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ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de julho de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura das atas: 189ª ordinária e 121ª extraordinária, aprovadas por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os documentos tramitados no 5 

período: 6 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 7 

Ofícios Expedidos: Of. nº 052, 053, 054 e 055/2014- Secr. Urandy; Of. nº 056/2014 – Diretor do 8 

Departamento de Comunicação; Of. nº 057/2014 - Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi; Of. nº 9 

058/2014- Secr. Finanças Sr. Antonio Carlos; Of. nº 059/2014- Fundo Municipal de Saúde; Of. nº 10 

060/2014- Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi.   11 

Ofícios Recebidos: Of. nº 303/2014 – SESAU Secr. Urandy; Of. sem número Sra. Dirceia Arruda; 12 

Of. nº 321/2014 – SESAU- Secr. Urandy; Of. nº 06/2014 – Vigilância em Saúde.   13 

Termo de Ajustamento de Conduta – Ministério Público do Estado de São Paulo – IC nº  14 

14.0677.0000160/2011-0. 15 

Planilhas do SIAB – Sistema de informação de Atenção Básica. 16 

Ficha de Patrimônio – nº 67759 – Armário de Aço com 02 Portas; Nota Fiscal: nº 000.001.456 – 17 

Quadro Branco 150x120 alumínio; Ficha de Patrimônio nº 67772 – Tela de Projeção com Tripé.  18 

Resoluções: nº 19/2014 – Aprovar o Projeto de Lei que autoriza o repasse dos Recursos Públicos à 19 

Fundação de São Sebastião – FSPSS, o Projeto de Lei que autoriza o repasse dos Recursos 20 

Financeiros de Incentivo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 21 

Básica – PMAQ à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, Contrato de Gestão entre 22 

o município de São Sebastião/SP por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação de 23 

Saúde, e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS e seus anexos. 24 

ORDEM DO DIA: 25 

1- Apresentação do Plano de Ações e Metas do Programa Municipal de Hepatites – PAM 2014. 26 

2- Esclarecimentos sobre os Projetos apresentados na Câmara Municipal referentes à 27 

Fundação: Contrato de Gestão, Autorização de remanejamento dos Recursos Públicos 28 

destinado ao PSF à Fundação, Gratificação por produtividade e Remuneração dos Diretores da 29 

Fundação. 30 

________________ 31 

Dr. Antonio deu início à reunião, em segunda chamada, em seguida colocou a proposta de pauta 32 

sugerida pela Secretaria Executiva, adiantando o 2º item de pauta. Proposta de pauta aprovada por 33 

unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 34 

1- Esclarecimentos sobre os Projetos apresentados na Câmara Municipal referentes à 35 

Fundação: Contrato de Gestão, Autorização de remanejamento dos Recursos Públicos 36 

destinado ao PSF à Fundação, Gratificação por produtividade e Remuneração dos Diretores da 37 

Fundação: Dr. Antonio informou que o contrato de gestão da Fundação está em fase de conclusão e 38 

quando estiver pronto será enviado aos conselheiros. Informou que houve um desconforto na Sessão 39 

de Câmara específica para apresentação dos mesmos Projetos da Fundação já apreciados e 40 

aprovados pelo Conselho Curador e COMUS. Salientou que não houve mudança no conteúdo 41 

apresentado e sim na forma de realizá-lo. Explicou que não houve mudança de valores e que o mal 42 

entendido, no momento da votação, se deu devido à palavra gratificação, pois os presentes 43 

entenderam que além dos salários fixados para os cargos dos diretores, também teriam direito a uma 44 

gratificação. Relembrou que o Conselho Curador aprovou números de cargos (sendo aprovados 45 

aproximadamente 30 cargos administrativos) e que estes seriam convocados gradativamente por meio 46 

do concurso de acordo com a implantação da estrutura do serviço. Aprovaram valores salariais, sendo 47 

o piso da categoria mais as gratificações por produtividade para Médicos, Enfermeiros e Dentistas, 48 
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sendo de 0 a 70% para médicos e enfermeiros e 0 a 10% para dentistas. Por último, lembrou que 49 

também aprovaram o valor do salário de R$ 15.000,00 para o presidente da Fundação e o valor de R$ 50 

14.000,00 para os demais diretores. Em seguida, discorreu sobre os critérios que incidiram na fixação 51 

do salário dos diretores da Fundação. Explicou que abaixo dos diretores o maior salário é o da 52 

categoria médica, em seguida concluiu que não seria nada atrativo que os diretores responsáveis pelo 53 

aporte financeiro de aproximadamente 15 milhões anuais, com responsabilidades pelo cumprimento 54 

das metas institucionais e respondendo administrativamente com seus CPFs recebam menos que o 55 

referido valor fixado. Salientou que sob esse valor de R$ 15.000,00 será descontado 27,5 % de 56 

imposto de renda o que reduz muito o valor líquido a ser recebido. Informou ainda que os diretores 57 

referenciados atendem a todos os requisitos técnicos legalmente exigidos. Respondendo ao 58 

questionamento da Dra. Tania sobre o salário base da categoria médica Dr. Antonio informou que 59 

para a categoria médica chegar ao valor de salário de R$ 14.000,00 precisará alcançar as metas em 60 

100% e que o valor da gratificação não será incorporado. Explicou que à medida que a Fundação 61 

conquistar a sua filantropia poderá fazer alterações no sentido de melhorar o salário e diminuir a 62 

gratificação, porém nesse momento, esta foi a melhor maneira de adequar a situação atual, além de 63 

tornar a fixação dos profissionais na região mais atrativa. Quanto aos cargos dos diretores, salientou 64 

que estão sendo, excepcionalmente, ocupados por funcionários concursados/cedidos pela Prefeitura 65 

e, caso fossem ocupados por pessoas externas teriam o vínculo CLT, com carteira assinada, direito ao 66 

FGTS e todos os demais direitos incididos no valor de R$ 15.000,00. Salientou que é muito difícil 67 

contratar profissionais qualificados para assumirem cargos de gestores, uma vez que a Lei da 68 

Fundação exige qualificação profissional, experiência e titulação para ocupação dos cargos de 69 

diretoria. Em seguida, discorreu sobre as possibilidades de cessão para os funcionários da Prefeitura à 70 

Fundação. A primeira opção seria o afastamento temporário da Prefeitura e contratação via CLT pela 71 

Fundação. Nesta opção teriam direito ao FGTS, porém não aceitaram esta opção considerando que 72 

perderiam alguns benefícios como servidores de carreira. Quanto às outras duas opções, uma seria a 73 

cessão com prejuízo, na qual o funcionário teria os seus direitos garantidos na folha de pagamento da 74 

Fundação, sem carteira assinada e sem direito ao FGTS e vínculo garantido por meio de portaria 75 

municipal. Disse que também não acharam interessante esta possibilidade e optaram pela cessão sem 76 

prejuízos, com ônus para o vínculo de origem incluindo a diferença salarial, tendo como justificativa 77 

para autorização do pagamento a criação do termo gratificação, objetivando, a pedido do Sr. Prefeito, 78 

a não incorporação da referida gratificação.  Dra. Tania perguntou qual será a base de desconto do 79 

FAPS. Dr. Antonio respondeu que o desconto incidirá no salário base. Dra. Tania informou que a sua 80 

cadeira é sindical e que os termos gratificação e salário não são compatíveis considerando que existe 81 

uma lei complementar que fixa o salário do funcionário. Por último, salientou que gratificação não é 82 

salário e disse que defenderá este assunto em outras instâncias. Dr. Antonio disse que entende a 83 

colocação feita, porém informou que este pleito foi colocado e não foi autorizado. Dando continuidade, 84 

discorreu sobre os três projetos apresentados na Câmara, um referente aos repasses públicos 85 

destinado ao PSF para a Fundação, Contrato de Gestão e seus anexos e prorrogação da vigência da 86 

Diretoria Executiva até final de julho de 2014, considerando o período de transição. Sendo os outros 87 

dois projetos referentes às gratificações por cessão de funcionários concursados da Prefeitura à 88 

Fundação e gratificação por cumprimento de metas das categorias de médicos, dentistas e 89 

enfermeiros. Dra. Tania questionou a gratificação por cessão e gratificação de metas por produção. 90 

Dr. Antonio salientou que os profissionais cedidos deverão cumprir as metas institucionais constante 91 

do contrato de gestão e se estas não forem cumpridas, o profissional será exonerado do cargo. 92 

Explicou que durante o período de transição a Prefeitura subsidiará a Fundação com a estrutura 93 

necessária para o seu desenvolvimento e autonomia dos seus compromissos. Explicou que 94 

gradativamente o Contrato de Gestão da Fundação absorverá as estruturas necessárias para 95 

funcionamento autônomo da Fundação, portanto não romperá com os prestadores de serviços atuais, 96 
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aguardarão o término de cada contrato para novas licitações. Considerou que ao longo do 97 

desenvolvimento das ações, novos aditamentos serão realizados, enriquecendo o patrimônio da 98 

Fundação. Explicou que essa foi a alternativa encontrada para evitar a duplicação da folha de 99 

pagamento, além de possibilitar ao funcionário cedido, independente de ocupar algum cargo, o 100 

recebimento dos seus proventos pelo vínculo de origem.  Disse que apesar do termo utilizado para 101 

autorização da diferença salarial não ter sido o desejado, das três opções, esta foi a mais adequada. 102 

Dra. Tania fez questão de registrar em ata que considera a fixação dos salários super valorizada 103 

quando comparada aos salários pagos pela Secretaria da Saúde aos funcionários efetivos. Em 104 

seguida, considerou que o Conselho Curador poderá vir a rediscutir a questão salarial. Dr. Antonio 105 

explicou que a lógica de trabalho dos funcionários da Prefeitura é diferente da pretendida na 106 

Fundação, disse que eles não recebem por metas de produtividade. Em seguida, argumentou que não 107 

considera os salários fixados como imorais, considerando que os diretores possuem qualificação a 108 

altura do cargo pretendido e, que, particularmente, além dos vários cursos de especialização, 109 

cursaram mestrado e outras especializações com recursos próprios, portanto são merecedores do 110 

referido salário que, como dito acima, ao incidir 27,5% de imposto de renda reduz em muito o salário 111 

proposto. Dra. Tania explicou que não está contra as pessoas que assumirão os cargos e sim contra o 112 

sistema implantado, pois considera que a Prefeitura não valoriza o funcionário. Sr. Clausius solicitou 113 

refletir se a política salarial pretendida contribuirá para o resultado almejado, independente de leis ou 114 

de quaisquer outros critérios estabelecidos. Em seguida propôs para os próximos contratos a 115 

realização de concurso de projetos. Dr. Antonio Justificou que assumiram este projeto em decorrência 116 

de não existir, no momento, a possibilidade de absorver projetos novos, explicou que gradativamente a 117 

Fundação se estruturará e futuramente lançarão edital de concursos de projetos. Explicou que do jeito 118 

que questionam parece que criaram estes cargos somente para ganharem o valor fixado para os 119 

cargos de diretores, disse que não pode se “despir” de si mesmo considerando que possui todos os 120 

requisitos exigidos para ocupar o cargo de diretor. Em seguida, informou que o próprio Prefeito sugeriu 121 

que os idealizadores do Projeto assumissem os cargos até a estruturação definitiva da Fundação. 122 

Salientou que mesmo que lançassem o concurso de projetos, neste momento, não teriam como lotar 123 

os candidatos ao cargo, considerando que a Fundação ainda não possui sede própria e nem estrutura 124 

básica implantada. Em seguida, discorreu sobre os setores a serem implantados: jurídico, contábil, 125 

além da reestruturação da assistência na Atenção Básica, cumprimento do TAC e conquista da 126 

filantropia da Fundação. Sra. Rita de Cássia Simioni deu início a sua fala considerando um absurdo o 127 

fato dos servidores não ter recebido o dissídio, pelo menos, com relação aos 6% referente à inflação 128 

do período. Em seguida fez questionamentos quanto à dotação orçamentária, cessão de médicos e 129 

dentistas e previsão para estruturação básica da Fundação. Em seguida, fez alguns questionamentos 130 

sobre a existência de plano de trabalho e fixação de prazo para providências quanto à sede e 131 

estruturação básica mínima para desenvolvimento da Fundação. Por último, considerou que a questão 132 

da dotação orçamentária não está clara e, que mesmo a partir do rompimento do contrato com o 133 

Instituto ACQUA, a dotação deve ser prevista, pois ela não é somente dinheiro em caixa, ela 134 

pressupõe prazo para cumprimentos de metas. Dr. Antonio considerou que a colocação quanto à falta 135 

de reajuste aos funcionários da Prefeitura no momento em que se discutem a situação dos salários e 136 

gratificações dos funcionários da Fundação dá a impressão que houve um aumento de salários para 137 

umas pessoas em detrimento de outras. Sra. Rita salientou que esta fala foi apenas um desabafo e 138 

não deverá ser discutida. Em seguida, Dr. Antonio informou que a dotação orçamentária existe, 139 

porém chamará o Sr. André Fontes para discorrer tecnicamente sobre o referido item. Quanto à 140 

questão dos médicos e dentistas informou que eles serão cedidos de acordo com a manifestação 141 

voluntária de interesse na cessão e que segundo informação da Dra. Mamy o número aproximado de 142 

interessados está em torno de dez médicos e dez dentistas. Sr. André Fontes informou que ainda 143 

estão concluindo o levantamento quanto ao interesse na cessão e que o número apresentado se 144 
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refere a um levantamento preliminar. A seguir, forneceu esclarecimentos sobre a dotação 145 

orçamentária, informou que houve um impacto orçamentário financeiro já apresentado nos projetos de 146 

lei apreciados pela Câmara Municipal. Quanto à previsão de valores, explicou que existe a 147 

possibilidade de remanejamento dentro do próprio programa respectivo (PACS, PSF e Saúde Bucal), 148 

isto é, remanejamento das rubricas orçamentárias com adequações necessárias dentro do mesmo 149 

programa. Questionado ainda pela Sra. Rita sobre qual rubrica o recurso será remanejado, informou 150 

que, possivelmente, sairá da rubrica de serviços de terceiros, pois existe esta flexibilidade. Explicou 151 

que nesse primeiro momento não farão o remanejamento na sua totalidade, considerando que 152 

inicialmente haverá um impacto gerado pela própria desmobilização de pessoal e rescisão contratual 153 

dos funcionários que serão exonerados. Dando continuidade, Dr. Antonio informou que até meados 154 

do próximo ano deverão estar, de forma autônoma, com todos os programas dentro da Fundação, 155 

levando em consideração todas as observações do COMUS, Instrumentos e Gestão e alguns 156 

instrumentos do TAC do Ministério Público. Sra. Rita considerou que, caso a Fundação não alcance a 157 

sua independência básica mínima para desenvolver o seu trabalho não conseguirá o registro no 158 

CEBAS, órgão responsável pela emissão da certificação da entidade que tem como objetivo a isenção 159 

da cota patronal junto à Receita Federal e a obtenção de recursos federais, segundo a Lei de 160 

Diretrizes Orçamentárias. Em seguida sugeriu que o COMUS emita uma resolução estabelecendo o 161 

prazo máximo até o final deste ano para que a Fundação esteja trabalhando com as condições 162 

básicas adequadas, demandando a aquisição de sede própria, materiais, equipamentos, sistema de 163 

telefonia e informática, contratação de pessoal (de gestão, administrativo e limpeza). Salientou que se 164 

este prazo não for cumprido continuarão utilizando seus próprios equipamentos e estrutura da 165 

Secretaria da Saúde e nunca conseguirão a filantropia. Dr. Antonio considerou a propositura 166 

excelente e disse que ela contribui de forma positiva para construção da implantação da Fundação. Sr. 167 

Puríssimo considerou que acompanha o processo de implantação da Fundação desde os seus 168 

primórdios e possui toda a documentação do COMUS referente às discussões pertinentes a sua 169 

implantação. Lembrou que todas as definições foram apreciadas pelo COMUS e Conselho Curador, 170 

bem como suas aprovações, disse que a sua construção foi apresentada passo a passo em reuniões 171 

extraordinárias e ordinárias do COMUS e em reuniões do Conselho Curador. E seguida, ratificou sua 172 

fala na última reunião extraordinária do COMUS quanto à ausência dos Secretários Wagner Teixeira e 173 

Angela Couto às reuniões do Conselho Curador. Disse que eles foram nomeados para compor o 174 

Conselho Curador, porém nunca participaram das reuniões realizadas. Em seguida, manifestou-se 175 

pela substituição do Sr. Wagner Teixeira considerando que ele já foi condenado em primeira instância 176 

pelo Tribunal Superior Eleitoral pela Lei da Ficha Limpa e provavelmente perderá seus direitos 177 

políticos, ficando impossibilitado de representar o segmento Governo dentro do Conselho Curador. 178 

Dando continuidade, concluiu que todas essas nuances sobre a Fundação foram exaustivamente 179 

discutidas em plenárias anteriores do COMUS e, independente do que ficou para trás e do que ainda 180 

tem por vir, este Conselho participou e deliberou pela aprovação da implantação da Fundação. 181 

Lembrou que faz parte do Conselho Curador e, caso algo dê errado também será responsabilizado. 182 

Por último, informou que solicitou ao Dr. Antonio que este item fosse discutido na plenária de hoje, 183 

objetivando esclarecer ruídos negativos quanto às aprovações dos projetos na última audiência 184 

pública. Concluindo, solicitou apoio aos diretores que estão conduzindo os trâmites para a criação da 185 

Fundação e tolerância quanto ao prazo mínimo estabelecido. Dra. Tania solicitou cópia da planilha 186 

especifica dos funcionários da Fundação e seus respectivos vínculos e cópia do Plano Operativo dos 187 

diretores da Fundação. Dr. Antonio disse que os referidos planos serão providenciados e quanto ao 188 

Contrato de Gestão e seus anexos informou que estão em fase final e assim que publicado será 189 

encaminhado ao COMUS. Em seguida colocou a sugestão da Sra. Rita de Cássia para emissão da 190 

resolução do COMUS referente ao estabelecimento do prazo máximo até o final deste ano para 191 
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estruturação básica para implantação da Fundação. Sugestão aprovada por unanimidade pela 192 

plenária. 193 

2- Apresentação do Plano de Ações e Metas do Programa Municipal de Hepatites – PAM: 194 

Enfermeira Cibele, Coordenadora Técnica do Programa de Hepatites Virais, deu início a 195 

apresentação lembrando que disponibilizou o material sobre o PAM a Sra. Ana Maria para apreciação 196 

do COMUS. Em seguida explicou que até dezembro do ano anterior alguns municípios tinham o 197 

Programa de Hepatite associado ao DST AIDS. Informou que em 26 de dezembro de 2013 a portaria 198 

nº 3.276 do Ministério da Saúde regulamentou a inclusão do incentivo financeiro de custeios às ações 199 

de Vigilância ao Programa de Hepatites Virais. Informou que essa portaria instituiu alguns municípios 200 

prioritários estando entre eles o Município de São Sebastião e que o surgimento de duas drogas novas 201 

utilizadas no tratamento da Hepatite “C” contribuiu para esta mobilização. Explicou que esse novo 202 

tratamento exigiu uma retaguarda de Hospital, levando o Município de São Sebastião a se inscrever 203 

no Programa como referência para o Litoral Norte, sendo contemplado para o recebimento do recurso 204 

no valor de R$ 50.000,00 no ano, porém este ainda não foi repassado ao Fundo Municipal. Na 205 

sequência informou que já comunicou a Secretaria da Saúde quanto à necessidade de estruturação 206 

básica para adequação do serviço, principalmente com relação ao espaço físico. Informou que 207 

atualmente atendem na Unidade do Centro de Saúde numa sala que serve como recepção, pré e pós 208 

consulta de Enfermagem e demais procedimentos. Dra. Marcia perguntou se o Programa Hepatites 209 

Virais estava junto com o Programa DST AIDS. Enfermeira Cibele explicou que quando o CEMIN 210 

estava situado na Rua Benjamim - centro da cidade, o serviço estava junto, porém depois da lotação 211 

do CEMIN no bairro da Topolândia, o Serviço de Hepatites retornou para o Centro de Saúde, 212 

associado ao Serviço Geral de Infectologia. Disse que esse serviço atende, além das hepatites, os 213 

casos de Mal de Hansen (Hanseníase) e Tuberculose. Dr. Antonio perguntou o porquê que o 214 

Programa de Hepatites Virais não está junto com o CEMIN. Enfermeira Cibele explicou que o CEMIN, 215 

apesar do nome significar Centro Municipal de Infectologia, está cadastrado no Ministério como SAE- 216 

Serviço de Assistência Especializada, na qual o paciente que recebe o diagnóstico da infecção por 217 

HIV, deve marcar uma consulta com um especialista em AIDS.  Complementou que o CEMIN também 218 

é referência para o Município de Ilhabela. Dr. Antonio perguntou qual seria estrutura ideal para o 219 

desenvolvimento adequado do serviço. Enfermeira Cibele justificou que existe uma proposta da 220 

Secretaria da Saúde para remanejamento do serviço que atualmente está no Centro de Saúde para o 221 

prédio onde a Unidade de Saúde Ocupacional – USO está lotada, considerando que, de acordo com a 222 

Lei do SUS, a USO não poderá ocupar as dependências da Secretaria da Saúde. Sra. Rita de Cássia 223 

explicou que a USO deverá passar para a rubrica da Secretaria da Administração. Dando 224 

continuidade, Enfermeira Cibele informou que a apresentação ao Programa de Hepatites ao COMUS 225 

atende a uma determinação da Coordenação Estadual e, em seguida discorreu sobre os dados 226 

epidemiológicos, com ênfase para o levantamento referente ao ano de 2013. Destacou que o homem 227 

tem uma incidência maior no desenvolvimento da cronicidade da doença com relação às mulheres.  228 

Informou que os dados referentes às mulheres mostram que elas conseguem combater à doença com 229 

mais eficácia. Explicou que o exame sorológico mostra se houve o contato com o vírus, manifestando 230 

a presença do anticorpo, já o PCR é o exame responsável pela confirmação do desenvolvimento da 231 

doença (Hepatite “C”). Informou que este exame tem coleta padronizada (uma vez por mês) e é 232 

realizado pelo Laboratório Adolfo Lutz em São Paulo. Explicou que o resultado vem como detectado e 233 

não detectado, sendo que o detectado é o paciente crônico encaminhado para acompanhamento e 234 

tratamento e o não detectado, significa que o paciente resolveu a infecção e terá sempre uma 235 

sorologia positiva apesar de não transmitir a doença. Sr. Puríssimo considerou que a zona portuária e 236 

terminal marítimo contribuem para disseminação de doenças. Em seguida perguntou qual a incidência 237 

no município neste momento com relação às Hepatites. Enfermeira Cibele informou que desconhece 238 

esses dados devido à limitação do serviço. Explicou que não adota a campanha do teste rápido para 239 
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Hepatite “C” devido à falta de estrutura para atendimento da demanda com a devida privacidade de 240 

atendimento depois da realização do exame. Explicou que as orientações com relação às hepatites 241 

demandam um tempo considerável com o paciente. Sr. Puríssimo informou que fizeram campanha 242 

para coleta do exame de hepatite para 380 pessoas no SINDIPETRO, sendo diagnosticados 32 casos 243 

positivos. Em seguida, ofereceu o espaço para o Departamento de infectologia realizar futuras 244 

campanhas. Enfermeira Cibele agradeceu a iniciativa, porém considerou que primeiro precisam se 245 

organizar estruturalmente.  Dando continuidade, informou que colhem sorologia de segunda a sexta 246 

feira, não havendo a necessidade de o paciente estar em jejum para a coleta do exame. Na 247 

sequência, considerou que quando a Fundação estiver estabilizada, o Departamento de Infectologia 248 

poderá efetuar um trabalho educativo com os profissionais das unidades para que estes incluam, 249 

independentemente da realização de campanhas, orientações sobre o assunto em suas ações de 250 

rotina.  Elencou a lista dos quesitos básicos para o desenvolvimento adequado do serviço de 251 

infectologia (Hepatites Virais e MH): mínimo de três salas (recepção, consultório e sala de 252 

enfermagem), mesas e cadeiras de escritório, armários, arquivos, biombos, mesas divãs, balança, 253 

computador, telefone, instrumental cirúrgico, caixa térmica, geladeira específica, etc. Concluindo, 254 

manifestou preocupação com os bebês nascidos de mães com hepatite “B” e “C”, pois considerou que 255 

existe uma grande a dificuldade de acompanhamento destes pacientes, complementou que essa é 256 

mais uma das ações que deseja conciliar com as unidades do PSF. Não havendo mais dúvidas, 257 

Enfermeira Cibele agradeceu a Plenária e em seguida Dr. Antonio submeteu o Plano de Ações e 258 

Metas para Hepatites Virais – PAM em votação, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária.   259 

3- Assuntos Gerais: 3.1- Dr. Antonio informou que amanhã haverá integração interna dos 260 

funcionários concursados para Fundação, no Teatro Municipal, às 8 horas e 30 minutos. Informou que 261 

aproximadamente 40 pessoas não compareceram para assumir os cargos pretendidos e que houve 262 

alguns problemas quanto ao ingresso dos Auxiliares de Enfermagem devido à falta de atualização 263 

junto ao COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 264 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.  265 

Ata elaborada por                                                              Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pela 266 

Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da Silva.     267 

São Sebastião, 10 de julho de 2014. 268 
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