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ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de abril de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Leitura das atas: 186ª ordinária e 119ª 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 020/2014 – Secr. Urandy; of. nº 021/2014 – Divisão de Tráfego Centro e 9 

Costa Norte –SESAU; of. 022/2014 – Departamento de Vigilância em Saúde; of. nº 023/2014 – Secr. 10 

Urandy; of. 025/2014 – Conselheiro Dr. Elias Cecílio biênio 2011/2013; of. nº 027/2014 – Associação 11 

Comercial e empresarial; of. nº 028/2014 - Associação Antialcoólica; of. nº 031/2014- Ouvidoria. 12 

Ofícios Recebidos: of. nº 043/2014 – Intervenção; of. nº 143 e 144/2014/SESAU – Secr. Urandy; 13 

of. nº 038/2014 – Vigilância Epidemiológica; of. 132/2014/SESAU – Secr. Urandy – of, nº 47/2014 – 14 

Intervenção .   15 

Email Recebido: Dr. Paulo Alexandre – referente habilitação da Entidade na  16 

cadeira do COMUS.  17 

Folha de Andamento:    18 

Resoluções: nº 09/2014 – Aprovação da indicação das Conselheiras Marcia Guimarães Corrêa da 19 

Silva e Rosana Fleury Zerlotti para compor o Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do 20 

Município de São Sebastião; nº 10/2014 – Aprovação da indicação da Conselheira Tânia Regina 21 

Sarak em substituição ao conselheiro Carlos Cipullo Aymar para compor o Comitê Gestor da Rede 22 

de Urgência e Emergência do Município de São Sebastião; nº 11/2014- Aprovação da formação da 23 

Secretaria Executiva do COMUS, apresentando a seguinte composição: Antonio Carlos Nisoli Pereira 24 

da Silva- Presidente, Marcia Guimarães Corrêa da Silva- Vice Presidente, Carlos Puríssimo – 1º 25 

Secretário e Tânia Regina Sarak – 2º Secretária; nº 12/2014 – Aprovação da formação da Comissão 26 

de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, apresentando a seguinte composição: Antonio 27 

Carlos Nisoli Pereira da Silva e Sandra Mamy Umehara de Souza – segmento Governo, Dinalva 28 

Menezes Castro Tavares e Rita de Cássia do Nascimento Simioni – segmento Usuários, Tânia 29 

Regina Sarak- segmento Trabalhadores de Saúde; nº 13/2014 – Aprovação do Relatório Anual de 30 

Gestão – RAG 2013. 31 

Decreto Municipal nº 6041/2014 – Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde –32 

COMUS.   33 

Relatório da 4ª Oficina de capacitação interna de conselheiros.  34 

Dr. Antonio Carlos deu início a reunião em segunda chamada e colocou a proposta de pauta 35 

sugerida pela Secretaria Executiva, adiantando os dois últimos itens de pauta, com inclusão de item 36 

de pauta sobre Informes referentes a Vistoria Conjunta realizada no Hospital de Clínicas, sugerido 37 

pela Dra. Tania Sarak. Proposta de pauta aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a 38 

ordem do dia: 39 

Ordem do Dia:  40 

1- Assuntos Gerais:  41 

1.1- Esclarecimentos sobre os trâmites do Edital do Concurso para contratação dos 42 

funcionários da Fundação de Saúde; 43 

1.2- Esclarecimentos sobre a denúncia do COMUS efetuada ao Ministério Público em 44 

2011. 45 

2- Eleição Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores e Unidades; 46 

3- Formação do Grupo de Trabalho para mobilização da população referente ao exercício 47 

do Controle Social; 48 
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4- Apresentação do Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas do Hospital de 49 

Clínicas – 1ª quadrimestre/2013. 50 

 51 

______________________________ 52 

1- Assuntos Gerais: 53 

1.1 – Esclarecimentos sobre os trâmites do Edital do Concurso para contratação dos 54 

funcionários da Fundação de Saúde: Dr. Antonio informou que o Conselho  55 

Curador e Conselho Fiscal da Fundação se reuniram com a Secretaria Executiva do COMUS e 56 

deliberaram sobre os trâmites finais para lançamento do Edital do Concurso Público da Fundação. 57 

Disse que a resolução do Conselho Curador já foi publicada na Imprensa e que a totalidade de 58 

cargos ampliados almejada pela Fundação será efetuada de forma gradativa.  Quanto ao Edital do 59 

Concurso Público será publicado ainda esta semana, preferencialmente na quinta feira. Explicou 60 

que a resolução do Conselho Curador foi publicada antes do Edital do Concurso porque numa 61 

Fundação Pública de Direito Privado, ela é responsável pela criação dos cargos. Em seguida, 62 

salientou a autonomia e poder do Conselho Curador diante de algumas ações. Dra. Rosana 63 

perguntou quantos cargos serão criados e contratados. Dr. Antonio informou que eles serão 64 

ocupados à medida que forem implementados. Na sequência, explicou que da lista de 386 cargos, 65 

148 já estão concursados e se referem aos Agentes Comunitários de Saúde. Considerou que 66 

iniciarão com uma equipe básica, sendo inseridos a mais os cargos de motoristas, assistentes 67 

sociais, advogado e contador.  68 

1.2- Esclarecimentos sobre a denúncia do COMUS efetuada ao Ministério Público em 2011: 69 

Dr. Antonio informou que esta denúncia foi efetuada pelo COMUS de forma muito genérica com 70 

itens objetivos e outros subjetivos, sem especificações concretas na geração do relatório ao 71 

Promotor. Informou que desconhece o motivo, mas o processo ficou parado por aproximadamente 72 

dois anos e com a vinda do novo Promotor a questão foi retomada. Disse que o Promotor convidou 73 

representantes do COMUS e representantes da Secretaria da Saúde, sendo indicada a Dra. Marcia 74 

pelo COMUS e Dr. Antonio pela Secretaria da Saúde. Nessa reunião ficou definido que seria feita 75 

uma reavaliação conjunta envolvendo parâmetros técnicos, já que a avaliação inicial não utilizou 76 

esses recursos. E assim foram realizadas três auditorias técnicas, uma realizada pelo Ministério 77 

Público, uma conjunta realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, COMUS e Componente de 78 

Auditoria – AUDISUS nas Unidades de Saúde e uma terceira também conjunta realizada pela 79 

Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e COMUS no Hospital de Clínicas de São Sebastião. 80 

Salientou que o relatório da Vistoria realizada nas Unidades de Saúde já foi disponibilizado ao 81 

COMUS e foi apresentado em plenária anterior. Quanto ao relatório da vistoria realizada no 82 

Hospital, informou que o Estado já disponibilizou uma cópia ao Secretário da Saúde. Dra. Tania 83 

Sarak salientou que é este o relatório que o COMUS está solicitando que seja encaminhado para 84 

apreciação da Plenária. Dr. Antonio informou que já enviou ofício ao Secretário Urandy solicitando 85 

o referido relatório. 86 

2- Eleição da Comissão de coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’s: Dr. 87 

Antonio explicou que os Conselhos Gestores de Unidades atuam nas Unidades de Saúde como 88 

Micro Conselhos de Saúde. Disse que eles também se reúnem mensalmente se reportando ao 89 

COMUS em plenárias definidas ou sempre que julgarem necessário. Lembrou que na Conferência 90 

Municipal de Saúde ocorrida em novembro/13 ficou definido que o COMUS estaria articulando a 91 

formação de cinco unidades de conselhos gestores, inicialmente, depois da implantação da 92 

Fundação. Dra. Marcia considerou que estes conselhos gestores, além de atuarem como mini 93 

conselhos, também deverão documentar todo o trabalho desenvolvido. Dra. Tania Sarak 94 

considerou que, de repente com a implantação da Fundação seja possível formar os conselhos 95 

gestores em todas as unidades. Dra. Marcia salientou que uma das maiores dificuldades na 96 
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formação destes conselhos está atrelada a falta de envolvimento dos profissionais e falta de 97 

adesão dos usuários. Dr. Antonio corroborou a fala da Dra. Marcia quanto à falta de envolvimento 98 

do usuário e acrescentou que considera muito mais fácil ter todos os conselhos formados do que 99 

três ou cinco conselhos formados com a responsabilidade de abranger as outras unidades. 100 

Explicou que a geografia do Município muitas vezes não contribui para a realização de algumas 101 

ações que neste caso ficará com a efetividade do monitoramento prejudicada. Lembrou das 102 

tentativas infrutíferas para formar os conselhos Gestores nas unidades de saúde. Salientou que a 103 

efetivação dos Conselhos Gestores é difícil e depende muito do interesse da população. Em 104 

seguida, lembrou que as Associações Amigos de Bairro também não são atuantes nestas 105 

propostas. Por último, disponibilizou o momento para as manifestações de interesse em participar 106 

do processo de eleição, sendo aprovada por unanimidade a indicação da Sra. Dinalva Menezes 107 

Castro Tavares – segmento Usuários, Dra. Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador de Serviço 108 

de Saúde, Sr. Lourival Siqueira dos Santos (indicado a confirmar) e quanto ao segmento Governo, 109 

Dr. Antonio articulará a representatividade do segmento Governo junto a Secretaria da Saúde e 110 

demais secretarias. 111 

3- Formação do Grupo de Trabalho para mobilização da população referente ao exercício do 112 

Controle Social: Dra. Marcia discorreu sobe a necessidade da formação de um grupo de trabalho, 113 

objetivando conversar com a população para despertá-la diante do papel de cidadão e usuário 114 

consciente de seus direitos e responsabilidades. Salientou que esta postura é uma das principais 115 

atribuições do Conselheiro.  Dr. Antonio disponibilizou o momento para as manifestações de 116 

interesse, candidatando-se os seguintes Conselheiros: Dra. Rosana Fleury Zerlotti – segmento 117 

Prestador de Serviço de Saúde, Dr. Vilson Costa Junior – segmento Usuários, Dra. Marcia 118 

Guimarães Corrêa da Silva – segmento Usuários e Sr. Aristides Petrella Neto – segmento 119 

Usuários.  120 

4- Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças - COFIN referente à Prestação de 121 

Contas do Hospital de Clínicas – 1º quadrimestre/2013: Sr. Puríssimo discorreu sobre o fluxo e 122 

rotina de trabalho da COFIN,  informou que independente das aprovações ou reprovações das 123 

contas, caso seja necessário, recomendações serão apontadas e enviadas para o Fundo Municipal, 124 

objetivando saná-las. Em seguida, convidou os membros presentes interessados em compor os 125 

trabalhos da COFIN. Na sequência efetuou a leitura da 178ª reunião da Comissão de Finanças, 126 

data de 25/03/14, na qual apresentou o parecer favorável a aprovação das Contas referentes ao 127 

Hospital de Clínicas de São Sebastião, no período referente ao 1º Quadrimestre/2013. Salientou 128 

que independente do parecer favorável, a COFIN emitiu recomendações a serem providenciadas 129 

pelo Secretário da Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde. Por último, efetuou a leitura na 130 

íntegra das referidas recomendações. Dra. Tania Sarak manifestou posicionamento contrário ao 131 

parecer emitido na referida ata, disse que deve ser aprovado com ressalvas, pois ainda existem 132 

pendências. Salientou que ainda existem dúvidas com relação aos contratos médicos devido à falta 133 

de assistência jurídica. Sr. Puríssimo explicou que a redação final do parecer da COFIN sobre a 134 

Prestação de Contas do Hospital não consta a palavra ressalva porque elas foram analisadas e 135 

encaminhamentos com solicitações para adequações foram emitidos. Informou que aguardam o 136 

retorno destes para novas averiguações. Dr. Antonio estranhou o posicionamento da Dra. Tania ao 137 

parecer da COFIN. Disse que ele é contraditório ao parecer emitido pela COFIN na leitura proferida 138 

pelo Sr. Puríssimo. Considerou que o parecer final da COFIN apresentado à Plenária deve refletir o 139 

consenso dos membros ou até mesmo as divergências, e isto não aconteceu. Disse que este tipo 140 

de postura fragiliza a segurança dos Conselheiros na hora de votar. Dra.Tania informou que na 141 

versão inicial do parecer constava ressalvas, porém este foi modificado. Sr. Puríssimo explicou 142 

que a palavra ressalvas foi excluída porque em sua opinião as pendências existentes foram 143 

analisadas e encaminhamentos foram solicitados ao Hospital de Clínicas por meio do Fundo 144 
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Municipal de Saúde. Dr. Antonio informou que a COFIN é paritária e composta por quatro 145 

membros, sendo um representante do segmento Governo, um do segmento Trabalhador e dois do 146 

segmento Usuários. Eles discutem e analisam as contas e ao final emitem parecer e efetuam 147 

encaminhamentos. Quando o parecer final vem para apreciação da Plenária, este deve refletir um 148 

posicionamento claro e consensuado. Em seguida, explicou que pendência é referente a algo que 149 

não foi concluído e ressalva trata-se algo que foi concluído e não foi aprovado. Considerou que as 150 

contas não podem ser reprovadas na sua totalidade porque uma pequena parcela apresenta 151 

pendência. Dra. Tania manifestou parecer individual favorável a aprovação das contas em pauta 152 

com ressalvas dos itens mencionados na 178ª ata da COFIN, independente do parecer 153 

apresentado pela COFIN na referida ata. Dra. Marcia manifestou descontentamento com a 154 

divergência apresentada entre os membros da COFIN na emissão do parecer para Plenária do 155 

COMUS, sendo que a ata foi elaborada e assinada pelos quatros membros. Sr. Puríssimo 156 

salientou que o parecer constante na referida ata da COFIN reflete um posicionamento dirigido às 157 

recomendações e que este também atende as solicitações efetuadas pela Dr. Tania e que o 158 

parecer favorável a aprovação das contas já tinha sido emitido em reuniões da COFIN anteriores, 159 

por isto a emissão do parecer final favorável a aprovação, constando encaminhamentos e 160 

recomendações. Explicou que as recomendações são referentes aos itens analisados e que ainda 161 

carecem de reavaliações a posteriori dos itens que necessitam ser melhorados, portanto não 162 

caracterizam a reprovação ou ressalvas neste momento. Sra. Ana Amélia informou que como 163 

conselheira na composição anterior do COMUS teve acesso aos contratos médicos do Hospital e 164 

estes apresentam divergências quanto à carga horária e prestação de serviço. Sr. Puríssimo 165 

informou que estes itens já foram solicitados pela COFIN em prestações de contas anteriores. Dr. 166 

Antonio explicou que para esta situação foi aberto processo administrativo pela Prefeitura a pedido 167 

do COMUS.  Este caso foi analisado pelo Dr. Marcelo Luis da Secretaria de Assuntos Jurídicos da 168 

Prefeitura que retornou ao COMUS com solicitação para detalhamento das solicitações. Dra. Tania 169 

Sarak explicou que a COFIN necessita de apoio jurídico para análise deste caso em especial. Sra. 170 

Ana Amélia considerou que devido a estas pendências referentes aos contratos médicos, o 171 

parecer da COFIN deve constar ressalvas. Sr. Puríssimo considerou que estes contratos foram 172 

analisados e recomendações efetuadas, portanto não carecem de ser reprovados. Dr. Antonio 173 

considerou que existem situações que são pontuais e outras que são constantes. Em seguida, 174 

solicitou reflexão da Plenária com relação ao histórico referente aos contratos médicos apontados, 175 

disse que são situações que perduram e não foram concluídas, portanto deve ser avaliada de forma 176 

especial.  Porém, caso seja comprovada malversação, a questão tomará outros rumos. Salientou 177 

que a percepção da existência de algo errado não deve servir de instrumento para reprovação 178 

enquanto não esgotarem as análises técnicas. Sra. Ana Amélia citou a existência de contrato com 179 

uma empresa representada por uma médica com carga horária de 26 horas e cálculo financeiro do 180 

contrato no valor de R$ 54.000,00 mensal. Em seguida, perguntou se existe algum pagamento no 181 

patamar citado. Dr. Antonio disse que desconhece o caso citado, uma vez que trata-se de contrato 182 

do Hospital com o prestador, porém lembrou que estes devem ser avaliados juridicamente. Dr. 183 

João Siqueira considerou que o item de pauta foi desviado, em seguida sugeriu a retomá-lo, 184 

ficando para outro momento a reestruturação dos contratos conforme recomendações efetuadas 185 

pela COFIN. Em seguida, manifestou preocupação com o número significativo de títulos 186 

protestados em nome da Irmandade, sendo que a gestão está sob a responsabilidade da 187 

Intervenção. Por último, considerou que esta situação é preocupante. Dra. Sonia chamou a 188 

atenção para a realização de uma análise criteriosa na reavaliação dos referidos contratos, 189 

considerando que o trabalho existe e está sendo realizado. Considerou ainda que pode ter havido 190 

algum equívoco durante a sua elaboração e que a prática pode ser bem diferente. Sugeriu ainda a 191 

retomada do item de pauta e em seguida, manifestou seu parecer favorável ao parecer 192 
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apresentado com suas recomendações. Sr. André Fontes explicou que essa Prestação de Contas 193 

é referente ao 1º Quadrimestre/13 e na época ela foi aprovada com pendências de análise por falta 194 

de tempo hábil alegado pela COFIN por inúmeros motivos. Informou que o Fundo Municipal se 195 

manifestou para que esta análise fosse concluída e não caísse no esquecimento. Considerou que o 196 

parecer com ressalva sugerido pela Dra. Tania pressupõe um julgamento já realizado. Com relação 197 

à manifestação contrária da Dra. Tania ao consignado em ata (assinada pela mesma) considerou 198 

que este poderia ter sido efetuado em apartado, evitando essa situação desconfortável apresentada 199 

na reunião em pauta. Salientou que a COFIN tem autonomia para emitir o seu parecer pela 200 

aprovação ou reprovação, porém este deve pontual e coerente. Os apontamentos com relação às 201 

irregularidades, pendências ou ressalvas devem ser criteriosamente utilizados dentro de 202 

parâmetros conscientes e acompanhados de justificativas concretas.  Sr. Puríssimo informou que 203 

o parecer da COFIN não elencou que os contratos apresentem pendências e sim recomendações 204 

de reavaliação. Sra. Dinalva ressaltou a dinâmica do trabalho dos membros da COFIN, em seguida 205 

questionou o que falta para a Comissão ser mais efetiva na emissão dos seus pareceres com 206 

relação aos referidos contratos. Dra. Tania explicou que no caso dos contratos necessitam de 207 

apoio jurídico. Por último, Sr. Puríssimo informou que também constam das deliberações 208 

efetuadas pela COFIN a solicitação da atual situação referente aos títulos protestados. Considerou 209 

que a partir do momento que existe um processo interventivo, ele passa ser o responsável pela 210 

ocorrência dos títulos em referência.  Na sequência, solicitou coerência à Dra. Tania, pois 211 

argumentou que todas as reuniões da COFIN tiveram anuência de todos os membros, sendo o 212 

último parecer modificado em decorrência do comum acordo para encaminhamento de 213 

recomendações e não pela emissão do parecer favorável pela aprovação das contas do Hospital 214 

com pendências ou ressalvas. Sra. Ana Amélia informou que solicitou cópia dos livros de cirurgias 215 

do Hospital de Clínicas e até o presente momento não teve retorno. Dr. Marcelo explicou que o 216 

código de ética médica não permite o acesso a informações referentes ao diagnóstico do paciente. 217 

Sra. Ana Amélia informou que entende perfeitamente o determinado pelo código de ética, mas não 218 

abre mão da cópia do levantamento estatístico referente aos procedimentos cirúrgicos realizados 219 

no período da suspensão das cirurgias eletivas pelo Hospital. Concluindo, Dr. Antonio solicitou da 220 

COFIN a elaboração dos quesitos referentes à solicitação do Jurídico com relação aos contratos 221 

médicos e na sequência, colocou o parecer da COFIN em votação, sendo aprovado pela 222 

maioria, com exceção da Dra. Tania Sarak que modificou o seu parecer e o optou pela 223 

aprovação com ressalvas.   224 

Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião.  225 
Ata elaborada por                                                              Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 226 
Pereira da Silva.            227 

São Sebastião, 08 de abril de 2014. 228 
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