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ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de janeiro de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 195ª ordinária, aprovada por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 5 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 6 

Ofícios Recebidos: Of. 04/14 – CCIA; Of. 651/2014 – SESAU – encaminhando o relatório 15/2014 7 

Auditoria monitoramento; Of. 610/2014 – SESAU, Declaração de participação do Conselheiro 8 

Guilherme no curso em São Paulo; Of. 676/14 – SESAU ref. cópias dos cartões de pontos de 9 

médicos e dentistas da Rede; Folha de Andamento – SESAU referente solicitação de agendamento 10 

com RH da SESAU; Of. 001/2015 – SESAU – encaminhando cópia do estatuto Irmandade; Of. 07/2015 11 

– Conselho Bolsa Família referente convocação de reunião; Of. 009/15 – SESAU referente 12 

agendamento da Prestação de Contas 3ª - Qd – 2014 para o dia 10/02/15. 13 

Ofícios Expedidos: Of. 109/14 e 110/14 - ao Secretário Urandy ref. solicitação COFIN PC, Of. 111/14 14 

ao Secretário ref. aquisição de equipamentos; Of. 112/14 ao Administrativo SESAU ref. compra de 15 

toner; Of. 113/14 ao MPF Caraguatatuba ref. ponto de médicos e dentistas; Of. 114//14 – ao Sec. 16 

Urandy encaminhando relatório COFIN; Requisição de material administrativo ao almoxarifado da 17 

Saúde.  18 

Resoluções COMUS: nº. 039/2014 – Inclusão Guilherme na COFIN. 19 

ORDEM DO DIA: 20 

1- Apresentação do Relatório de Auditoria de Monitoramento – DENASUS nº. 15-2014 (Relatório 21 

10326); 22 

2- Explanação sobre a realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde; 23 

3- Implantação dos CGU’S – Conselhos Gestores de Unidades; 24 

4- Relatório COFIN datado de 16/12/14 referente à empresa SISSONLINE; 25 

5- Assuntos Gerais.  26 

Dra. Marcia deu início à reunião em substituição ao Dr. Antonio que se encontra em período de férias e 27 

submeteu a proposta de pauta da Secretaria Executiva em votação, sendo aprovada por unanimidade. 28 

Em seguida, passou-se a ordem do dia:  29 

1- Apresentação do Relatório de Auditoria de Monitoramento – DENASUS nº. 15-2014 (Relatório 30 

10326): Dr. Marcos Salvador, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a 31 

apresentação, lembrando que o Relatório em pauta foi disponibilizado ao COMUS antecipadamente 32 

para ciência dos conselheiros. Esclareceu que o Relatório é decorrente de uma auditoria realizada na 33 

Secretaria da Saúde no ano de 2010 pelo Ministério da Saúde com acompanhamento atual pelo 34 

Departamento de Auditoria da Secretaria de Estado do Município de Taubaté. Explicou que as 35 

auditorias de monitoramento permanecem até que os itens tidos como “não conformes” sejam 36 

regularizados. Em seguida, discorreu sobre as constatações especificando-as com relação às 37 

inconformidades, recomendações, estratégias e prazos para regularização. Sr. Puríssimo considerou 38 

que o relatório apresentado é inócuo e suas medidas corretivas são inadequadas, pois não refletem a 39 

realidade do município com relação às suas necessidades, principalmente com relação à demanda do 40 

Pronto socorro. Salientou que a Saúde Pública não se restringe ao Município e sim a região. Dr. 41 

Marcos explicou que a demanda de atendimento dispensado na unidade de Pronto socorro é alta e 42 

acontece em decorrência de vários fatores relacionados à própria a temporalidade, caráter migratório, 43 

cultura de atendimento imediato e até mesmo pela própria demanda natural. Salientou que não tem 44 

como negar atendimento na unidade e estudará esta inversão de atendimento de forma mais 45 

aprofundada. Disse que encaminhará justificativas ao Ministério e ao COMUS para sugestões. 46 

Concluindo disse que será preciso melhorar a qualidade de vida da população, objetivando a mudança 47 

de cultura de atendimento. Com relação à constatação do COMUS informou que está conforme, pois 48 

atualmente o Conselho possui sala e equipamentos exclusivos para desenvolvimento de suas 49 

atividades. 50 
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2- Explanação sobre a realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde: Dra. Marcia informou 51 

que este ano será realizada a 15ª Conferência Nacional de Saúde, no mês de novembro, na cidade de 52 

Brasília e considerando que o COMUS já realizou sua Conferência Municipal no ano anterior, farão um 53 

fórum de Saúde, aproximadamente no mês de junho ou julho deste ano, contando com a participação 54 

da Secretaria da Saúde, objetivando a eleição para definição dos delegados para Conferência 55 

Estadual. Solicitou manifestação dos conselheiros com interesse de participação, pois os trâmites com 56 

relação às providências com passagens aéreas, estadias e alimentação demandam solicitação 57 

antecipada. Manifestou interesse de inscrever o COMUS para participar da apresentação de seu 58 

trabalho dentro dos eixos propostos pela 15ª Conferência Nacional, pois considera que o Conselho de 59 

Saúde de São Sebastião é um dos mais antigos e atuantes. 60 

3- Implantação dos CGU’S – Conselhos Gestores de Unidades: Dra. Marcia sugeriu chamar uma 61 

reunião com os membros da Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores - CGU’S diante da 62 

constatação de ausência da maioria dos representantes à reunião em pauta. Considerou ser inviável 63 

discutir o assunto sem a presença dos membros responsáveis pela coordenação da implantação da 64 

unidade piloto de Boiçucanga. Sra. Ana Maria, COMUS, informou que os trabalhos foram suspensos 65 

durante o período de dezembro devido à incompatibilidade de agenda e transitoriedade decorrente do 66 

período de férias, ficando consensuado pelo COMUS e Fundação Pública de Saúde que a retomada 67 

dos trabalhos ficaria para janeiro ou fevereiro/15.    68 

4- Relatório COFIN datado de 16/12/14 referente à empresa SISSONLINE: Sr. Puríssimo efetuou a 69 

leitura na íntegra do relatório em tela. Em seguida disponibilizou a palavra aos membros da COFIN. Sr. 70 

Clausius informou que no site da Prefeitura existe um link GISSONLINE, responsável sistema de 71 

gestão financeira e cobrança de impostos da Prefeitura. Disse que ao clicar neste link abrirão uma 72 

página de uma empresa chamada EICON, empresa que possui um dos programas da SISSONLINE 73 

com a mesma logomarca. Considerou que existem indícios que esta empresa criou um novo nome para 74 

participar do processo de licitação da Saúde. Salientou que este é um dos itens a serem apurados. Dra. 75 

Marcia informou que visitou a empresa e conheceu seus planos de implantação em outros municípios, 76 

em seguida sugeriu que a COFIN solicite uma visita, objetivando o conhecimento do sistema de 77 

trabalho e saneamento de todas as dúvidas. Lembrou que o Termo de Ajuste de Conduta – TAC prevê 78 

a implantação do sistema de informatização. Salientou que não se trata da compra de um software e 79 

sim consultoria de implantação de um novo sistema de informatização em toda Rede Pública de Saúde. 80 

Dr. Guilherme argumentou que além do que já foi colocado e do que consta do relatório em pauta, 81 

existe uma questão referente a uma declaração na mídia de acusação negativa contra a empresa 82 

SISSONLINE efetuada pela cidade de Ouro Preto. Manifestou descontentamento com a apresentação 83 

do Sr. Silvério, pois considerou que ela não foi suficiente para esclarecer todos os pontos obscuros. Por 84 

último questionou o andamento da Comissão específica para acompanhamento dessa implantação e 85 

sugeriu que se encaminhe o caso para auditoria no processo do pregão. Sr. Clausius disse que uma 86 

das questões apresentadas ao Secretário Urandy foi com relação ao cumprimento do contrato, o qual 87 

consta a aplicação de multas no caso de não cumprimento dos prazos. Sr. Puríssimo sugeriu a 88 

suspensão do contrato por 30 dias até a apuração do caso. Dr. Marcos Salvador sugeriu mesclar as 89 

sugestões efetuadas pelo Sr. Puríssimo e Dra. Marcia, solicitando a suspensão temporária do contrato 90 

até que seja realizada uma avaliação especializada. Sr. Clausius manifestou-se contrário a sugestão de 91 

suspensão do serviço, disse que é a favor que a informatização seja eficaz. Dra. Marcia considerou 92 

inconcebível qualquer atitude mais drástica sem que se tenham esgotadas todas as fontes de avaliação 93 

para saneamento de dúvidas. Sr. Clausius considerou que o valor de dois milhões de reais cobrado 94 

para locação de gestão num ano para implantação de um sistema que nem se quer abrange a parte 95 

financeira. Salientou que não é contra a implantação do sistema de informatização, porém questiona o 96 

valor cobrado e prazo para cumprimento do serviço, pois o contrato foi firmado em abril/2014, o ano já 97 

terminou, o sistema não foi implantado, as multas não foram aplicadas, não houve treinamento de 98 

pessoal, ficando a Prefeitura refém de um contrato vinculado ao sistema de hardware (máquinas). 99 

Depois de acolhidas as sugestões, a plenária decidiu pela sugestão da visita a unidade piloto do Morro 100 

do Abrigo pela COFIN e Dr. Marcos Salvador e, em paralelo, encaminhamento para o Componente de 101 

Auditoria Municipal.   102 
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5- Assuntos Gerais: 103 

5.1- Dr. Marcos Salvador informou que haverá mudança no Termo de Parceria entre o Hospital e 104 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em função de apresentar-se inadequado no momento. 105 

Explicou que o Termo atual de parceira impossibilita a aplicação de recursos financeiros extras para o 106 

Hospital, pois ele está limitado num repasse único, condição que não estimula a aprimoramento da 107 

assistência. Considerou que a mudança na relação do convênio contribuirá na melhoria dos repasses, 108 

indicadores e metas quantitativas e qualitativas. Concluindo, informou que assim que tiver a minuta do 109 

novo Termo disponibilizará ao COMUS para apreciação antes da aprovação na Câmara.  110 

5.2- Dr. Marcos Salvador Informou que o Município fará a doação de dois terrenos para o Estado, 111 

objetivando a construção das unidades de saúde do CAPS I e CAPS-AD no bairro do Pontal da Cruz. 112 

Salientou que a construção será de responsabilidade do Governo do Estado.  113 

5.3- Denúncia Sra. Dirceia referente à reforma da unidade de saúde de Maresias: Sra. Dirceia 114 

informou que ainda não teve retorno dos questionamentos efetuados por sua pessoa com relação à 115 

reforma na unidade de Maresias. Sr. Clausius informou que a COFIN esteve em reunião com o 116 

Secretário da Saúde no dia 08/01/15, objetivando esclarecer alguns questionamentos levantados pela 117 

COFIN durante a análise da Prestação de Contas, sendo informado que a questão levantada pela Sra. 118 

Dirceia já estava resolvida pelo Sr. Massa. Sra. Dirceia informou que ele esteve na referida unidade, 119 

porém nada foi feito posterior a sua visita. Sr. Clausius disse que esta situação, bem como outras 120 

estão sobre os questionamentos e acompanhamento da COFIN e quando tiver retorno disponibilizará a 121 

Sra. Dirceia e Plenária. Sra. Dirceia ratificou sua solicitação com relação à descrição detalhada nas 122 

placas informativas quando da realização de obras e reformas.  123 

5.4- Caso da Área Contaminada do Itatinga: Sr. Puríssimo informou que houve reuniões da 124 

Petrobrás com diversos órgãos e pode constatar que o COMUS não participou. Disse que como 125 

representante oficial do COMUS no caso da área contaminada do Itatinga sempre acompanhou e 126 

monitorou todas as ações dos órgãos envolvidos. Porém, a partir de maio de 2014, nunca mais recebeu 127 

nenhum convite pela Petrobrás ou se quer informados sobre a realização de reunião sobre o caso. 128 

Disse que foi informado pelo Capitão Góes que a situação estava resolvida e as obras seriam 129 

reiniciadas conforme última reunião realizada com a Petrobrás. Na sequência teve conhecimento da ata 130 

da última reunião realizada pela Petrobrás na qual pode constatar a ausência da SESAU, SEMAM, 131 

COMUS e diversos outros órgãos, porém apesar de não terem enviado o convite para participação da 132 

reunião enviaram as cópias da atas realizadas. Dr. Marcos informou que o Promotor de São Sebastião 133 

convidou todos os Secretários envolvidos na remediação da área do bairro Itatinga para uma reunião, 134 

objetivando a finalização do Termo de Ajuste de Conduta – TAC. Disse que participou em substituição 135 

ao Secretário Urandy que se encontrava de férias e que a Secretaria reapresentou sua proposta de 136 

acompanhamento dos casos identificados. Informou que a Petrobrás não estava presente e nem se 137 

manifestou sobre o TAC. Sr. Puríssimo considerou ser inaceitável que a Petrobrás tome decisões sem 138 

a ciência da população, principalmente, dos moradores diretamente e indiretamente envolvidos. 139 

Salientou que a ocorrência de casos de doenças graves e óbitos correlacionados com a contaminação 140 

e moradores da área do Itatinga. Em seguida, chamou a atenção do COMUS, Secretaria da Saúde por 141 

meio da Vigilância de Saúde para situação, pois no contorno houve a formação de uma “piscina” na 142 

qual não existe isolamento e crianças adentram a área para brincar. Salientou que está apoiando os 143 

moradores e não descansará enquanto esta situação estiver resolvida. Por último, efetuou a leitura de 144 

um trecho da última ata redigida pela Petrobrás, a qual retrata o objetivo da reunião: “conhecer o bloco 145 

carnavalesco Guerreiros do samba e Unibairros e definir forma de atuação na solução do Itatinga”. 146 

Considerou ser inaceitável tal postura da Petrobrás em abordar um assunto tão importante de forma 147 

desprezível, sem conhecimento da Secretaria da Saúde - SESAU, demais Secretarias da Prefeitura e 148 

COMUS. Em seguida, sugeriu a realização de uma reunião para atualização da situação atual do caso 149 

Itatinga e suas providências. Sr. Lourival informou que estava presente na referida reunião com a 150 

Petrobrás e questionou o fato da ausência do COMUS, Secretaria da Saúde e vereadores. Sr. Evaldo, 151 

intitulado como representante legitimo da comunidade do Itatinga, informou que nunca é chamado pela 152 

Petrobrás tomar conhecimento de suas ações.  Na sequência, Dra. Marcia disponibilizou a palavra do 153 

Dr. Maurílio, farmacêutico representante da Vigilância Sanitária que informou que em sua última visita 154 
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recentemente na área do Itatinga e pode constatar que a obra vinha sendo executada a céu aberto. A 155 

partir desta visita o Departamento de Vigilância efetuou os questionamentos referentes à técnica de 156 

remediação, extensão da contaminação, considerando indícios de outras áreas contaminadas além dos 157 

muros delimitados (o contorno inteiro) e ampliação da investigação das possíveis áreas contaminadas, 158 

além das já consideradas contaminadas, sendo atribuída esta responsabilidade a CETESB. Quanto à 159 

saúde do morador a Vigilância sugeriu assistência integral, inclusive farmacêutica, dos moradores 160 

recentes, antigos e futuros do entorno durante seu acompanhamento, tratamento ou cura, sendo de 161 

inteira responsabilidade da Petrobrás. A partir desta visita foi elaborado um documento pela equipe 162 

técnica da SESAU e encaminhado ao Ministério Público para ciência. Informou que apesar da CETESB 163 

ter rebatido o referido documento, ela sugeriu que constasse no referido Termo Aditivo ao TAC a 164 

cobertura na área a ser remediada, objetivando evitar que os vapores/materiais particulados 165 

extrapolassem para áreas externas. Informou que consta na ata da reunião realizada com o Ministério 166 

Público que a CETESB apresente planejamento das ações recomendadas. Concluindo, informou que a 167 

Petrobrás não compareceu a referida reunião e sua justificativa de ausência foi encaminhada ao 168 

Ministério Público que aguarda a sua manifestação. Quanto a Secretaria da Saúde, ela prestou 169 

assistência integral com relação à saúde do morador, inclusive assistência farmacêutica, exames 170 

especializados e complementares. Dr. Marcos Salvador explicou que de acordo com a proposta do 171 

Termo Aditivo ao TAC, o SARACI – Serviço de Atenção aos Residentes da Área Contaminada do 172 

Itatinga não seria desativado, ele atuaria como um intermediário na assistência ao morador, na qual a 173 

Petrobrás teria que contratar uma empresa idônea e aprovada pela Secretaria da Saúde para prestar 174 

acompanhamento ao morador, arcando com todas as despesas relacionadas à realização de exames, 175 

medicação, internação, cura ou óbito do indivíduo.  Sr. Evaldo informou que a Petrobrás não assinou o 176 

TAC e já deu início as obras de remediação. Disse que o projeto da Petrobrás para construção de 177 

calçada (2.50m) tem como objetivo esconder as borras de petróleo que ainda surgem no local. 178 

Salientou que diversos moradores estão apresentando problemas de saúde e alguns casos se 179 

apresentam em forma de tumores. Concluindo, informou que a Petrobrás está norteando seus 180 

trabalhos baseada no laudo da CETESB. Dr. Marcos se mostrou surpreso com as informações 181 

apresentadas, pois informou que o determinado na reunião com o Promotor é que toda e qualquer ação 182 

teria início depois da assinatura do referido TAC. Sr. Evaldo perguntou ao Dr. Marcos quanto à 183 

possibilidade de solicitação da cópia do TAC.  Dr. Marcos informou que o Termo Aditivo ainda não foi 184 

assinado. Dr. Maurílio informou que segundo estudo realizado pela equipe da CETESB não existe 185 

risco a população do material depositado na referida área, pois o mesmo não é volátil. Sr. Puríssimo 186 

sugeriu que convidem a Petrobrás, CETESB e órgãos envolvidos no caso para uma reunião, 187 

objetivando a atualização da situação da área do Itatinga. Dr. Marcos Salvador se comprometeu com 188 

a Plenária para tomar conhecimento da assinatura do TAC e providenciar convite pela Secretaria da 189 

Saúde aos responsáveis envolvidos direta ou indiretamente no caso Itatinga, sendo eles: Petrobrás, 190 

CETESB, Promotor Público, SESAU e demais secretarias da Prefeitura, bem como representantes dos 191 

moradores da área, para participar da reunião, a ser realizada no dia 03/02/15, com horário a ser 192 

definido. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 193 

pelos presentes. Ata elaborada por       Ana Maria A. L. dos Santos e presidida pela Dra. Marcia G. 194 

Correa  da Silva.                                                                       São Sebastião, 13 de janeiro de 2015.  195 
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