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 1 

ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 2 

SEBASTIÃO. 3 

Data: 09 de dezembro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 4 

A) Leitura da ata: 194ª ordinária e 123ª extraordinária, ambas aprovadas por unanimidade.  5 

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

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 7 

Ofícios Recebidos: Of. 04/14 – CCIA; Of. 756/2014 - Ministério Público Federal, Of. 610/2014 – SESAU, Of. 8 

sem número- enviado pelo Conselho Municipal da Condição Feminina de São Sebastião, Folha de Andamento 9 

enviada pelo Departamento de Vigilância autorizando motorista buscar o Sr. Guilherme em São Paulo e Folha de 10 

Andamento solicitando ao Administrativo SESAU o conserto da janela da sala do COMUS; Diário Oficial Estado 11 

nº 228/2014; Nota fiscal de entrega do conserto da impressora do COMUS, Datada de 05/12/14. 12 

Ofícios Expedidos: Ofícios Expedidos: Of. 094/14 - enviado à SESAU, Of. 095/14 enviado - ao CREMESP, 13 

Of. 096/14 ao 099/14 e Of. 101/14 - enviados à SESAU, Of. 102/14 - enviado à CCIA, Of. 103 e 104/14 - 14 

enviados ao Interventor HCSS e Of. 105 ao 108/14 - enviados à SESAU 15 

Documentos recebidos para a COFIN referentes à Prestação de Contas – 3º Quadrimestre/14: Of. 574/14, 16 

Of. 605; Of. 606; Of. 609; Of. 629, Of. 638 e Of. 649/14 – SESAU, Folha de Andamento enviada pelo 17 

Administrativo da SESAU à COFIN; Check list das pendências referente ao 1º e 2º quadrimestre/14, Relatórios 18 

referente às contas do Hospital referente ao período 09 e 10/14, vistas: resumo FOPAG SESAU comp. 09 e 19 

10/2014 – Extratos c/c e Razão Bco cx 10/2014; ofício 649/2014 SESAU em resposta ao ofício 097/2014 COMUS. 20 

Decreto COMUS nº. 6165/2014: alteração na composição no segmento SESAU e AMCS.  21 

Resoluções COMUS: nº. 037/2014 – indicação das conselheiras Rosana e Marcia para compor a CCIA; nº. 22 

038/2014 – Projeto Verão 1230/2013.  23 

ORDEM DO DIA: 24 

1- Apresentação da Prestação de Contas do Convênio Projeto Verão 2013;  25 

2- Apresentação do desenvolvimento dos trabalhos do COMVIV; 26 

3- Apresentação da Portaria nº.  44/2002 – Ministério da Saúde de 13/01/2002 referente 27 

definição das atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde na prevenção e no controle da 28 

malária e da dengue.  29 

4- Assuntos Gerais. 30 

Dr. Antonio Carlos deu início à reunião agradecendo a presença dos membros e participantes 31 

presentes, submetendo a proposta de pauta da Secretaria Executiva em votação, aprovada por 32 

unanimidade. Em seguida, Sra. Ana Maria informou que ficou consensuado na última reunião que fosse 33 

efetuada a leitura do resumo de cada documento tramitado pelo COMUS durante o período entre as 34 

reuniões ordinárias. Em seguida informou que sugeriu ao Dr. Antonio que o resumo fosse feito 35 

verbalmente, considerando que na ata consta somente o número e origem do documento. Dr. Marcelo 36 

Coelho sugeriu a digitalização dos documentos com envio posterior por e-mail aos Conselheiros. Dr. 37 

Antonio considerou que a demanda de documentos expedidos e recebidos no mês é alta e que os 38 

documentos, relatórios e instrumentos de gestão pertinentes à apreciação da Plenária já seguem a 39 

sugestão do Dr. Marcelo. Dra. Marcia argumentou que as atividades do COMUS não se resumem 40 

apenas no dia de reunião e que segundo o Regimento Interno do COMUS o expediente não deverá 41 

ultrapassar trinta minutos da reunião, portanto caso haja interesse de aprofundamento nas vistas 42 

documentais, esta deverá ser efetuada nos demais horários de funcionamento do COMUS, de segunda 43 

a sexta feira. Dr. Antonio considerou que as reuniões têm como objetivo a discussão das políticas 44 

públicas de saúde e quanto ao funcionamento do Conselho, salientou que ele também é desenvolvido 45 

durante as quarenta horas semanais. Em seguida, solicitou aos conselheiros que enviem suas 46 

sugestões para uma possível mudança na dinâmica de apresentação do expediente a partir da próxima 47 

reunião ordinária. Em seguida, passou-se a ordem do dia:  48 

1- Apresentação da Prestação de Contas do Convênio Projeto Verão 2013: Sr. Ary da Mota Silva 49 

Filho, representante do Fundo Municipal de Saúde - FMS apresentou a Prestação de Contas referente 50 

ao Convênio nº. 1230/2013 – Projeto Verão – tendo como objeto a aquisição de material de consumo e 51 

medicamento. Em seguida, informou que a Prefeitura Municipal de São Sebastião recebeu no exercício 52 

de 2013, recursos provenientes da Secretaria do Estado de São Paulo, no valor de R$ 130.000,00 53 
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(cento e trinta mil reais), convênio firmado em 18/11/2013 com validade até 18/11/2014. Em seguida, 54 

discorreu sobre o total de R$ 3.656.92 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois 55 

centavos) valor do rendimento no período, bem como o valor aplicado com recursos próprios no valor 56 

de R$ 184,49 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Disse que esta Prestação de 57 

Contas já foi apresentada à Comissão de Finanças em quadrimestres anteriores e que o referido 58 

recurso foi enviado pelo Governo do Estado para o Município como verba de auxílio durante o período 59 

da temporada – período sazonal, objetivando a aquisição de insumos, medicação e correlatos. 60 

Informou que o recurso foi utilizado na sua totalidade e teve seu repasse liberado em dezembro/13. 61 

Sra. Fabiani informou que para o ano de 2014 tiveram um aumento no valor destinado, sendo 62 

destinando R$390.000,00 (trezentos e noventa reais) para utilização durante o ano respectivo. Com 63 

relação ao ano de 2015 informou que ainda não possuem Dr. Marcelo Coelho solicitou que na próxima 64 

prestação de contas seja apresentado também o resumo geral de utilização do recurso. Sra. Fabiani 65 

informou que o Estado exige do Município os extratos da movimentação da utilização do recurso e 66 

quanto à solicitação informou que para a próxima prestação providenciarão os dados solicitados.  Sra. 67 

Rita de Cássia Simioni questionou o tempo decorrido (um ano) para utilização do recurso, 68 

considerando as inúmeras queixas com relação à falta de medicação no Pronto socorro. Sra. 69 

Jacqueline explicou que cada recurso possui uma dotação, fonte e vigência, teoricamente o recurso 70 

em pauta, chegou em dezembro/13, data de início do processo de compra, sendo utilizado no decorrer 71 

do ano em referência. Sra. Fabiani explicou que o Município não depende exclusivamente deste 72 

recurso, as aquisições do Pronto socorro advém de outros recursos. Dr. Elias considerou que a verba 73 

advinda do Governo do Estado não é significativa, ela atua como apoio e a implementação do 74 

Programa depende muito da administração, considerando que a contrapartida do Município é muito 75 

maior. Sra. Rita salientou que o recurso é muito pequeno e demorou muito para ser utilizado, numa 76 

unidade de Pronto Socorro, local que demanda uma urgência e queixas de falta de medicamentos. Dra. 77 

Tania solicitou cópia da prestação de contas do Projeto Verão e vistas nos processos correspondentes, 78 

bem como solicitou que para as próximas prestações de contas do referido projeto, seja disponibilizada 79 

cópia antecipada para COFIN. Em seguida, Dr. Antonio submeteu a votação o Convênio nº. 80 

1230/2013 – Projeto Verão 2013, sendo aprovado por unanimidade.   81 

2- Apresentação do desenvolvimento dos trabalhos do COMVIV: Dra. Marcia informou que o 82 

Comitê Municipal de Vigilância à Violência teve início oficial em 2008, criado por Decreto Municipal, 83 

porém seu trabalho de origem começou em 2007 com a valiosa colaboração da Dra. Shirley, médica 84 

atualmente aposentada da Prefeitura e GVE, profissional que dedicou parte de sua vida profissional ao 85 

fortalecimento das atividades do COMVIV. Discorreu sobre o histórico de formação e criação do Comitê 86 

e em seguida informou que ele atualmente é formado por membros voluntários, sendo composto por 87 

representantes da Secretaria da Saúde - SESAU, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Casa da Criança, 88 

AME, CRAS de Boiçucanga, CREAS e quanto ao IML, informou que ainda não conseguiram fazer 89 

parceria devido à dificuldade de adesão médica. Dr. Marcelo informou que antigamente, quando 90 

atuava como médico legista no IML de São Sebastião havia cobertura aos quatro municípios. Disse que 91 

fará contato com o Conselho Regional e Medicina quanto à possibilidade de apoiar voluntariamente o 92 

Comitê representando o IML do Município, considerando que é médico legista aprovado pelo Estado.   93 

Dando continuidade, Dra. Marcia discorreu sobre as ações desenvolvidas no período: sensibilização e 94 

estimulação de notificação dos casos de violência; capacitação dos agentes comunitários de Saúde das 95 

unidades básica de saúde, juntamente com o Dr. Vladinei de Serra Talhada – especialista em 96 

Violência por abuso sexual; capacitação dos profissionais do Pronto Atendimento de Boiçucanga 97 

divulgação do trabalho por meio de palestras, pois consideram que o Agente Comunitário de Saúde é a 98 

pessoa fundamental na aquisição de informações/observações de possíveis atos de violência. 99 

Salientou que quando uma vítima de violência chega para ser atendida em qualquer unidade de saúde, 100 

sua presença ainda gera muito desconforto, muitas vezes em decorrência da falta de preparo dos 101 

profissionais envolvidos. Informou que o Comitê tem intensificado a questão da humanização, pois 102 

considera que o atendimento é fundamental na condução do caso, desde o preenchimento adequado 103 

da ficha de notificação até a condução final no processo de atendimento a vítima. Informou que cada 104 

Secretaria deverá assumir o seu papel, lidando com seus dados estatísticos com envio à Secretaria da 105 
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Saúde, órgão responsável pela compilação/unificação dos dados gerais. Disse que o profissional de 106 

saúde precisa entender a importância do preenchimento da ficha de notificação, pois quando este 107 

comprometimento não existe gera uma violação no direito, principalmente, da criança/adolescente de 108 

ser protegido. Informou que tem mais um treinamento previsto para início de 2015, considerando que 109 

houve mudança no nome da ficha de notificação e seus campos de preenchimento. Em seguida, citou 110 

que as pessoas têm receio de comprometimento no ato de notificar devido às questões jurídicas. Em 111 

seguida, explicou a diferença entre o caráter epidemiológico como dado estatístico objetivando ao 112 

Comitê a elaboração de diagnóstico das violências ocorridas no Município entre a ficha de notificação 113 

criminal. Considerou que independente da exigência legal para que o profissional notifique os casos de 114 

violência, é preciso sensibilizar esses profissionais quanto à importância do atendimento correto. 115 

Informou que as novas fichas de notificação prevêem os casos de agressões autoprovocadas e que as 116 

questões de violência no trânsito, futuramente, também serão notificadas, considerando o seu alto 117 

custo e pelo fato desse dado epidemiológico impactar diretamente na Saúde. Informou que 118 

participaram de algumas palestras realizadas pela Sociedade Amigos de Bairro da Vila Say – AMOVILA 119 

e que o Comitê também está integrado à Rede de Proteção à Violência Interna criada pela própria 120 

comunidade e que participam dessa Rede as escolas, Secretaria da Saúde, SETRADH e postos de 121 

saúde.  Informou que realizam reuniões periódicas com o Conselho Tutelar e que subsidiam todo o 122 

apoio técnico necessário ao Conselho, principalmente, nos caso mais difíceis. Falou da parceira com a 123 

Polícia Militar, policiais da Costa Sul, e que recebem periodicamente relatórios sociais e boletim das 124 

ocorrências e que estes ajudam no cruzamento de informações. Informou que o Comitê também está 125 

integrado com o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, considerando que dentro da questão 126 

da violência existe também a questão da exploração sexual. Disse que iniciaram uma conversa com os 127 

Municípios vizinhos no GVE de Caraguatatuba objetivando o convênio entre os Municípios vizinhos 128 

para implantação do programa. As reuniões do Comitê acontecem a cada dois meses e nestas 129 

elaboram cronograma de ações a serem desenvolvidas e busca de parcerias. Em seguida, discorreu 130 

sobre as questões negativas mais frequentes detectadas durante os treinamentos aos profissionais 131 

com relação ao atendimento à vítima de violência: “medo de comprometimento durante o 132 

preenchimento da ficha de notificação” e “anseio de resolutividade imediata”. Sra. Dinalva considerou 133 

que os profissionais envolvidos devem cumprir a legislação emitida pelo Ministério da Saúde, pois a 134 

estrutura atual também faz parte de uma luta de trinta anos do Movimento de Mulheres a qual faz parte. 135 

Dra. Marcia explicou que casos de violências sofridos por mulheres, muitas vezes, não são notificados 136 

devido ao fato da mulher tentar proteger o cônjuge, porém salientou que o profissional precisa estar 137 

preparado para orientar a vítima quanto à diferença do ato de notificar que é obrigatório, pois é um 138 

dado estatístico e o ato de denunciar o agressor na polícia, que pode ser opcional, nos casos de 139 

vítimas adultas. Já nos casos de violência em crianças e adolescentes, a notificação e denúncia são 140 

obrigatórias. Por último, discorreu sobre a série histórica do Comitê com relação às notificações desde 141 

2008 até o período atual e dados notificados que tiveram destaque, detalhando o número de casos por 142 

tipo de notificação. Concluindo, informou que a prevalência do agressor ainda continua sendo o 143 

homem, porém já foram registradas notificações em homens. Salientou que o atendimento dispensado 144 

ao homem precisa ser desmistificado, pois culturalmente ele ainda sofre preconceitos.   145 

3- Apresentação da Portaria nº.  44/2002 – Ministério da Saúde de 13/01/2002 referente definição 146 

das atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS na prevenção e no controle da 147 

malária e da dengue: Dr. Antonio considerou que em decorrência da discussão ocorrida no Litoral 148 

sobre a questão do controle da dengue e superintendência ocorrida em São Sebastião com solicitação 149 

de providências quanto ao aumento do número de agentes para o desenvolvimento desse trabalho, a 150 

Fundação propôs à Secretaria da Saúde que o Agente de Saúde abrace a causa, objetivando a 151 

realização das atividades na forma de prevenção, ficando para os Agentes de endemias as demais 152 

atividades inerentes ao cargo. Informou que as gestões anteriores responsáveis pelo PSF não 153 

conseguiram inserir os ACS nas atividades de prevenção em decorrência do conflito de categorias 154 

entre as classes e pelo fato dos ACS considerarem que estariam em desvio de função ao realizarem as 155 

atividades propostas. Informou que a fundação propôs que os ACS passem por treinamento e 156 

capacitação para que dentro de suas atribuições normais do cargo de concurso possam participar do 157 
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processo de orientação à população. Finalizou informando que a iniciativa da Fundação em dar ciência 158 

ao COMUS visa demonstrar o trabalho conjunto proposto e possíveis conflitos de resistência por parte 159 

dos funcionários, mesmo diante da apresentação da legislação pertinente. Salientou que o treinamento 160 

contará com a elaboração de um fluxo técnico junto à Vigilância e sensibilização dos funcionários para 161 

inserção das atividades sem que se tenha prejuízo na rotina de trabalho. Dr. Marcelo considerou que 162 

independente da legislação citada, seria mais adequado que a Fundação divulgasse o projeto, 163 

objetivando evitar transtornos administrativos. O assunto foi debatido e consensuado não necessitando 164 

de resolução, pois já e uma norma do SUS. Dr. Antonio concordou e disse que providenciará.  165 

4- Assuntos Gerais: 166 

4.1- Explanação sobre a capacitação realizada pelo Conselheiro Guilherme na II Semana de 167 

Participação Social no SUS – período 25 a 28/11/14): Dr. Antonio informou que devido ao não 168 

comparecimento do Dr. Guilherme este item ficará para uma próxima reunião, podendo até ser 169 

efetuada uma oficina para explanação do assunto.  170 

4.2- Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2015: Dr. Antonio colocou em votação o dia 171 

específico para realização das reuniões do COMUS, sendo aprovadas as segundas terças-feiras de 172 

cada mês, conforme calendário atual. Reafirmando a data de 13 de janeiro de 2015 como data da 1ª 173 

reunião ordinária do ano.  174 

4.3- Sra. Dirceia solicitou a Fundação que os Agentes de Saúde trabalhem uniformizados porque a 175 

população necessita dessa identificação.  176 

4.4- Sr. Sebastião solicitou ao COMUS apoio com relação ao encaminhamento e solicitação de 177 

providências sobre a situação do trânsito no Município, principalmente durante a temporada.  178 

4.5- Sr. Lourival disse que foi questionado como membro do COMUS a respeito do trabalho 179 

desenvolvido na área contaminada no bairro do Itatinga - Topo. Disse que informou à comunidade, 180 

durante reunião específica, que como representante da Unibairros dentro do COMUS comunicaria o 181 

fato a Secretaria Executiva. Dr. Antonio disse que comunicará a Vigilância para conhecimento da 182 

situação atual. 183 

4.6- Sra. Rita de Cássia informou que a APAE está com bazar na rua da praia e em seguida, fez o 184 

convite à Plenária. 185 

4.7- Participação dos Auditores do Ministério da Saúde: Dr. Antonio informou que não comentou a 186 

presença do coordenador da equipe de auditoria Sr. Edward Ladislau Ludkiewicz Neto e Sra. Cecília 187 

Sakai, objetivando não interferir na característica natural na condução das reuniões do COMUS. Em 188 

seguida, agradeceu a presença dos auditores presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 189 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.  190 

Ata elaborada por                Ana Maria A.L. dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 191 

Pereira da Silva.                                                                      São Sebastião, 09 de dezembro de 2014. 192 
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