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ATA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 12 de agosto de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura das atas: 190ª ordinária, aprovada 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 061/14 – ao prefeito; 062 e 063/14 – ao Sr. Daniel Bastos; 064/14 – ao FMS; 065, 8 

066 e 067/14 – Sec. Urandy. Ofícios Recebidos: Of. 303-14, 360 e 386/14 – SESAU; Of. Circular nº 80/14 – 9 

DRS XVII; Of. 383/2014 – SESAU; Memorando 002/2014 – COPAME; Of. 129/2014- DVS/DVE. E-MAILS 10 

RECEBIDOS: Sra. Dinalva protocolou uma denúncia referente ao atendimento oferecido pela Oftalmolaser. 11 

Relação de documentos disponibilizados a COFIN PC 2º Quadrimestre/14: 1-Relação de pagamentos para 12 

o Hospital meses de maio, junho e julho; 2- Resumo da folha de pagamento meses: maio e junho/2014; 3- 13 

Relação de empenhos liquidados faltantes competência maio/14; 4- Relação de empenhos liquidados 14 

competência junho/14; 5- Prestação de contas Subvenção Social competência maio/14; 6- Prestação de contas 15 

Subvenção Social competência junho/14. Resoluções: nº 20/2014 – PAM Hepatites Virais; nº 21/2014 – 16 

Recomendação ao Prefeito sobre estruturação do Serviço de Infectologia instalado no Centro de Saúde; nº 17 

22/2014 – Recomendação ao Prefeito sobre estruturação da Fundação. 18 

ORDEM DO DIA: 19 

1- Apresentação do "Projeto Carona Solidária": 20 

2- Apresentação da Alteração do Regimento Interno da Comissão de Finanças; 21 

3- Apresentação do Cronograma de Reuniões das Comissões do COMUS (CGU’s, 22 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde); 23 

4- Eleição de um membro titular e um suplente para administrar a dotação orçamentária do 24 

COMUS junto a Secretaria de Saúde; 25 

5- Eleição de mais 01 membro para compor a Comissão de Finanças;  26 

6- Eleição de 01 membro titular e 01 suplente para compor o grupo de discussão referente à 27 

Assistência Farmacêutica; 28 

7- Espaço Físico exclusivo do COMUS conforme determinação DENASUS; 29 

8- Assuntos Gerais: 8.1- SAMU; 8.2- Casa da Dengue; 8.3- Fundação de Saúde; 8.4-  Hospital 30 

Boiçucanga; 8.5- Reforma Unidade de Saúde de Maresias; 8.6- Agentes de Combate a 31 

Dengue; 8.7- Denúncia referente ao atendimento pela Oftalmolaser (caso já encaminhado à 32 

Ouvidoria); 8.8- Atendimento no na Unidade de Pronto Socorro; 8.9- Esclarecimentos sobre o 33 

Processo Seletivo da Fundação para Contratação emergencial; 8.10- Representatividade 34 

Entidade UNIBAIRROS NO COMUS. 35 

Dra. Marcia deu início à reunião, em segunda chamada, em substituição até o momento de chegada 36 

do Dr. Antonio que justificou estar concluindo outro compromisso de trabalho pela Fundação. Em 37 

seguida, colocou a proposta de pauta sugerida pela Secretaria Executiva do COMUS em votação, 38 

sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se a ordem do dia: 39 

1- Apresentação do Projeto “Carona Solidária”: Sr. Hamilton deu início à apresentação 40 

agradecendo a oportunidade de apresentar o projeto em tela. Informou que ele surgiu diante da 41 

necessidade para coletar bolsas de sangues em campanhas realizadas no Município. Disse que as 42 

últimas campanhas realizadas nos dias 13 e 23 de julho arrecadaram somente 35 e 31 bolsas 43 

respectivamente. Em seguida considerou que o número de voluntários doadores é insuficiente para 44 

abastecer o Hemonúcleo de Taubaté, unidade de referência para o Município e que nos períodos de 45 

temporada a situação fica mais crítica no sentido de coletar bolsas.  Diante do exposto, explicou que 46 

as dificuldades serviram de estimulo para o surgimento da implantação do Projeto Carona Solidária, 47 

tornando possível o recrutamento dos munícipes e usuários do sistema de saúde (como possíveis 48 

doadores de sangue) para o Hemonúcleo de Taubaté a custo zero de transporte e alimentação. 49 
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Informou que o Projeto teve aprovação do Hemonúcleo e Secretaria da Saúde e que esta parceria 50 

será administrada pelo Hospital de Clínicas. Em seguida discorreu sobre a dinâmica de 51 

agendamentos, explicou que por meio da agenda de cirurgias do Hospital, convocarão a família dos 52 

pacientes sensibilizando-os a doação de sangue. Explicou que 01 bolsa de sangue pode salvar até 53 

quatro vidas. Disse que inicialmente as viagens serão mensais com vagas para 15 pessoas, sendo 54 

estes assistidos com lanhe, fruta, suco e água, além das orientações específicas referentes ao 55 

processo de doação. Em seguida, informou que a primeira viagem será realizada no dia 17 de 56 

setembro, tendo como contemplados primeiramente os moradores do bairro de Maresias.  Disse que 57 

farão uma campanha maciça de divulgação do Projeto, objetivando a mudança de cultura da 58 

população, proporcionando garantir um estoque adequado de bolsas no Hemonúcleo de Taubaté e 59 

consequentemente o fornecimento para o Município. Salientou que São Sebastião é pioneiro na região 60 

na implantação deste Projeto junto ao Hemonúcleo de Taubaté. Em seguida, apresentou a equipe 61 

responsável pelo referido Projeto, sendo a coordenação efetuada por sua pessoa, Dr. Leonel (médico 62 

hematologista), Dra. Fernanda (Bióloga), Sra. Isilda (Enfermeira), Dra. Bete (Psicóloga), além dos 63 

funcionários do Hospital. Por último, solicitou apoio do COMUS quanto à divulgação das campanhas e 64 

encaminhamento de possíveis doadores e disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sr. 65 

Clausius solicitou que a campanha seja estendida a FATEC. Sr. Hamilton disse que é perfeitamente 66 

possível e estará a disposição para ministrar palestras informativas. Dr. Marcelo sugeriu que o Projeto 67 

fosse levado à Câmara Municipal, considerando a importância da conscientização da população 68 

quanto à relevância do Projeto. Dr. Leonel salientou a importância da Campanha e explicou que as 69 

coletas de sangue por meio das campanhas desenvolvidas pelo Município, visam o abastecimento 70 

para o Hemonúcleo de Taubaté, sendo este o responsável pelo abastecimento de sangue para São 71 

Sebastião e Municípios vizinhos. Em seguida, considerou a complexidade do Projeto diante da 72 

logística para sua atuação, pois esta envolverá responsabilidades administrativas e jurídicas com o 73 

paciente em toda a sua amplitude. Na sequência, informou que participou de uma reunião com equipe 74 

da Frente Parlamentar dos Vereadores do Litoral Norte, com o apoio do Vereador Marcos Tenório, 75 

portanto, informou que a Câmara já está motivada no sentido de obter apoio político para trazer um 76 

Hemocentro para Região do Litoral Norte. Salientou que o projeto foi idealizado pelo Sr. Hamilton e 77 

complementou que considera o Projeto inédito em todo o Brasil. Dr. Marcos Salvador informou que o 78 

Projeto foi firmado por meio de um Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura de São Sebastião 79 

/ Secretaria da Saúde e Hemonúcleo de Taubaté. Sra. Ana Maria (COMUS) informou que enviou a 80 

cópia do Termo de Compromisso aos Conselheiros por e-mail. Dando continuidade, Dr. Marcos 81 

complementou que o Projeto incentivará/motivará as pessoas para doação de sangue e que o sangue 82 

coletado não confere exclusividade de abastecimento para São Sebastião e sim para quem precisar, 83 

cumprindo a verdadeira Política de Saúde Pública. Dr. Marcelo sugeriu que se faça uma pré triagem 84 

com os possíveis doadores antes do encaminhamento ao Hemonúcleo. Sr. Hamilton explicou que o 85 

possível doador passará pelo processo de orientação preconizado pelo próprio Hemonúcleo quanto ao 86 

processo de doação, objetivando não frustrá-lo caso não seja aceito como doador. Sr. Puríssimo 87 

perguntou se existe algum impedimento para que São Sebastião tenha o seu próprio Hemonúcleo. 88 

Considerou que a Região carece de uma unidade deste porte. Dr. Leonel considerou que a Política 89 

Nacional de Sangue e Hemoderivados estabelece alguns critérios para instalação de Hemonúcleo, 90 

sendo um deles o número de habitantes acima de 200.000. Diante do exposto, considerou que nem 91 

São Sebastião e nem os Municípios vizinhos atendem ainda a esta determinação. Informou que a 92 

participação na referida Convenção parlamentar teve como objetivo pleitear para região do Litoral 93 

Norte a implantação de um Hemonúcleo e para isto os Municípios precisam se organizar. Considerou 94 

que as questões para um possível impedimento esbarram principalmente nas questões políticas e não 95 

financeiras. Dr. Antonio considerou que a instalação de um Hemonúcleo segue a mesma linha 96 

aprovação de um Hospital Regional, isto é, parâmetros fixados por número de habitantes. Entende que 97 
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o melhor neste caso é esgotar todas as possibilidades políticas estaduais, consórcios com os quatro 98 

municípios ou, em último caso, o Município poderá arcar sozinho. Dr. Leonel explicou que não há a 99 

possibilidade do Município assumir sozinho, considerando que a autorização para funcionamento do 100 

Hemonúcleo está atrelada aos órgãos governamentais. Sr. Puríssimo parabenizou o Projeto, porém 101 

teme que a população possa associar a doação ao abastecimento exclusivo de São Sebastião. Sr. 102 

Hamilton explicou que este questionamento também fará parte do processo de orientação aos 103 

possíveis doadores. Por último, considerou que caso não haja possibilidade de implantar um 104 

Hemonúcleo em São Sebastião poderemos solicitar a implantação de uma agência transfusional 105 

subsidiada pelo Hemonúcleo, com posto fixo e voltada para atendimento aos quatro Municípios. Não 106 

havendo mais questionamentos, Dr. Antonio colocou o Projeto em votação, aprovado por 107 

unanimidade pela Plenária.  108 

2- Apresentação da Alteração do Regimento Interno da Comissão de Finanças: Dra. Tania 109 

informou que o Regimento em tela estava desatualizado e foram feitas algumas adequações em 110 

conformidade com a legislação pertinente. Salientou que a apresentação do parecer da COFIN 111 

referente à Prestação de Contas será primeiramente apresentada a Secretaria Executiva. Dr. Antonio 112 

lembrou que a minuta foi enviada previamente aos conselheiros por e-mail para apreciação e que não 113 

houve manifestações dos conselheiros. Em seguida destacou as alterações em apresentação Power 114 

Point. Colocado para votação, aprovado por unanimidade.  115 

3-Apresentação do Cronograma de Reuniões das Comissões do COMUS (CGU’s, 116 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde): Dra. Marcia falou da necessidade da criação de 117 

um calendário pré definido para realização de reuniões das referidas comissões, considerando que 118 

estas Comissões subsidiarão o acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta – TAC do Ministério 119 

Público. Dr. Antonio considerou que a avaliação da execução do Plano Municipal já é uma parte de 120 

avaliação do TAC. Dra. Tania Sarak sugeriu que a reunião do Plano Municipal de Saúde tenha a 121 

participação/colaboração do Dr. Elias, atual Diretor da Divisão de Programas de Saúde. Sugestão 122 

acatada pelos presentes. Ficou definido o agendamento da próxima reunião para o dia 13/08/14, às 14 123 

horas para apresentação do calendário de reuniões.  124 

4- Eleição de um membro titular e um suplente para administrar a dotação orçamentária do 125 

COMUS junto a Secretaria de Saúde: Dr. Antonio disponibilizou o momento para manifestação dos 126 

presentes quanto ao preenchimento das vagas na administração da dotação orçamentária destinada 127 

ao COMUS. Candidataram-se as seguintes Conselheiras: Rita de Cássia do Nascimento Simioni – 128 

Titular e Tania Regina Sarak – Suplente. Colocado em votação, aprovado por unanimidade pela 129 

Plenária.  130 

5- Eleição de mais 01 membro para compor a Comissão de Finanças - COFIN: Dr. Antonio 131 

informou que a COFIN necessita de mais um membro para colaborar com os trabalhos por ela 132 

desenvolvidos, considerando que o Sr. Puríssimo, atualmente apresenta dificuldades pessoais para 133 

comparecimento em todas as reuniões estipuladas para análise das Contas da SESAU. Apresentou-se 134 

como candidato o Conselheiro Clausius. Colocado em votação, aprovado por unanimidade pela 135 

Plenária.  136 

6- Eleição de 01 membro titular e 01 suplente para compor o grupo de discussão, organização e 137 

otimização da Assistência Farmacêutica: Dr. Antonio disponibilizou o momento para manifestação 138 

dos presentes quanto ao preenchimento das vagas, candidatando-se as seguintes Conselheiras: 139 

Dirceia arruda de Oliveira – Titular e Débora Aparecida Teixeira Torres – suplente. Colocado em 140 

votação, aprovado por unanimidade pela Plenária.  141 

7-Espaço Físico exclusivo do COMUS conforme determinação DENASUS: Dr. Antonio informou 142 

que o COMUS atualmente divide sala com o Componente de Auditoria Municipal e COMVIV e que a 143 

sala é dividida por uma divisória que não atenua em nada o som entre os espaços e ainda torna o 144 

local insalubre quando estão todos reunidos. Em seguida informou que existe uma determinação do 145 
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DENASUS para que o COMUS tenha sala exclusiva para desenvolvimento do seu trabalho. Salientou 146 

que a sala compartilhada não suporta mais o número de mobiliários físicos e nem tecnológicos. 147 

Informou que o COMUS está prestes a receber um aparelho de televisão a cabo, em parceria do 148 

Ministério da Saúde e a Operadora Vivo, necessitando de espaço adequado para sua utilização. Por 149 

último informou que o COMUS participou do projeto de inclusão digital e necessita de espaço mínimo 150 

para o desenvolvimento de suas atividades durante as capacitações dos conselheiros. Decidido pela 151 

Plenária solicitar ao Secretário da Saúde a disponibilização da sala, já ocupada pelo COMUS, de 152 

forma exclusiva.   153 

8- Assuntos Gerais:  154 

8.1- SAMU: Dra. Tania fez questionamentos sobre o local de base do SAMU, disse que foi informada 155 

que o espaço está sendo subutilizado, sendo destinado exclusivamente como base de telefonia e 156 

estacionamento particular de funcionários, além de não possuir placa de identificação conforme 157 

preconizada pelo Ministério da Saúde. Solicitou providências quanto às averiguações, salientou que, 158 

caso isso seja comprovado, trata-se de uma situação absurda. Dr. Marcelo Coelho informou que 159 

ouviu algumas queixas relacionadas à demora na prestação de serviços do SAMU. Solicitou que esse 160 

questionamento também seja efetuado ao Secretário da Saúde. Decidido encaminhar ofício COMUS 161 

ao Secretário da Saúde solicitando averiguações.    162 

8.2- Casa da Dengue: Dra. Tania questionou também o espaço utilizado pela dengue por não possuir 163 

placa de identificação visível, perguntou qual o custo do imóvel e se o serviço exige um espaço desse 164 

porte. Por último, solicitou a revisão dos espaços alugados.  Decidido pela Plenária questionar o 165 

Secretário da Saúde por meio de ofício do COMUS quanto à utilização do espaço.   166 

8.3- Fundação de Saúde: Dr. Antonio informou que a Fundação está funcionando há um mês e que 167 

seria muito precoce prestar contas da Fundação hoje, considerando a proximidade da data oficial 168 

agendada para setembro próximo. Informou que ainda não conseguiram fixar os profissionais em sua 169 

totalidade, porém está otimista, pois já estão com quase 95% dos funcionários trabalhando. Informou 170 

que haverá reunião do Conselho Curador em cumprimento ao calendário oficial de reuniões e esta 171 

contará com a presença do Promotor Público conforme determina o estatuto social da Fundação. 172 

Informou que esta reunião será realizada juntamente com o Conselho Fiscal, porém as próximas serão 173 

agendadas separadamente, respeitando o calendário autônomo de cada Conselho. Em seguida, 174 

informou que precisa de dois membros do COMUS para participar da Comissão de Acompanhamento 175 

do Contrato de Gestão da Fundação. Explicou que os representantes do COMUS terão a função do 176 

controle social junto ao gestor no acompanhamento das metas. Candidataram-se os seguintes 177 

conselheiros: Marcelo Ferraz Coelho – titular. Não havendo manifestação para membro suplente, Dr. 178 

Antonio se comprometeu indicar um membro pela Secretaria da Saúde. Colocado em votação, 179 

aprovado por unanimidade pela Plenária.  180 

8.4- Hospital Boiçucanga: Dra. Tania Sarak solicitou esclarecimentos sobre a obra do Hospital de 181 

Boiçucanga, deseja saber sobre a previsão de conclusão e entrega da obra e o quanto foi pago a 182 

empresa até a presente data. Decidido encaminhar ofício ao Secretário da Saúde para 183 

esclarecimentos.  184 

8.5- Reforma Unidade de Saúde de Maresias: Sra. Dirceia informou que verificou que o valor de R$ 185 

168.208,09, apresentado na placa de reforma da Unidade de Saúde de Maresias não condiz com o 186 

serviço atual executado. Disse que de acordo com a planilha de serviços disponibilizada pelo 187 

Secretário da Saúde em atendimento a sua solicitação não corresponde ao serviço que vem sendo 188 

executado, pois o material é inferior ao descrito na referida planilha. Por último, solicitou informações 189 

sobre quem é o responsável pela fiscalização na execução da obra e utilização do recurso, o que já foi 190 

feito e de que forma foi feito. Por último, sugeriu que conste na placa informativa o detalhamento da 191 

obra. Sra. Rita de Cássia considerou que a Secretaria de Obras também é responsável pela 192 

execução da obra. Dr. Antonio considerou que o assunto é relevante e deve ser levado ao 193 
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conhecimento do Secretário da Saúde, pois apesar do serviço ser solicitado pela Secretaria da Saúde, 194 

ser licitado por outra Secretaria e executado por uma terceira Secretaria, não isenta o Secretário da 195 

Saúde pelo processo da obra. Complementou que a reforma consta do TAC e terá fiscalização do 196 

Ministério Público e Ministério da Saúde, portanto o COMUS deve levar o caso para conhecimento do 197 

Secretário da Saúde. Sugestão colocada em votação, aprovada por unanimidade pela Plenária.  198 

8.6- Agentes de Combate a Dengue: Sra. Dirceia cobrou resposta referente à solicitação da relação 199 

nominal dos agentes de combate a dengue e suas respectivas lotações feita na plenária de junho/14. 200 

Dr. Antonio informou que reiterará a solicitação ao Secretário.  201 

8.7- Denúncia referente ao atendimento pela Oftalmolaser (caso já encaminhado à Ouvidoria): 202 

Sra. Dinalva informou que todas as vezes que passou em atendimento pelo Serviço Público de Saúde 203 

– SUS no Município de São Sebastião sempre foi muito bem atendida. Porém, quanto ao serviço 204 

dispensado pela Secretária do Serviço de Oftalmologia do Dr. Glauco, seja nas consultas particulares 205 

ou pelo SUS, não foi adequado. Informou que comunicou o Departamento de Ouvidoria da Saúde e 206 

trouxe para conhecimento do COMUS em Plenária considerando o recebimento do documento 207 

assinado pelo Dr. Glauco. Disse que, segundo manifestação do Dr. Glauco no referido documento, ele 208 

alegou que o seu comportamento como usuária foi inadequado e não a atenderá mais, pois não se 209 

encaixa no perfil de atendimento de sua Clínica, além disso, usou palavras intimidador-ameaçadoras a 210 

sua pessoa com relação ao ato de difamação e calúnia. Dando continuidade, considerou que o Dr. 211 

Glauco não deve ter conhecimento da postura de sua funcionária e que, como prestador de serviços 212 

para o SUS no Município não pode selecionar quem ele vai atender como usuário. Salientou que em 213 

momento algum questionou a competência técnica do Dr. Glauco, pelo contrário, reconhece o ótimo 214 

serviço por ele prestado. Disse que sua reclamação se restringe, única e exclusivamente, ao 215 

atendimento prestado por sua secretária e relatou que ficou muito surpresa com o posicionamento 216 

dele diante do fato, dispensando atenção somente para uma das versões.  Por último salientou que é 217 

uma incentivadora do exercício da cidadania e em momento algum desrespeitou ou agiu de forma 218 

grosseira com a referida secretária ou com os procedimentos da Clínica. Sr. Puríssimo não se 219 

mostrou surpreso com o posicionamento do Dr. Glauco, considerando que existem registros de 220 

questões de cobranças exorbitantes e dúbias em seu contrato durante a prestação de serviço ao 221 

Hospital de Clínicas. Lembrou que esta questão foi discutida em plenárias anteriores do COMUS e que 222 

ele se apresentava com sua advogada, que no caso era a sua irmã. Sra. Rita de Cássia Simioni 223 

considerou que independente do ocorrido, a postura do Dr. Glauco, como prestador de serviço do 224 

SUS, não se justifica ao desqualificar o usuário para ser atendido em sua Clínica. Salientou que o 225 

documento tem um tom ameaçador e merece atenção do COMUS. Esgotando-se os esclarecimentos, 226 

a Plenária decidiu pela emissão de um documento de agravo ao Dr. Glauco e comunicado ao CRM.  227 

 8.8- Atendimento no na Unidade de Pronto Socorro: Sr. Puríssimo informou que até as 10 horas 228 

do dia de hoje estava prestes a ser um demissionário das atividades do COMUS e da Fundação de 229 

Saúde. Explicou que apesar de gostar do seu trabalho voluntário passa por problemas pessoais e 230 

familiares relacionados a sua extrema dedicação frente ao trabalho que desenvolve em prol da 231 

população. Por outro lado, considerou que o Município vive diversas situações anômalas sem um 232 

resultado positivo para o usuário e não consegue ficar longe dessas causas. Em seguida, relatou 233 

diversas situações relacionadas com os médicos que prestam serviços no Pronto Socorro, disse que 234 

eles são omissos quanto ao atendimento, principalmente, no período noturno. Em seguida, informou 235 

que esteve na Unidade do Pronto Socorro acompanhando sua esposa com problema de saúde e pode 236 

constatar que havia quatro médicos de plantão, porém exatamente às 24 horas e 40 minutos, os 237 

quatro médicos de plantão se encontravam dormindo. Disse que já fez contato com o Coordenador da 238 

Unidade e já comunicou o ocorrido por escrito e que não apresentará o nome dos profissionais, pois 239 

não está “caça as bruxas”, seu objetivo é a qualidade do serviço. Ainda sobre o Hospital, disse que as 240 

dependências do Hospital apresentam péssimo estado de conservação, com presença de portas e 241 
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janelas quebradas, ferindo a dignidade humana dos usuários. Informou que também já esteve 242 

conversando com o atual interventor, Sr. Marcelo e que o mesmo já está tomando as devidas 243 

providências dentro do possível.  Considerou ainda que o fluxo de atendimento do PSF está inverso e 244 

espera sinceramente que com o trabalho da Fundação esta situação seja normalizada. Em seguida, 245 

informou que recebeu um telefonema da Sra. Ana Amélia, representante da ONG Controle Social, com 246 

questionamentos de baixo calão com relação à Fundação, além de ligações de questionamentos do 247 

Dr. Paulo Alexandre e Dra. Fabiana, sua esposa. Por último, sugeriu que o COMUS mobilize uma 248 

campanha junto ao Município em prol do Hospital de Clínicas. 249 

8.9- Esclarecimentos sobre o Processo Seletivo da Fundação para Contratação Emergencial: 250 

Dr. Antonio explicou que todo concurso tem uma nota de corte e no caso do Processo seletivo 251 

referente às vagas para o cargo do Auxiliar de Dentista somente nove candidatos alcançaram a 252 

referida nota, sendo que o edital previu 19 vagas. Portanto restaram 10 vagas a serem preenchidas. 253 

Diante disto, explicou que algumas possibilidades foram apresentadas, sendo a realização do 254 

processo seletivo para contrato emergencial uma delas. Informou que o lançamento do edital atendeu 255 

aos mesmos moldes do utilizado no concurso, apenas com uma diferença, lançado pela própria 256 

Fundação - CLT previsto na Lei da fundação desde que justificada a necessidade. Salientou que esta 257 

possibilidade foi estendida a toda a população, com detalhamento das unidades de saúde e suas 258 

respectivas vagas. Em seguida, discorreu sobre os critérios de desempate e contratação, sendo eles: 259 

a idade e apresentação da experiência profissional e carteira CRO. Por último, falou da publicação e 260 

prazos para apresentação de recursos, bem como o prazo de contrato e prorrogação. Explicou que 261 

ainda faltam duas vagas para serem preenchidas e que no Município existem diversos Auxiliares de 262 

Dentistas, porém sem a qualificação exigida para o exercício do trabalho. Concluindo, disse entender a 263 

manifestação da Sra. Ana Amélia e da população diante dos questionamentos, porém não admitirá 264 

que a forma de abordagem seja desrespeitosa. Explicou que fará um novo concurso depois do 265 

balanço final de contratações e que todas as decisões passarão pelo Conselho Curador da Fundação.  266 

8.10- Representatividade Entidade UNIBAIRROS NO COMUS: Dr. Antonio informou que a 267 

entidade apresentou um número superior a três faltas às reuniões do COMUS e que conforme a Lei do 268 

COMUS e Regimento Interno esta situação leva a exclusão da entidade da composição do Conselho. 269 

Sr. Lourival, representante titular reafirmou a intenção de participação da UNIBAIRROS e que os 270 

motivos que o levaram a faltar às reuniões já foram solucionados. Colocado em votação, a Plenária 271 

aprovou a continuidade da entidade no COMUS.  272 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.  273 

Ata elaborada por                         Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos N.P. da Silva.     274 

São Sebastião, 12 de agosto de 2014. 275 
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