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 1 

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 2 

SEBASTIÃO. 3 

Data: 11 de novembro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 4 

A) Leitura da ata: 193ª ordinária, aprovada por unanimidade.  5 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 6 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 7 

Ofícios Recebidos: Of. 25/2014 – GVS XXVII – Caraguatatuba; Cópia da Minuta do Convênio entre 8 

Fundação – Faculdade São Sebastião e PMSS; Resposta do Setor Administrativo sobre a solicitação de 9 

reunião com os responsáveis pelo setor de licitação da PMSS; Of. 560/2014 – SESAU, Of. 574/2014 – 10 

SESAU e Ordem de Serviço 005/2014 em resposta ao ofício COMUS nº. 181/2013. E-mails Recebidos: Cris 11 

Lopes – Denúncia ao COMUS em 15/10/14. Ofícios Expedidos: Of. 083/2014 ao Sr. Urandy; Of. 084/2014 12 

ao Promotor José Guilherme; Of. 085/2014 ao Dr. Paulo Alexandre; Of. 086/2014 a Comissão CGU”S; Of. 13 

087/2014 ao Sr. Urandy; Of. 088/2014 ao Sr. José Geraldo – GVS XVII – Caraguá; Of. 090 ao 093/2014 ao 14 

Sr. Urandy. Cópia da versão final do Convênio celebrado entre o Município, Faculdade São Sebastião e 15 

PMSS, visando o fomento e desenvolvimento de cursos na área da saúde no Município. Resoluções 16 

COMUS: nº. 035/2014 – LOA 2015; nº. 035/2014 – Proposta de Convênio entre Fundação/FASS/PMSS e nº. 17 

036/2014 – Aprovação da Conselheira Tania Elizabete como Coordenadora do CGU de Boiçucanga. 18 

Documentos recebidos para a COFIN referentes à Prestação de Contas – 3º Quadrimestre/14: - Cópia 19 

do Ofício nº. 592/2014 – Controladoria – encaminhando à SESAU cópia do contrato e rescisão da empresa 20 

Hosp Fast; Cópia do Contrato Prestação Serviços Hosp Fast (conforme solicitação Sr. Clausius em 04/11/14); 21 

Cópia do Termo de Rescisão do Contrato Prestação Serviço Hosp Fast; Vistas Razão Banco/Caixa e extratos 22 

bancários competência Setembro/2014; Vistas Razão Banco/Caixa e extratos bancários competência 23 

Outubro/2014. 24 

ORDEM DO DIA: 25 

1- Apresentação do Convênio celebrado entre a Fundação de Saúde Pública de São 26 

Sebastião, Instituto de Ensino de São Sebastião Ltda – Faculdade São Sebastião e Prefeitura 27 

Municipal de São Sebastião; 28 

2- Assuntos Gerais. 29 

Sr. Carlos Puríssimo, 1º Secretário do COMUS deu início à reunião em substituição ao Dr. Antonio 30 

que justificou sua ausência em decorrência de outros compromissos de trabalho. Em seguida, 31 

colocada a Proposta de pauta da Secretaria Executiva, aprovada por unanimidade. Em seguida, 32 

passou-se a ordem do dia: 33 

1- Apresentação do Convênio celebrado entre a Fundação de Saúde Pública de São 34 

Sebastião, Instituto de Ensino de São Sebastião Ltda – Faculdade São Sebastião e Prefeitura 35 

Municipal de São Sebastião: Enfermeira Margarete que lembrou aos conselheiros que a minuta 36 

do referido convênio foi enviada anteriormente para apreciação prévia dos conselheiros e 37 

apresentada na última reunião ordinária, datada de 14/10/14, tendo aprovação Ad Referendum. Em 38 

seguida informou que o referido convênio foi firmado entre a Faculdade São Sebastião - FASS, 39 

Prefeitura Municipal juntamente com a Fundação, atual responsável pela gestão do PSF no 40 

Município conforme versão final assinada e já disponibilizada ao COMUS. Disse que o objetivo do 41 

convênio é uma troca, na qual o Município oferece campo de estágio para os alunos do Curso de 42 

Enfermagem da FASS e a Faculdade oferece subsídios com relação à disponibilização de 43 

laboratório de Enfermagem a ser utilizado pelo Núcleo de Educação Permanente - NEP da 44 

Secretaria da Saúde e da Fundação. Informou que já elaboraram o cronograma de atividades do 45 

NEP (SESAU) a ser desenvolvido no referido Convênio. Salientou que o campo de estágio será 46 

disponibilizado nas unidades de saúde adequadas para recepcionar os estagiários, objetivando 47 

evitar transtornos no desenvolvimento regular de suas atividades. Em troca também solicitaram à 48 

Faculdade a utilização do RH da Faculdade. Informou que em atendimento a solicitação do Dr. 49 

Marcelo Coelho solicitou à FASS cópia da titulação dos profissionais envolvidos no processo de 50 

formação do curso em questão, sendo lhes apresentado a lista de profissionais contendo titulações 51 

com mestrado, especialistas, fisioterapeuta, psicólogos e biólogos, enfim, com exceção do corpo de 52 

enfermagem, todos profissionais possuem especializações. Na sequência, apresentou a Enfermeira 53 
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Maria do Carmo como Chefe de Divisão de Enfermagem e Enfermeira Amanda como coordenadora 54 

de Enfermagem da Fundação e que elas trabalharão em parceria com a Enfermeira coordenadora 55 

da FASS. Salientou que o Convênio não é oneroso, pois todo material utilizado durante o estágio 56 

será fornecido pela Faculdade e, que além do convênio proporcionar a troca de benefícios também 57 

será um investimento na formação de futuros profissionais enfermeiros que poderão trabalhar no 58 

Município. Dr. Marcelo Coelho explicou que seu questionamento se refere aos critérios 59 

relacionados à formação e habilitação do corpo docente, pois existem vários registros de falta de 60 

critério nos contratos acompanhados pelas Faculdades, além das ocorrências de admissão de 61 

falsos profissionais nos diversos setores do Brasil. Salientou que se preocupa com a qualidade na 62 

formação desses profissionais, principalmente porque estes poderão ser o corpo de trabalho futuro 63 

para o Município. Questionou se a documentação emitida é compatível com os profissionais 64 

apresentados. Por último, considerou que não constatou a presença de médico preceptor na lista 65 

de profissionais apresentada, disse que o médico não vive profissionalmente sem a Enfermagem. 66 

Enfermeira Margarete informou que solicitaram a comprovação do Conselho Regional de 67 

Enfermagem e vínculo empregatício com a Faculdade e quanto à ausência da figura médica no 68 

quadro docente não descredencia a equipe, pois não é requisito básico para desenvolvimento do 69 

curso. Disse que a partir deste momento haverá um acompanhamento do curso por parte da 70 

Enfermeira Maria do Carmo e Amanda. Dr. Marcelo questionou ainda se o grupo depois de 71 

formado atuará na área da enfermagem em obstetrícia. Enfermeira Margarete explicou que o 72 

Convênio atual abrangerá somente o campo de estágio com as unidades de saúde, ficando um 73 

possível Convênio com o Hospital para uma próxima etapa, a ser firmado por outro instrumento 74 

junto a Irmandade/Intervenção.  Sr. Puríssimo lembrou que foi discutido anteriormente que a 75 

Fundação abrangeria a gestão da Atenção Básica e quanto à gestão do Hospital dependeria de um 76 

novo estudo futuramente. Dr. Marcos Salvador explicou que a Fundação atualmente trabalha com 77 

projetos dentro do PSF, sendo que qualquer perspectiva para se trabalhar no âmbito hospitalar 78 

demandará novo projeto. Sra. Margarete salientou que o Convênio em pauta é referente a 79 

formação de Enfermeiros na Saúde Pública. Enfermeira Margarete atendendo ao questionamento 80 

do Sr. Puríssimo informou que os alunos já estão em curso há dois anos com previsão para início 81 

de estágio a partir do dia 17 de novembro/14.  Em seguida, discorreu sobre a distribuição dos 82 

grupos de estágios por unidades de saúde, ficando um grupo na UBS do Morro do abrigo, um no 83 

Centro de Saúde II, dois na UBS da Topolândia, um na USF do Jaraguá, um na Unidade da 84 

Enseada I e II, um na USF Morro do Abrigo, dois na USF Itatinga e Topo Varadouro, um na 85 

Unidade de Maresias I e II, um na USF de Juquehy II e um na USF de Camburi. Explicou que 86 

Boiçucanga não participará dessa rotina em decorrência de sua estrutura física não ser compatível 87 

para realização do estágio. Sr. Puríssimo perguntou se ainda persiste a falta de médicos em 88 

algumas unidades de saúde e, caso a resposta seja positiva, se esta situação atrapalhará o 89 

desenvolvimento do estágio proposto. Dr. Marcos disse que desconhece este fato, porém desde 90 

que Fundação assumiu tem o conhecimento de que iniciativas foram tomadas neste sentido. 91 

Enfermeira Maria do Carmo explicou que a ausência do médico não implica nos procedimentos 92 

que serão aplicados aos alunos durante o estágio porque são procedimentos especificamente de 93 

Enfermagem, como exemplo citou o calendário e aplicação de vacina. Sr. Puríssimo fez ainda 94 

questionamentos sobre as questões relacionadas à estrutura das unidades de saúde, considerando 95 

que já se passaram seis meses e adequações não foram efetuadas em sua totalidade. Dr. Marcos 96 

lembrou aos presentes que os Programas do Ministério já foram apresentados ao COMUS com 97 

relação às propostas de construção, reforma e ampliação das unidades de saúde e que algumas 98 

unidades já deram início ao processo de reforma. Em seguida, comprometeu-se em apresentar o 99 

Cronograma para realização de adequações das unidades de saúde. Dando Continuidade, 100 

Enfermeira Margarete informou que o Convênio não prevê remuneração e nem vínculo 101 

empregatício. Enfermeira Maria do Carmo salientou que a supervisão do estágio será realizada 102 

pela coordenação do Curso pela Faculdade contemplada no convênio e que eles também possuem 103 

uma comissão de ética que será regida pelo mesmo sistema adotado pela Secretaria da Saúde, 104 

além de seguro próprio.  Explicou que a Enfermeira da unidade de saúde não terá, em hipótese 105 
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alguma, a incumbência de supervisionar o graduando. Dr. Marcelo Coelho considerou que todo 106 

cuidado é pouco em se tratando questões relacionadas à saúde pública, pois a responsabilidade no 107 

ato de administrar é muito importante. Sra. Dirceia comentou sobre a denúncia apresentada por 108 

sua pessoa em plenária do COMUS anterior sobre a reforma da Unidade de Saúde de Maresias. 109 

Informou que seu questionamento se refere ao custo empregado e serviço executado, disse que o 110 

material utilizado é da pior espécie e a unidade continua com os mesmos problemas que existiam 111 

antes da reforma realizada, sendo estas as constatações: torneiras quebradas, pias quebradas, 112 

vaso sanitário quebrado, telhado com pontos de vazamento. Quanto ao serviço de forro de PVC 113 

previsto na obra ainda está incompleto com a exposição de material (isopor), isto é, sem o devido 114 

acabamento. Por último, parabenizou a postura do Secretário da Saúde que depois de tomar 115 

ciência do caso se comprometeu em visitar a unidade para providências. Informou que também fez 116 

contato com o Secretário de Obras que também se comprometeu a visitar a referida unidade no dia 117 

20/11/14. Por último, solicitou que seja disponibilizado nas placas descritivas da obra o material a 118 

ser utilizado. Sra. Dinalva complementou que a unidade de Maresias também está com a autoclave 119 

quebrada há de quatro meses, em seguida perguntou a quem o COMUS deve se reportar. Dr. 120 

Marcos explicou que a máquina é antiga e não tem mais condição de reparo e, enquanto organiza 121 

o processo de compra, o material está sendo esterilizado na unidade de Boiçucanga. Dra. Tania 122 

informou que a denúncia da Sra. Dirceia faz parte do rol de pendências apontadas pela Comissão 123 

de Finanças durante a análise da Prestação de Contas e que os membros fixaram como meta a 124 

realização de visita na Unidade de Maresias para constatação in loco. Sr. Vilson Costa sugeriu 125 

que se faça a visita com documentação das constatações. Dr. Marcelo Coelho sugeriu que haja a 126 

participação do Secretário da Saúde na referida visita. Diante do exposto, a Plenária optou pela 127 

solicitação de cópia do Memorial Descritivo e cópia do Cronograma Físico e Financeiro da obra 128 

para posterior vistoria da unidade de Maresias. Não havendo mais dúvidas, Sr. Puríssimo 129 

submeteu o Convênio em votação, sendo reafirmada a aprovação Ad Referendum na 193ª 130 

Reunião ordinária do COMUS.  131 

2-Assuntos Gerais:  132 

2.1- Sr. Clausius sugeriu que ao efetuar a apresentação dos documentos tramitados no COMUS, 133 

além da citação de sua numeração, seja também efetuado um resumo de seu teor, objetivando a 134 

familiarização com o assunto. Sugestão aprovada por unanimidade pela plenária.   135 

2.2- Sr. Puríssimo lembrou que na última reunião ordinária houve relato do Dr. Antonio com 136 

relação ao protocolo de recebimento pela COFIN, explicou que a sua solicitação em plenária foi 137 

referente a apresentação do Relatório de Auditoria do Componente Municipal e não Relatório 138 

DENASUS como informado pelo Dr. Antonio. Informou que o relatório ao qual se refere teve a 139 

participação do Dr. Elias, na qual ele era o relator do processo. Salientou que o relatório de 140 

Auditoria Municipal é referente ao processo e período do ano de 2012 e este nunca foi apresentado 141 

em plenária, somente houve a promessa de apresentação, porém esta nunca aconteceu. Salientou 142 

que o protocolo que assinou com os demais membros da COFIN foi o Relatório DENAUSUS e não 143 

o da AUDISUS. Dra. Tania esclareceu à Plenária que a COFIN recebe uma planilha de andamento 144 

das auditorias municipais, nunca receberam relatório. Dr. João Siqueira lembrou que o Dr. Elias, 145 

relator do processo no período, informou que ele seria concluído depois do período do carnaval/13 146 

para apresentação ao COMUS e este não nos foi apresentado. Dando continuidade, Sr. 147 

Puríssimo, solicitou ao Dr. Marcos a apresentação do Relatório AUDISUS à Plenária, pois este é 148 

um dos itens de pendências para conclusão da Prestação de Contas de 2012, com prazo de 30 149 

dias conforme sugerido pela Plenária. Dr. Marcos solicitou que os encaminhamentos do COMUS, 150 

além de serem encaminhados ao Secretário da Saúde, também sejam direcionados a sua pessoa 151 

para conhecimento e quanto ao relatório solicitado, depois da autorização do Secretário da Saúde, 152 

providenciará a sua apresentação à Plenária. Em seguida, informou que enviou ao COMUS o ofício 153 

574/2014 – SESAU referente ao encaminhamento da Ordem de Serviço nº. 005/2014, datada de 154 

06/11/2014, referente à determinação para regularização de todos os contratos de empresas 155 

médicas com a Irmandade Coração de Jesus, sendo vedada a existência de vínculo comercial 156 

entre as partes em que empresas possuam servidores públicos como gerentes ou administradores. 157 
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Dr. Marcelo Coelho salientou que as suas ponderações com relação ao Convênio firmado se 158 

referem à fiscalização efetiva na formação dos graduandos, solicitou que exista uma fiscalização 159 

efetiva por parte de quem ensina e por parte de quem acompanha esse processo. Dr. Elias 160 

informou que quando estava como diretor do Departamento de Vigilância adotava a postura de 161 

treinamento e orientações diante das falhas apresentadas com adoção de providências imediatas. 162 

Sra. Adriana Puertas informou que existe uma lei federal, que rege o processo de estágio, e esta 163 

já prevê todo esse acompanhamento, não somente de quem irá receber o grupo, como também da 164 

Coordenação da Faculdade, ficando a unidade de saúde como co-responsável no processo. 165 

Informou que a minuta do convênio enviada ao COMUS contempla a Lei de Estágio e resguarda as 166 

partes envolvidas no estágio.  Sr. Puríssimo solicitou que o quesito acompanhamento de estágio 167 

seja mais bem discutido. Sra. Dinalva informou que esta questão já foi amplamente discutida no 168 

Conselho Curador que as com as preceptoras da Fundação acompanharão tudo o que acontece na 169 

unidade.  Sra. Rita de Cássia explicou que a Lei já prevê que a Enfermagem não poderá fazer 170 

estágio sem a supervisão de profissional especializado. Portanto o grupo de estágio será formado 171 

por sete graduandos que serão monitorados por um supervisor competente da Faculdade sob 172 

acompanhamento do Enfermeiro responsável da unidade. Salientou que o COREN é um dos 173 

conselhos mais efetivos e exigentes em termos de cumprimento das legislações.  174 

2.3- Denúncia da Sra. Dinalva referente ao atendimento prestado pela Oftalmolaser: Sra. Ana 175 

Maria, Administrativo COMUS, informou que o Dr. Antonio compareceu para a reunião com Dr. 176 

Glauco para ouvi-lo como parte envolvida na referida denúncia, porém ele desistiu de apresentar as 177 

comprovações por meio de imagens do atendimento e sugeriu que o COMUS prosseguisse com o 178 

encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina. Sra. Dinalva fez um resumo do ocorrido e 179 

salientou que depois de ter denunciado o caso na Ouvidoria e COMUS foi intimidada pelo Dr. 180 

Glauco com presença de ameaças consignadas em documento endereçado ao COMUS de calúnia 181 

e difamação. Dr. Marcos informou que o contrato com a Oftalmolaser foi rompido devido o não 182 

cumprimento no atendimento da demanda proposta.  Falou da necessidade de aquisição para 183 

compra de novos equipamentos/aparelhos atuais para desenvolvimento do serviço. Disse que 184 

abrirão licitação por pregão para serviço de oftalmologia, com previsão para início em 185 

aproximadamente dois meses. Sr. Puríssimo considerou que o COMUS deve dar atenção a esta 186 

denúncia considerando o histórico deste profissional em questões relacionadas ao atendimento 187 

SUS. Sra. Ana Maria informou que o Dr. Antonio dará prosseguimento ao encaminhamento ao 188 

CREMESP para providências. 189 

2.4- Sra. Ana Maria, COMUS, informou que a Dra. Marcia sugeriu que o COMUS tenha um recesso 190 

de suas atividades no fim do ano e que este seja divulgado no site da Prefeitura, aprovado pela 191 

Plenária que haverá recesso a partir da ordinária de dezembro com retorno previsto para 192 

reunião ordinária de janeiro de 2015. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 193 

após aprovação, será assinada pelos presentes.  194 

Ata elaborada por                         Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Sr. Carlos Puríssimo.    195 

São Sebastião, 11 de novembro de 2014. 196 
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