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ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de fevereiro de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 196ª 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. 001/15 – SESAU Convite reunião com a Petrobrás (caso Itatinga); Of. 020/15 7 

– SESAU resposta ao of. 108/14 (COFIN); Of. 021/15 – SESAU resposta ao of. 098/14 (COFIN); Of. 8 

022/15 – SESAU reposta ao of. 096/14 (COFIN); Of. 030/15 – SESAU resposta ao of.. 106/14 (COFIN); 9 

Of. 031/15 – SESAU resposta ao of. 110/14 (COFIN); Of. 0029/15 – Conselho Regional de Medicina; 10 

Of. 067/15 – SESAU resposta ao of. 011/15-COMUS; Of. 068/15 – SESAU em resposta ao of. 11 

004/2015 – COMUS; Of. 001/2015 DVS-SESAU em resposta ao of. 005/2015 – COMUS (PC 3º QD-12 

14). Email enviado pela Petrobrás (caso Itatinga); Email enviado pelo FMS informando o dia da 13 

apresentação da Prestação de Contas do 3º QD/2014. Ofícios Expedidos COMUS: Of. 001 e 002/15 14 

enviados ao Secretário da Saúde, Of. 003/15 ao Sr. Luiz Carlos David (Transporte da SESAU); Of. 004, 15 

005, 006, 007, 008, 010; 011; 012; 014 e 015/2015 ao Secretário da Saúde, Of. 009/15 ao Promotor de 16 

Justiça de São Sebastião; Of. 013/15 – ao Sr. Daniel Bastos. Folha de andamento: Enviada pelo Dr. 17 

Marcos resposta ao of. 110/2014 (COFIN); Enviada pela Corregedoria da PMSS com julgamento e 18 

justificativa do processo sindicante nº. 12.768/2012 (Ofício COMUS 115/2012) – Dr. Paulo Jorge. 19 

Relatório 5ª Oficina do COMUS.   20 

ORDEM DO DIA: 21 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2014; 22 

2- Apresentação da Prestação de Contas Parcial do Projeto Verão 2014; 23 

3- Assuntos Gerais: 3.1- Informes do Laboratório Itapema (Dra. Rosana); 3.2 – Agendar data para 24 

reunião com membros da comissão dos CGU’s e Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde; 25 

3.3- Caso Área Contaminada do Itatinga.  26 

Dr. Antonio deu início à reunião submetendo a proposta de pauta da Secretaria Executiva em votação, 27 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 28 

1- Apresentação da Prestação de Contas 3º Quadrimestre/2014: 29 

1.1- Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS: Enfermeira Maria do Carmo, 30 

responsável pela Divisão de Enfermagem da Secretaria da Saúde – SESAU deu início a apresentação 31 

e informou que o objetivo principal da equipe é a transformação das práticas do cotidiano e que o 32 

público alvo é equipe de saúde de Gestão e de Atenção em qualquer esfera do Sistema. Em seguida 33 

discorreu sobre os treinamentos realizados ao COMVIV, Vigilância Epidemiológica, Enfermeiros, 34 

Hospital de Clínicas, Pronto Atendimento de Boiçucanga, Enfermeiros do Hospital, UBSs e USF’S, 35 

CIAMA, SAMU durante o quadrimestre/14. Questionada pelo Dr. Marcelo Coelho quanto ao 36 

dimensionamento de pessoal para o Hospital de São Sebastião informou que o cálculo proposto está 37 

bem acima da realidade do Município, porém ele sinaliza minimamente para uma necessidade real. 38 

Ainda atendendo a questionamentos da plenária informou ao Sr. Vilson Costa que o controle de 39 

frequência é feito por lista de presença e justificativas por meio de relatório, salientou que a presença é 40 

obrigatória e realizada por meio de convocação da chefia.  Por último, informou que o já concluiu o 41 

planejamento de treinamentos do Núcleo para o ano de 2015 e este está à disposição.  42 

1.2- Ouvidoria: Dra. Eliete, responsável pela Divisão de Ouvidoria da SESAU, informou que a 43 

Ouvidoria funciona também como um órgão de informações relativas ao fluxo de atendimento da 44 

saúde, em seguida discorreu sobre o número total de atendimentos, detalhando-os por setor e tipo de 45 

atendimento, sendo estes caracterizados por mau, demora, falta e rotina de atendimento.  Explicou que 46 

as reclamações são encaminhadas diariamente aos setores competentes que tomam conhecimento 47 

destas e averiguam o ocorrido para futuro retorno ao usuário. Salientou que este retorno é efetuado 48 

pelo próprio setor, objetivando a fixação da rotina do fluxo. Informou que atualmente também divulgam 49 

os atendimentos do Serviço de Atendimento Cliente Hospitalar, em seguida discorreu sobre os 50 

números apresentados pelo SACH. Dra. Marcia mostrou contentamento com a mudança da população 51 
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com elação a utilização do SAC e Ouvidoria da Saúde, pois é possível perceber que a população está 52 

se organizando e estreitando os laços referentes ao controle social.  Sr. Puríssimo perguntou o porquê 53 

que a Ouvidoria não tem retorno dos encaminhamentos das reclamações e se existe um protocolo de 54 

prazo para retorno das respostas. Dra. Eliete explicou que o órgão solicitado dá resposta ao usuário e 55 

devolutiva para Ouvidoria, ficando a Ouvidoria responsável pelo seguimento nos trâmites das respostas 56 

e quanto ao protocolo de prazo para retorno das reclamações não existe. Dr. Marcelo Coelho 57 

parabenizou o trabalho desenvolvido pela Dra. Eliete e em seguida considerou que seu trabalho deve 58 

ser respaldado, porque apesar de não possuir o poder de mudança, possui o poder de denúncia. Sr. 59 

Puríssimo sugeriu ao COMUS solicitar que seja implantado o protocolo para retorno das 60 

solicitações/reclamações. Dra. Eliete salientou que a maioria dos casos tem retorno e, que apesar de 61 

não existir um protocolo de prazo a Ouvidoria acompanha o caso até a sua conclusão. Por último, 62 

informou que atualmente foi instituído o Ouvidor SUS – Sistema do Ministério da Saúde que concede 63 

um prazo de trinta dias para o retorno. Enquanto que as reclamações acolhidas pela Ouvidoria adotam 64 

um posicionamento mais rápido e de acordo com a urgência de cada caso.   65 

1.3- SAMU: Sr. André Leandro discorreu sobre a demanda do Serviço, detalhando-a por número total 66 

de atendimento e tipo de atendimento por trauma, trauma por trânsito e casos clínicos. Informou que 67 

30% dos atendimentos são provocados por traumas ocorridos em acidentes de trânsito, em seguida, 68 

informou que investem em ações preventivas objetivando a conscientização da população, visto que o 69 

comportamento adotado pelo individuo quando condutor de veículos não é mais adequado. Considerou 70 

o alto índice de acidentes de motos em decorrência de o Município ter como acesso principal de 71 

deslocamento de um bairro para o outro a rodovia. Atendendo ao questionamento do Dr. Marcelo 72 

Coelho com relação às queixas relacionadas à demora no atendimento ao paciente assistido pelo 73 

SAMU quando chega ao Pronto Socorro, informou que esta uma situação que acontece com raridade e 74 

que as macas só ficam presas em decorrência da demanda de atendimento. Explicou que o Município 75 

está na “contra mão” do que acontece em nível nacional. Salientou que consideram como período de 76 

alta temporada todo e qualquer feriado prolongado, pois este potencializa o risco na ocorrência de 77 

acidentes. Explicou que a maca do SAMU entra na sala de emergência somente no código vermelho, 78 

isto é, situação de risco de vida, somando 20% do total de atendimentos prestados pelo SAMU. Sra. 79 

Dinalva perguntou fez questionamentos sobre os atendimentos relacionados aos afogamentos nas 80 

praias. Sr. André informou que durante o período de temporada existe um trabalho de mapa força 81 

duplo, na qual existe uma integração das ações de trabalho do Bombeiro e SAMU. Por último, informou 82 

que o serviço é de responsabilidade do Estado e a Prefeitura não tem autonomia para geri-lo. Dra. 83 

Tania solicitou que seja encaminhado ao COMUS as notificações de óbito relacionadas aos 84 

afogamentos e acidentes de trânsito.  85 

1.4- Vigilância Sanitária: Sra. Georgia, farmacêutica sanitarista e atual chefe do Departamento de 86 

Vigilância Sanitária, lembrou aos presentes que na última Prestação de Contas informou que o 87 

Departamento ainda não possui sistema próprio de gerenciamento de informações da Vigilância 88 

Sanitária, disse que utilizam o Sistema do Estado, porém este sofre algumas perdas, cadastra ou 89 

duplica algumas ações, enfim deixa a desejar. Informou que em dezembro/14 migraram para o Sistema 90 

SIVISA Web – disse que ele é online e também passa por ajustes. Em seguida, discorreu sobre as 91 

metas propostas pelo Ministério da Saúde e metas alcançadas, número de cadastros novos realizados, 92 

número de estabelecimentos inspecionados, número de licenças emitidas e denúncias atendidas. 93 

1.5- Vigilância em Saúde: Sr. Givanildo, diretor responsável, disponibilizou dados referentes ao 94 

controle da Dengue e Febre Chikungunya. Disse que apesar de não existir caso confirmado no 95 

Município para este último vetor, a Vigilância Sanitária já adotou medidas preventivas para o seu 96 

combate, pois já existe caso positivo notificado dentro do Estado de São Paulo. Informou que o 97 

Departamento adquiriu sete veículos, sendo duas Vans, dois gols, duas Montana e uma Pick-up para 98 

efetuar o trabalho de combate à dengue e demais ações do Departamento. Na sequência, discorreu 99 

sobre o número de casos notificados, casos positivos (autóctones), casos negativos e aguardando 100 

resultado. Salientou que os bairros com maior incidência de transmissão no ano de 2013 foram os da 101 

Enseada, Canto do Mar e Topolândia e em 2014 foram os bairros de Boiçucanga e São Francisco. 102 

Discorreu sobre as atividades do IEC – Informação, Educação e Comunicação no período de setembro 103 
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a dezembro de 2014 e explicou que este trabalho tem como premissa o envolvimento da população nas 104 

atividades relacionadas ao controle dos vetores. Discorreu sobre as atividades do pessoal da casa da 105 

dengue no controle mecânico e biológico do mosquito, sendo elas: atividades de arrastão, bloqueio e 106 

controle de criadouros, pesquisa em pontos estratégicos, nebulização, atividades em imóveis especiais, 107 

telagem em caixa d’água, casa a casa e atendimento à denúncia. Informou que no período não houve a 108 

realização de pesquisa de armadilhas e delimitação de foco. Com relação ao LIRA – Levantamento de 109 

Índice Rápido de Aedes aegypti, informou que São Sebastião se manteve em situação de alerta, 110 

resultado melhor que nos anos anteriores, porém com cuidados equivalentes, pois no período de 111 

janeiro de 2013 o Município apresentava uma situação de risco de surto, havendo, portanto um 112 

decréscimo do índice de infestação de lavas do mosquito até os dias atuais.   113 

1.6- Vigilância Epidemiológica: Enfermeira Marcia, responsável pelo departamento, explicou que as 114 

doenças compulsórias fazem parte de uma lista determinada por meio de portaria do Ministério da 115 

Saúde e nos casos de suspeita de alguma delas, o profissional de saúde tem a obrigação de informar a 116 

Secretaria da Saúde – SESAU, pois cada doença exige um procedimento de controle a ser realizado. 117 

Explicou que o grande objetivo da Vigilância Epidemiológica é a interrupção da cadeia de transmissão 118 

das doenças, por isso agem imediatamente nos casos suspeitos. Em seguida, discorreu sobre o 119 

número de doenças de notificação compulsória – casos confirmados, amostras encaminhadas ao 120 

Instituto Adolfo Lutz – IAL, Programas de Combate à tuberculose, Hanseníase, Teste do Pezinho, 121 

Campanhas de Vacinas contra HPV, Poliomielite e Sarampo. Com relação à cobertura vacinal nas 122 

campanhas realizadas informou que alcançaram o índice acima de 95% de cobertura preconizada pelo 123 

Ministério da Saúde. Já Com relação ao HIV explicou que a geração atual desconhece o morrer em 124 

decorrência da doença, pois com a adoção da medicação específica, os sintomas aparentes da doença 125 

desapareceram. Já em relação à Leptospirose informou que durante o período de enchente 126 

disponibilizaram as unidades de saúde informes com relação à doença para orientação à população. 127 

Em seguida, informou que a partir da próxima semana a SESAU iniciará uma auditoria no Hospital de 128 

Clínicas com relação ao levantamento das notificações de doenças compulsórias, objetivando a 129 

elaboração de relatório que será encaminhado ao Secretário da Saúde. Concluindo informou que os 130 

exames referentes às doenças compulsórias são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Dr. Marcos 131 

Salvador perguntou como são parametrizados os casos de violência psicológica/moral/sexual. Dra. 132 

Marcia, COMVIV, explicou que a violência psicológica, geralmente, está inclusa nos outros casos de 133 

violência e a orientação direcionada aos agentes/profissionais de saúde é no sentido de registrar um ou 134 

mais tipos de violências sofridas pela vitima, sendo priorizada a mais gritante. Salientou que 135 

independente do tipo de violência sofrida, a notificação da violência psicológica é considerada e 136 

notificada também. 137 

1.7- Centro de Zoonoses - CCZ: Sr. Givanildo informou que apresentará os dados referentes ao CCZ 138 

em substituição à Dra. Wania que se encontra impossibilitada em fazê-la. Em seguida discorreu sobre o 139 

fluxo de atividades realizadas com os animais de pequeno porte, sendo estes cães e gatos 140 

capturados/recolhidos, adoções, resgates, óbitos e eutanásias. Sra. Dinalva questionou em nome da 141 

Sra. Dirceia sobre as atividades de castração. Sr. Givanildo explicou que o processo de licitação para 142 

execução do convênio referente às castrações de animais está em andamento. Disse que o valor do 143 

recurso disponibilizado pelo Estado soma a importância de R$ 200.000,00, sendo que a 1ª parcela já 144 

foi disponibilizada ao Município. Esclareceu que independente do convênio, o Município sempre 145 

realizou o processo de castrações. Com relação aos animais de grande porte discorreu sobre as 146 

atividades de captura/recolhimento/resgate/leiloados/doados/eutanásias. Explicou que as eutanásias 147 

realizadas são efetuadas diante de um critério técnico adotado pelos veterinários do CCZ e elas são 148 

realizadas nos seguintes casos: animal raivoso contumaz, doença incurável ou animal em sofrimento. 149 

Em seguida discorreu sobre os dados referentes à vacinação antirrábica canina e felina. Com relação 150 

às solicitações e denúncias recebidas pelo CCZ fez um comparativo entre os períodos anteriores e 151 

disse que é possível perceber que houve uma diminuição no índice de ocorrências. Informou que houve 152 

somente um caso de amostra enviada para o Adolfo Lutz e que esta aguarda o resultado. Concluindo 153 

apresentou o total de visitas e inspeções realizadas pelos técnicos do CCZ para animas de pequeno e 154 

grande porte.  155 



 

4 
 

1.8- Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial – CCIA: Enfermeira Erika, responsável pelo 156 

NEP – Núcleo de Educação Permanente da SESAU e Enfermeira Executora da CCIA, informou que 157 

esta Comissão foi criada no dia 1 de fevereiro de 2013 e ela define as ações que visam o controle e 158 

prevenção de infecção ambulatorial. Disse que as visitas são realizadas nas unidades de saúde da 159 

Costa Norte a Costa Sul e são programadas juntamente com a Divisão de Enfermagem. Informou que a 160 

equipe é formada pelos consultores e executores e contará com nova eleição prevista para os próximos 161 

dois meses. Disse ainda que as reuniões técnicas são realizadas nas unidades de saúde em caráter 162 

mensal, com emissão de relatório baseado nas RDCs – Resolução da Diretoria Colegiada e contam 163 

com o apoio da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Dr. Ubirajara complementou que as referidas 164 

visitas apontam para as prioridades necessárias e muitas vezes corroboram na interlocução 165 

administrativa. Na sequência destacou a influência positiva do Projeto Mãos Limpas na implantação do 166 

uso do álcool gel nas unidades de saúde. Salientou que a implantação do álcool gel não substituirá a 167 

lavagem das mãos em algum momento, porém ele é tão eficaz quanto e que o Município é pioneiro na 168 

implantação do álcool gel em unidades básicas de saúde. Por último, informou que adquiriam novas 169 

caixas d’água e atualmente seguem os protocolos referentes ao prazo e limpeza, das caixas d’água.  170 

1.9- Estratégia de Saúde da Família - ESF: Dra. Mamy, diretora da Atenção Básica da Fundação 171 

Pública de Saúde, informou que a Fundação tem como objeto principal de trabalho efetuar a gestão da 172 

Atenção Básica dentro da Estratégia de Saúde da Família. Informou que os trabalhos tiveram início a 173 

partir de julho de 2014 e em seguida explicou que as mudanças apresentadas ficaram na esfera das 174 

contratações dos três profissionais Médicos, dentistas e enfermeiros, em atendimento as diretrizes 175 

preconizadas pelo Ministério da Saúde voltadas para Atenção Básica/Saúde da Família. Em seguida, 176 

discorreu sobre o gráfico comparativo de consultas médicas efetuadas no quadrimestre. Considerou 177 

que já é possível perceber o impacto na apresentação numérica no total geral de consultas nos 178 

Programas considerados o “carro chefe” da Atenção Básica, sendo estes: Puericultura, Pré Natal, DST 179 

AIDS, Atendimento aos Diabéticos e Hipertensos e Coleta Papanicolau. Com relação às visitas 180 

médicas lembrou que esta era uma das dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde, porém 181 

dentro da contratualização de profissionais por escalonamento e metas cumpridas já é possível 182 

perceber o impacto durante o período em tela. Disse que o mesmo aconteceu com as visitas individuais 183 

de Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem. Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde não houve 184 

alteração relacionada ao número de funcionários, porém no futuro haverá um novo redimensionamento 185 

de pessoal por equipe. Apresentou também os dados referentes ao atendimento do grupo de educação 186 

em saúde e disse que existe uma organização formada para participação dos profissionais em ações 187 

educativas. Em seguida informou que os dados de Saúde Bucal em tela são referentes somente a 188 

Saúde da Família, ficando os demais dados a serem apresentados pela Dra. Mariza, pois refletem os 189 

atendimentos das unidades escolares que possuem o serviço exclusivo. Apresentou os dados 190 

referentes a realização de exames, encaminhamentos realizados, internações domiciliares, demandas 191 

agendadas, demandas imediatas, cuidado contínuo e urgência com observação. Na sequência 192 

apresentou a inserção do novo quadro preconizado pelo Ministério da Saúde, na qual visa observar o 193 

comportamento dos atendimentos de saúde mental dentro da unidade de Saúde da Família durante o 194 

acompanhamento do paciente, seja com relação à medicação ou qualquer outra especificidade. 195 

Concluindo informou que efetuou um estudo de identificação da situação atual da Fundação desde a 196 

sua implantação. Explicou que utilizou os critérios do SIAB e parametrizou-os no período de quatro 197 

meses anteriores a fundação e quatro meses depois de sua implantação. Disse que o objetivo desse 198 

estudo foi a identificação das necessidades de deficiências/ajustes na forma de atendimento. Em 199 

seguida, manifestou contentamento, pois concluiu que o impacto surtiu efeito positivo nas ações de 200 

forma quantitativa e qualitativa. Dr. Antonio se mostrou surpreso e feliz com os resultados 201 

apresentados pela Dra. Mamy, pois imaginava que o impacto aconteceria a médio e longo prazo e não 202 

em curto prazo como apresentado. Em seguida parabenizou toda a equipe de trabalho da Fundação 203 

com destaque para equipe técnica pelo excelente resultado mesmo diante da falta de estruturação 204 

plena de seu patrimônio. Salientou que o impacto apresentado demonstra que o foco é a organização 205 

do serviço e que esta rotina de trabalho permite que o profissional se organize e planeje o seu dia de 206 

trabalho, bem como a valorização do trabalho do profissional por categoria e por unidade. Dra. Mamy 207 
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explicou que estes resultados foram possíveis também devido à estrutura de Recursos Humanos da 208 

Fundação com relação à promoção das capacitações e treinamentos, afinada com a parceria com a 209 

equipe técnica da Secretaria da Saúde. Concluindo, Dr. Antonio informou que todos os dados 210 

apresentados constam do DATASUS, Sistema de Informações Oficial do Sistema Único de Saúde 211 

responsável em coletar, processar e disseminar informações sobre Saúde, em seguida agradeceu a 212 

toda equipe da Secretaria da Saúde e Secretário Urandy pelo suporte prestado no processo de 213 

implantação da Fundação. Dr. Marcelo parabenizou o trabalho de toda equipe da Fundação.  214 

1.10- Divisão Odontológica: Dra. Mariza, responsável pela divisão de Odontologia da Secretaria da 215 

Saúde, deu início a apresentação complementando que a Divisão de Odontologia também é 216 

responsável pelos dentistas de UBSs e Centro de Especialidades. Em seguida discorreu sobre os 217 

dados referentes às primeiras consultas, consultas programadas, escovações supervisionadas, 218 

tratamentos concluídos, urgências, próteses instaladas, consultas no Centro de Especialidades – CEO 219 

e diagnósticos de alteração de mucosa realizados.  220 

1.11- Componente de Auditoria Municipal – AUDISUS: Sr. Wilmar Prado, representante da 221 

AUDISUS, discorreu detalhadamente sobre os processos de auditorias realizadas e concluídas no 222 

período, especificando o status individual de cada processo quanto ao seu andamento e conclusão. 223 

Com relação ao Processo n°. 10925/2012 referente à Prestação de contas de 2012 informou que seu 224 

status consta como concluído e este se encontra a disposição do COMUS conforme solicitação do Sr. 225 

Puríssimo em plenária anterior. 226 

1.12- Unidade de Avaliação e Controle – UAC: Sr. Wilmar Prado, responsável pelo Departamento, 227 

informou que dentre as atividades desenvolvidas, o cadastro e manutenção do cadastro de 228 

profissionais e unidades de saúde – o CNES. Informou que mantém uma rotina de atualização 229 

cadastral tanto para os estabelecimentos quanto para os prestadores privados e SUS. Em seguida, 230 

discorreu sobre a estrutura atualizada das unidades de saúde. Em esclarecimento ao questionamento 231 

da Dra. Tania informou que CAPS AD ainda não está credenciado pelo Ministério da Saúde, porém já 232 

está cadastrado no Sistema. Salientou que todas as unidades de saúde estão cadastradas no CNES – 233 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Na sequência informou que o Município possui 160 234 

estabelecimentos cadastrados no CNES até o período de 31/12/2014. Apresentou o quadro de Ofertas 235 

e Produção na Atenção Básica – SAI, Hospitalar – SIH, Urgência e Emergência e Cotas no AME – 236 

Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba (utilizaram 79% de consultas oferecidas e 237 

81% de exames de diagnósticos oferecidos) e Cotas no Hospital Regional de Taubaté (utilizaram 80% 238 

de consultas médicas oferecidas e 33% de exames de diagnósticos oferecidos). Concluindo apresentou 239 

o quadro ilustrando a série histórica global do Município responsável em conceder subsídios ao Estado 240 

para envio de recursos e, na sequência apresentou as ações da Vigilância em Saúde.  241 

1.13- Divisão de Programas de Saúde: Sra. Cidinha, responsável pela Divisão de Programas de 242 

Saúde, discorreu sobre os procedimentos e ações de rotina realizadas pelas unidades de saúde a 243 

seguir elencadas: CIAMA, CEMIN, CAPS I, CAPS AD, Saúde da Criança, SISVAM, Saúde do 244 

Adolescente, Gestantes, Saúde dos Idosos, Saúde da Mulher, Centro de Reabilitação de 245 

Boiçucanga/Topolândia, USO e Serviço Social. Com relação ao CIAMA informou que a unidade 246 

recebeu um prêmio no ano de 2014 pela excelência de seu trabalho. Quanto ao CEMIN – Centro 247 

Médico de Infectologia informou que tiveram quatro casos novos no período e vinte e três casos novos 248 

ao ano, somando 467 pacientes em atendimento. Com relação ao Programa Porta Aberta foram 249 

realizados 670 exames durante a campanha.  250 

1.14- Centro de Assistências Psicossocial: Dr. Ubirajara informou que ações de saúde mental estão 251 

interligadas com os outros segmentos de saúde, porém sempre com o olhar voltado para observar de 252 

onde esses pacientes emergem. Esclareceu que não fazem busca ativa de paciente mental 253 

considerando suas nuances diferenciadas. Explicou que os indicadores continuam os mesmos tanto 254 

para CAPS I quanto para CAPS AD, sendo eles: atendimento Intensivo, Semi Intensivo e Não 255 

Intensivo. Em seguida discorreu sobre a frequência semanal para as três modalidades apresentadas e 256 

número de pacientes por consultas médicas e medicamentosas. Salientou que o CAPS I não faz 257 

controle de dependência química, somente transtornos mentais severos. Em seguida, discorreu sobre 258 

as atividades básicas e oficinas desenvolvidas na unidade, ressaltando a parceira junto a SECTUR 259 
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durante as oficinas realizadas, na qual os monitores são fornecidos pelo poder público. Quanto ao 260 

CAPS AD segue a mesma metodologia dos indicadores citados anteriormente, apresentando uma 261 

pequena variação no período. Esclareceu que nem todo dependente químico freqüenta as atividades 262 

propostas pela unidade, porém efetuam o controle medicamentoso. Por último, informou que o Hospital 263 

Chuí não atende mais os Municípios via SUS e atualmente estão discutindo esta situação junto a DRS 264 

XVII para novo convênio com o Hospital Francisca Júlia para assistência de adultos com transtornos 265 

mentais. Diante do informado, os casos atuais serão encaminhados ao Pronto Socorro sob cuidados do 266 

médico de cobertura e quando necessário o CAPS promoverá suporte. Questionado pela Dra. Tania 267 

informou que atualmente o Município não mantém convênio com nenhuma Clínica para tratamento de 268 

dependência química, porém estudos estão sendo realizados para tal. Quanto à internação para 269 

adolescentes no CAPS I salientou que não indicam internação em longo prazo porque a falta de 270 

suporte familiar influencia de forma negativa no tratamento. Porém ficou acordado com o Judiciário do 271 

Município a criação de um protocolo de atendimento, sendo reservado um dia exclusivo para 272 

atendimento dos adolescentes. Informou que o CAPS I - Infantil de Ubatuba dará suporte para 273 

atendimento de crianças até 10 anos de idade, sendo o remanejamento efetuado via regulação de São 274 

Sebastião. Concluindo informou que pacientes dos dois CAPS participam do Programa Passe Livre, 275 

bem como seus familiares.  276 

1.5- Serviço Social: Dando continuidade, Sra. Cidinha discorreu sobre o número de pessoas 277 

transportadas dentro e fora do Município, passes urbanos e intermunicipais fornecidos, usuários 278 

atendidos pelo apoio supletivo, óculos, órteses, próteses e cestas fornecidas, crianças inscritas no 279 

Programa Viva Leite, Bolsa Família, número de procedimentos e pessoas atendidas pelo Serviço 280 

Social, dieta enteral, atendimentos de criança pela fórmula infantil tratamento por Câmara Hiperbárica, 281 

exames, procedimentos cirúrgicos e dados do SIVAN – Sistema de Vigilância de alimentação e 282 

Nutrição. 283 

1.16- Apresentação do Montante e Recursos Aplicados no Período: Sra. Fabiani, representante do 284 

Fundo Municipal de Saúde – FMS ratificou a rotina da Prestação de Contas da SESAU, discorrendo 285 

sobre o seu fluxo. Informou que a apresentação está estruturada em Identificação do município; 286 

Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período; Informações sobre auditorias 287 

e ouvidoria; Rede Física de Serviços Públicos de Saúde e Indicadores de saúde e Status do Relatório 288 

Detalhado do Quadrimestre Anterior. Em seguida explanou os dados do Relatório Resumido da 289 

Execução Orçamentária, parte integrante desta ata. Na sequência discorreu sobre as propostas de 290 

projetos apresentados e contemplados no período: Construção da UBS do Pontal da Cruz, UPA – 291 

Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião e Unidade de Saúde da Família do Canto do Mar e 292 

reformas das unidades: Centro de Saúde da Topolândia – Josiane Pereira de Jesus, Unidade Básica de 293 

Saúde de Boiçucanga e USF Juquehy I (Programa Qualis UBS fase II).  294 

1.17- Parecer da Comissão de Finanças - COFIN referente à Prestação de Contas do 3º 295 

quadrimestre/2014: Dra. Tania, coordenadora da COFIN efetuou a leitura na íntegra da ata 230ª 296 

reunião da COFIN, datada de 09/02/15, e informou que o parecer da COFIN é favorável pela 297 

aprovação das contas referentes ao 3º Quadrimestre/2014 com ressalvas, seguida da 298 

recomendação ao Secretário da Saúde para que seja instaurada uma auditoria municipal para 299 

apuração das referidas observações. Concluiu que a COFIN não efetuará mais nenhuma análise nos 300 

itens apontados, pois estes já se arrastam desde o 2º quadrimestre/14 e diante disto a Comissão de 301 

finanças se reserva a encaminhar e aguardar a análise técnica da Secretaria da Saúde. Concluiu Sr. 302 

André Fontes considerou que a aprovação com ressalvas sugere indícios de irregularidades, pois 303 

entende que não houve subsídios suficientes para o apontamento da ressalva nas avaliações efetuadas 304 

pela Comissão de Finanças. Em seguida sugeriu que seja empregada a palavra “pendências” em 305 

substituição da palavra “ressalvas”. Dr. Guilherme argumentou que no seu entendimento a palavra 306 

ressalva não sugere indícios de irregularidades, ao contrário, ela sugere que algo seja verificado de 307 

forma técnica, por isso encaminharam o caso para avaliação da auditoria. Dra. Tania considerou que 308 

não cabe a mudança do parecer da COFIN. Sr. Puríssimo sugeriu que antes de qualquer 309 

encaminhamento ou deliberação seja solicitada uma verificação técnica constando os gastos mensais 310 

na frota de veículos, além de solicitação de esclarecimentos junto ao departamento de licitação.  Dr. 311 
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Antonio explicou que não existe proposta para mudança no parecer da COFIN e sim uma discordância 312 

do item empregado, pois os documentos emitidos pelo COMUS e Secretaria são enviados para órgãos 313 

superiores, podendo impactar na liberação de repasses. Explicou que a proposta do Sr. André alerta 314 

para que se utilize o termo ressalva para questões que estejam realmente concluídas em sua análise. 315 

Por último, colocou em votação a redação acolhida pela Plenária: Aprovar a Prestação de Contas da 316 

Secretaria da Saúde referente ao 3º Quadrimestre/2014, com pendências a serem esclarecidas 317 

por meio de realização de Auditoria Municipal.  318 

2- Apresentação da Prestação de Contas Parcial do Projeto Verão 2014: Sra. Fabiani informou que 319 

é um convênio firmado com a Secretaria do Estado da Saúde – convênio 244/2014 e se resume ao 320 

exercício do ano de 2014. Em seguida informou que ele tem vigência até o próximo dia 25/02/15 e que 321 

a execução dos valores parciais do convênio já foi demonstrada nas prestações de contas 322 

quadrimestrais, já aprovadas pelo COMUS. Ratificou que foi recebido em 24/03/14 o valor de R$ 323 

390.000,00 em parcela única para aquisição de material de consumo - medicamentos e correlatos. 324 

Informou que apresentou na227ª reunião da COFIN cópia da documentação comprobatória da 325 

aplicação dos recursos, tais como notas fiscais, Balancete da Receita e Anexos contendo o 326 

detalhamento da aplicação: R$ 390.000,00 – recurso recebido; R$ 14.358,99 – rendimento de aplicação 327 

financeira; R$ 351.273,00 – despesa comprovada; R$ 53.085,99 – saldo remanescente para utilização 328 

em 2015. Dr. Antonio submeteu o Projeto Verão 2014 em votação, sendo aprovado por 329 

unanimidade.  330 

3- Assuntos Gerais: 3.1- Informes do Laboratório Itapema: Dr. Antonio constatou a ausência da 331 

Dra. Rosana e suspendeu o item de pauta. 332 

3.2- Agendar data para reunião com membros da comissão dos CGU’s e Acompanhamento do 333 

Plano Municipal de Saúde: Dr. Antonio considerou, segundo informações concedidas pela Sra. 334 

Cidinha, que o melhor momento para agendamento de reunião da Comissão de Acompanhamento do 335 

Plano Municipal seria período posterior a conclusão do Relatório Anual de Gestão, instrumento de 336 

gestão que permitirá uma avaliação comparativa com a Programação Anual de Saúde. Disse que este 337 

estará concluído até o final de março/15.   338 

3.3- Caso Área Contaminada do Itatinga: Sr. Puríssimo informou que é o representante do COMUS 339 

responsável pelo acompanhamento das ações realizadas sobre a área contaminada do bairro do 340 

Itatinga e atualmente percebeu que o COMUS não está inserido no rol de reuniões promovidas pela 341 

promotoria do Município. Por deliberação da plenária, Dr. Antonio informou que elaborará um ofício ao 342 

Promotor para que o COMUS possa participar das discussões sobre o caso como órgão representante 343 

do controle social. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 344 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Dr. 345 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. São Sebastião, 10 de fevereiro de 2015.LISTA DOS MEMBROS 346 

PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 347 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva Marcos Salvador Mathias 

Urandy Rocha Leite  Sebastião Gonçalves de Santana  

João Augusto Siqueira  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tania Regina Sarak  Marcelo Ferraz Coelho  

Edson Cardin Nogueira  Vilson Costa Junior  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Nathalia Cristina de Sá  

Guilherme Seixas Santana de Lima  Tania Elizabete Pinheiro Lamarque  

Marcia Guimarães Correa da Silva  Carlos Puríssimo  

Clausius Pestana  Ubirajara Nascimento  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 348 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx349 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx350 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 351 
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R$ 1,00

%

[(f+g)/e]

 92,72

 90,64

 - 

 94,75

 43,45

 43,46

 - 

-

 88,57

%

[(h+i)/IV x 

100

 - 

 - 

 16,45

 16,45

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 16,45

 83,55

%

(f+g) / e x 

100

Atenção Básica  81,20

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  95,39

Suporte Profilático e Terapêutico  91,97

Vigilância Sanitária  78,95

Vigilância Epidemiológica  84,98

Alimentação e Nutrição  9,03

Outras Subfunções  68,82

 88,57

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal  e da Seguridade Social

Setembro a Dezembro / 2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  168.013.150,00  168.013.150,00  146.803.247,46  87,38

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA 

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %

(b) (b/a) x 100(a)

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  60.700.000,00  60.700.000,00  56.340.349,83  92,82

  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 12.000.000,00  12.000.000,00  11.111.063,61  92,59

  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  65.965.000,00  65.965.000,00  51.197.035,01  77,61

  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  22.520.000,00  22.520.000,00  21.531.621,99  95,61

  Imposto Territorial Rural - ITR  -  -  - -

  Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos  395.850,00  395.850,00  1.118.510,12  282,56

  Dívida Ativa dos Impostos  4.819.500,00  4.819.500,00  4.511.945,74  93,62

  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.612.800,00  1.612.800,00  992.721,16  61,55

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 102.947.400,00  102.947.400,00  97.173.329,83  94,39

  Cota-Parte FPM  25.200.000,00  25.200.000,00  28.617.651,74  113,56

  Cota-Parte ITR  13.650,00  13.650,00  20.953,00  153,50

  Cota-Parte IPVA  6.500.000,00  6.500.000,00  8.046.549,24  123,79

  Cota-Parte ICMS  70.000.000,00  70.000.000,00  59.729.356,27  85,33

  Cota-Parte IPI-Exportação  724.500,00  724.500,00  482.745,98  66,63
Compensações Financeiras

Provenientes de Impostos e 
 509.250,00  509.250,00  276.073,60  54,21

    Desoneração ICMS (LC 87/96)  509.250,00  509.250,00  276.073,60  54,21

    Outras  -  -  - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO

DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 
 270.960.550,00  270.960.550,00  243.976.577,29  90,04

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
 18.206.000,00  18.206.000,00  17.849.111,37  98,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO DESPESAS EXECUTADASPREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas até o Quadrimestre %

(c) (d) (d/c) x 100

  Provenientes da União  18.016.000,00  18.016.000,00  17.024.446,38  94,50

  Provenientes dos Estados  190.000,00  190.000,00  824.664,99  434,03

  Provenientes de Outros Municípios  -  -  -  - 

  Outras Receitas do SUS  -  -  -  - 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  -  -  75.000,00  - 

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  -  -  -  - 

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  212.500,00  212.500,00  696.388,89  327,71

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DA SAÚDE
 18.418.500,00  18.418.500,00  18.620.500,26  101,10

Inscr. em Restos a Pg não 

Proces.
(e) (g)

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
INICIAL ATUALIZADA

  Juros e Encargos da Dívida  -  -  - 

  Pessoal e Encargos Sociais  62.916.100,00  65.025.654,76  2.454.059,42

DESPESAS CORRENTES  122.530.570,00  131.379.198,54  11.968.236,50

DESPESAS DE CAPITAL  9.283.200,00  12.059.330,63  4.345.368,93 894.915,17

 894.915,17

  Outras Despesas Correntes  59.614.470,00  66.353.543,78  9.514.177,08

  Inversões Financeiras  2.000,00  2.000,00  -  - 

 - 

  Investimentos  9.281.200,00  12.057.330,63  4.345.368,93

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)  131.813.770,00  143.438.529,17  16.313.605,43 110.735.123,18

Liquidadas até o Quadrimestre

DESPESAS EXECUTADAS

  Amortização da Dívida  -  -  - 

 - 

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE

NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO 
 -  -  - 

(i)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  -  - 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO

COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO

DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA
Inscr. em Restos a Pg não 

Proces.

  Recursos de Operações de Crédito  -  -  - 

Recursos de Transferência do Sistema

Único de Saúde - SUS
 18.334.500,00  31.000.527,88  8.479.158,42

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS

RECURSOS
 18.334.500,00  31.000.527,88  8.479.158,42

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO

COMPUTADOS
 -  -  - 

  Outros Recursos  -  -  -  - 

 - 

DESPESAS CUSTEADAS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 
 -  -  - 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO 
 -  -  -  - 

 - 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS

VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL 
 -  -  - 

 3.520,95

 5.239.875,96

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO

COMPUTADAS (V)
 18.334.500,00  31.000.527,88  8.479.158,42

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - 
 113.479.270,00  112.438.001,29  7.834.447,01

 61.712.329,41

 79.107.400,00  78.015.203,79  4.881.555,23

 3.743.000,00  3.222.656,34  1.433.698,41

(Por Subfunção)

INICIAL ATUALIZADA

 32.289.770,00  46.382.899,42  8.009.196,83

(g)

 69.538.130,74

 1.530.301,20

 257.000,00  157.000,00  10.650,85

 9.235.700,00  7.685.200,00  49.461,31

 1.378.200,00  1.300.086,29  5.396,72

 5.802.700,00  6.675.483,33  1.923.646,08

 1.021.004,63

 3.748.940,43

 110.735.123,18TOTAL  131.813.770,00  143.438.529,17  16.313.605,43

DESPESAS EXECUTADAS

 98.308.816,00

DESPESAS EXECUTADAS

Liquidadas até o Quadrimestre

(f)

 29.653.349,27

Inscr. em Restos a Pg não 

Proces.

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS (VII%) = (VI h / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%     
4 e 5  40,29

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI h - (15 x IIIb) /100]6

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO

Liquidadas até o Quadrimestre

(f)

 109.840.208,01

 56.483.280,11

 - 

 53.356.927,90

 - 

 12.426.307,18

(h)

 - 

 - 

 12.426.307,18

 12.426.307,18

 - 


