMUS: ”Recomendar a fixação da placa informativa sobre o serviço do 228 

SAC em local visível, em tamanho razoável, bem como disponibilizar escala de trabalho dos 229 

profissionais médicos”, fixando o prazo de 30 dias para adequação. Sugestão da emissão da 230 

resolução colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dr. João Siqueira lembrou 231 

que o Termo de Cooperação firmado entre a Santa Casa e Prefeitura criou uma comissão destinada 232 

para observar estes fins, porém esta não está inativa e será reativada. Dr. Antonio informou que 233 

quando o Secretário Urandy assumiu, eles conversaram tecnicamente sobre todas as possibilidades 234 

referentes a administração do Hospital. Sendo decidido que formariam três comissões para avaliar a 235 

qualidade do Termo de Cooperação, tempo de devolução da intervenção e uma que reverá os custos 236 

do Pronto Socorro, Hospital e SAMU. Disse que esses grupos de trabalho estão sob a 237 

responsabilidade do Dr. Marcos Salvador e Dr. Luiz Fernando do departamento jurídico. E de acordo 238 

com o relato do DR. João Siqueira, essas comissões deveriam estar acompanhando essas 239 
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situações.  Lembrou que em 2011 estava na Secretaria de Caraguá e o COMUS tinha como 240 

presidente do COMUS a Sra. Ana Cristina que na época efetuou uma denúncia no Ministério Público. 241 

Disse que este processo ficou parado por algum tempo, sendo reativado com o Promotor Nathan. 242 

Informou que por determinação da Corregedoria do Ministério Público foi instaurada uma sindicância 243 

e uma vistoria conjunta com COMUS, Componente de Auditoria Municipal e Departamento de 244 

Vigilância Sanitária foi iniciada, objetivando investigar a procedência da denúncia. Informou que 245 

todas as reuniões com o Promotor a respeito deste caso tiveram a participação da Dra. Marcia como 246 

representante do segmento usuários. Dessa vistoria foi emitido um relatório conjunto que foi 247 

apresentado em plenária anterior do COMUS. Informou que a Promotoria estendeu a vistoria para o 248 

Hospital e ainda solicitou a participação da Vigilância Estadual. Dessa vistoria também será emitido 249 

um relatório conjunto que será apresentado ao Promotor. Explicou que o Promotor fará um 250 

cruzamento de todas as informações disponibilizadas nos relatórios de auditorias conjuntas e Plano 251 

Municipal de Saúde e que desse cruzamento será emitido um TAC – Termo de Ajuste de Conduta. 252 

Considerou que se o Município cumprir o Plano, automaticamente, resolverá 80% das determinações 253 

contidas no TAC. Explicou que quando o TAC for aprovado, o Prefeito assinará um documento e 254 

responsabilidades serão nomeadas, pois ele gera uma necessidade de acompanhamento e 255 

comprometimento sob pena de multa e responsabilidades se não for cumprido. Disse que o TAC se 256 

desdobrará em projetos por unidades, com prazos previstos para sua elaboração. Acredita que a 257 

Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal também poderá acompanhar o TAC que terá o 258 

acompanhamento do Promotor. Por isso se sente muito a vontade para tranqüilizar o Conselho, 259 

considerando que o TAC abrangerá todas as reclamações aqui apresentadas. Disse que opção pelo 260 

Termo é melhor do que penalização do gestor atual por questões que historicamente vem 261 

acontecendo há várias gestões. Salientou que o trabalho, responsabilidade e compromisso do 262 

COMUS aumentarão, pois o TAC demandará trabalho de acompanhamento de projetos e metas. 263 

Salientou que não teme a elaboração do TAC desde que não sejam criadas cláusulas absurdas que 264 

engessem as ações de saúde. Como exemplo, citou as seis unidades selecionadas para reforma e 265 

construção que foram aceitas por estarem locadas em prédios próprios e que as unidades de saúde 266 

instaladas em prédios que não são próprios, informou que o projeto do município prevê as 267 

desapropriações desses imóveis, porém caso algum deles não possa ser desapropriado, estudarão 268 

outro lugar para mudar a unidade respectiva em tempo adequado para providências quanto à 269 

utilização de recursos necessários. Salientou que o TAC e sua execução e acompanhamento é 270 

atribuição do Ministério Público e a fiscalização do seu cumprimento passará pela apreciação do 271 

COMUS, Vigilância Sanitária e Auditoria Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião.  272 
Ata elaborada por                                                              Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 273 
Pereira da Silva.            274 

São Sebastião, 11 de fevereiro de 2014. 275 
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