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 1 

ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2 

SÃO SEBASTIÃO. 3 

Data: 12 de maio de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 4 

A) Leitura da ata: 199ª Ordinária, aprovada por unanimidade.  5 

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

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: DOCUMENTOS EXPEDIDOS E 7 

RECEBIDOS NO PERÍODO: Of. nº 010/2015 DRSXVII – CTAR – ES – DRS XVII – Taubaté – CTAR 8 

– Comissão técnica de Auditoria Regional, Of. 200/2015 – SESAU referente a auditoria de 9 

monitoramento para providências necessárias, Of. 213/2015 – SESAU referente ao ofício nº 10 

05/2015 – COMUS solicitações da COFIN, Of. 212/2015 – SESAU referente a análise da 11 

Prestação de Contas 1º Quadrimestre/2015 pela COFIN, Of. 211/2015 – SESAU referente ao 12 

ofício nº 008/2015 – COMUS, Of. 210/2015 – SESAU referente ao ofício nº 099/2014 – COMUS, 13 

Of. 209/2015 – SESAU referente ao of. COMUS nº 021/2015, Of. nº 05/2015 – ONG Sociedade 14 

Organizada Sebastianense Controle Social – “ONG S.O.S Controle Social,  Of. nº 260/2015 – 15 

SESAU – Composição dos Membros do COMUS para alimentação do SIOPS 2015. Folha de 16 

Andamento: Assunto nomeação de um representante do Controle Social para fazer parte do 17 

Comitê Regional (Comitê de Mortalidade materna). Ofícios Expedidos COMUS: Of. 026/2015 – 18 

ao Secretário Urandy em atendimento ao ofício nº 200/2015 – SESAU, Of. 027/2015 – ao 19 

Secretário Urandy solicitação de agendamento de uma reunião com membros responsáveis pela 20 

elaboração do Organograma Institucional da Secretaria da Saúde, Of. 028/2015 – ao Secretário 21 

Urandy solicitações da COFIN, Of. 029/2015 – ao Secretário Urandy solicitações da COFIN, Of. 22 

030/2015 – SESAU ao Secretário Urandy reiteração do Of. 022/2015 – COMUS. Resoluções do 23 

COMUS: Nº. 06/2015 – Relatório Anual de Gestão da Secretaria da Saúde – RAG 2014; Nº 24 

07/2015 – Programação Anual de Saúde – PAS 2015; Nº. 08/2015 – Resultado dos Indicadores 25 

do SISPACTO 2014, Nº 09/2015 – Prestação de Contas do Convênio nº 322/2014 – Termo Aditivo 26 

01/2014 – Termo Aditivo 01/2014 – Objeto Aquisição de Veículo tipo VAN para transporte de 27 

pacientes, Nº 10/2015 – Relatório Anual de Gestão da Fundação de Saúde Pública de São 28 

Sebastião – RAG 2014. Relação de remessa para COFIN: datada de 07/04/15 e 07/05/15.  29 

ORDEM DO DIA:   30 

1- Assuntos Gerais: 1.1- Sr. Puríssimo solicitou a palavra; 1.2- Dra. Sônia Monteiro solicitou 31 

a palavra; 1.3- Enfermeira Daniele do NEP – Núcleo de Educação Permanente da Fundação 32 

solicitou a palavra; 1.4-  Sra. Dirceia solicitou a palavra; 1.5 Of. nº 05/2015 – ONG Sociedade 33 

Organizada Sebastianense Controle Social – “ONG S.O.S”; 1.6- Questões de Prestações de 34 

Contas;      35 

2- Eleição de um membro segmento usuários para compor a Secretaria Executiva do 36 

COMUS (item excluído); 37 

3- Eleição de um membro segmento usuários para compor a Comissão de 38 

Acompanhamento do Contrato de Gestão da FSPSS e PMSS (item excluído); 39 

4- Eleição de membros para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal 40 

de Saúde (item excluído);  41 

5- Eleição para compor a Comissão dos CGU’s (item excluído);  42 

6- Eleição para de dois membros para compor o trabalho de apoio à Comissão de Finanças 43 

com relação às obras de reforma e construção na área da Saúde (item excluído); 44 

7- Eleição de um membro para compor a Comissão de Finanças – COFIN (item excluído); 45 

8- Escolha de um representante do Controle Social para fazer parte do Comitê de 46 

Mortalidade Materna, infantil e fetal Regional; 47 

Dr. Antonio iniciou a reunião explicando que a pauta está focada em eleições de membros para 48 

comissões do Conselho, em seguida, sugeriu iniciar a reunião com Assuntos Gerais. Sugestão 49 

aprovada por unanimidade.  50 

1 - Assuntos Gerais: 1.1 Sr. Puríssimo informou que foi elaborado um relatório referente às 51 

instalações do Hospital de Clínicas de São Sebastião e Pronto Socorro Central no dia 13/01 p.p., 52 
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e que foram prestadas algumas informações juntamente com a participação de funcionários. 53 

Disse que o relatório foi encaminhado para o Secretário de Saúde - Sr. Urandy e Sr. Clebson 54 

Administrador do Hospital para ciência. Disse ainda que depois do envio do referido documento 55 

foi agendado uma reunião com os responsáveis do Hospital e decidido que no prazo de 40 dias, 56 

aproximadamente, teríamos um retorno deste relatório, o que não se confirmou até a presente 57 

data. Dr. Antonio informou que a pedido do Sr. Puríssimo foi reiterado por ofício a resposta do 58 

referido relatório. Sr. Puríssimo esclareceu que a cobrança de resposta está associada aos 59 

apontamentos que podem ser sanados de imediato e outros que dependem do apoio do Sr. 60 

Prefeito. Informou que a imagem do hospital tem sido denegrida nas redes sociais e nas ruas. 61 

Disse ainda que este mês ocorreram duas mortes, sendo que o comentário veiculado está 62 

associado a dengue hemorrágica e outro referente à infecção hospitalar pós cirurgia. Solicitou 63 

que sejam esclarecidos esses dois casos ao Conselho. Dra. Rosana explicou que existe uma 64 

sala de CCIH – Comissão de Controle e Infecção Hospitalar no hospital com técnicos 65 

responsáveis e capacitados para tabular os dados de indicadores de análise de infecções, a qual 66 

considera uma comissão ativa. Sr. Puríssimo finalizou que os familiares informaram que entrarão 67 

com ação judicial.  Sra. Dinalva questionou se o paciente teve alta hospitalar e retornou ou 68 

permaneceu o tempo todo dentro do complexo hospitalar. Sr. Puríssimo disse que o paciente da 69 

cirurgia foi transferido do hospital de São Sebastião para um outro. Dr. Antonio informou que 70 

ouviu de um parente do paciente da cirurgia que veio a falecer que ele teve alta hospitalar e 71 

depois retornou. Disse que solicitará informações ao Hospital de Clínicas de São Sebastião.  72 

1.2- Dra. Sônia Monteiro informou que teve o I Simpósio de Câncer Bucal do Litoral Norte 73 

Paulista realizado pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, Secretaria Municipal de 74 

Saúde e Associação dos Profissionais de Saúde de São Sebastião. Informou que o primeiro 75 

encontro foi realizado no dia 10 de Abril e o próximo será no dia 12 de junho – Local Teatro 76 

Municipal de São Sebastião com reabertura às 09:00h. Informou também que o Sr. Prefeito 77 

recebeu um comunicado do Conselho Federal de Odontologia convidando a Secretaria de Saúde 78 

a participar do Projeto Brasil Sorridente, tendo com prêmio máximo um consultório odontológico 79 

até 50 mil habitantes, de 50 a 300 mil  habitantes mais um consultório odontológico e o município 80 

acima de 300 mil habitantes outro consultório odontológico. Explicou o critério de participação 81 

será feito por meio de um questionário e que utilizará atas anteriores do COMUS para respondê-82 

lo. 83 

1.3- Sra. Dinalva perguntou como está à situação do absenteísmo de realização de exames nas 84 

clínicas conveniadas e no AME de Caraguatatuba. Disse que ouviu reclamações de usuários na 85 

unidade de Maresias com relação à dificuldade de deslocamento para realização de exames e 86 

também quanto à demora do retorno do encaminhamento da Central de Regulação da SESAU - 87 

Secretaria da Saúde para a unidade entregar para o paciente. Enfermeira Daniele - funcionária 88 

da Fundação explicou como funciona o fluxo de agendamento de exames na Central de 89 

Regulação. Informou que houve uma solicitação de pesquisa do AME de Caraguatatuba por 90 

paciente/unidade referente ao absenteísmo de consultas e exames e que baseado nesta 91 

pesquisa percebeu-se a necessidade apresentação de justificativas também individuais. Disse 92 

que o levantamento desse consolidado de pesquisa está sendo realizada pela Assistente Social 93 

Solange da SESAU. Sra. Dinalva colocou o risco que o município está correndo e podendo até 94 

perder o convênio com o AME. Dr. Antonio explicou que o AME não pode simplesmente cortar 95 

serviço. Considerou que este não é um problema vivido exclusivamente pelo município de São 96 

Sebastião, em seguida sugeriu aguardar os dados que estão sendo consolidada pela Assistente 97 

Social Solange. Por último, comprometeu-se em solicitar uma apresentação desses dados no 98 

COMUS.  99 

1.3- Enfermeira Daniele do NEP – Núcleo de Educação Permanente da Fundação informou que 100 

nas prestações de contas as metas de consultas e outros atendimentos da entidade a referência 101 

de base de dados é o SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica, sendo  preenchido uma 102 

folha por profissional na unidade todos os dias e ao final do mês a emissão de um consolidado 103 

encaminhado para a Fundação alimentar o sistema. Informou que a partir de 01 de junho o SIAB 104 
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será extinto e entrará o sistema novo o E-SUS. Explicou que com essa mudança cada 105 

profissional preencherá no mínimo duas planilhas. Ressaltou que a partir dessa implantação do 106 

E-SUS as consultas levarão um tempo maior. Considerou que quando todas as unidades 107 

estiverem informatizadas o serviço ficará efetivamente melhor e mais rápido e que enquanto a 108 

rede de informatização não está instalada por completo, as fichas serão preenchidas 109 

manualmente. Dra. Tania questionou se a instalações serão realizadas pela empresa 110 

SISSONLINE. Enfermeira Daniele informou que quando a empresa SISSONLINE concluir as 111 

instalações em todas as unidades, eles farão a importação de dados. Dr. Antonio informou da 112 

necessidade de convocar os auxiliares administrativos concursados para Fundação dentro de 113 

alguns dias. Disse que no início toda mudança cria um impacto e gera alguns transtornos, porém 114 

os profissionais se adaptarão. Em seguida, considerou que este novo sistema E-SUS do 115 

Ministério terá maior transparência dos serviços que estão sendo realizados pelos municípios. 116 

Salientou que com a implantação do referido sistema, inicialmente, a Fundação sofrerá uma 117 

redução das metas. Enfermeira Daniele informou que esse sistema E-SUS já está funcionando 118 

há 06 meses e que no início sua adesão era opcional, porém a partir de 01 de junho será 119 

obrigatória e ele passará a vigorar e o SIAB será extinto. Sra. Dirceia questionou o que 120 

acontecerá com o município que não conseguir se adequar ou acompanhar a implantação do E-121 

SUS. Enfermeira Daniele informou que uma das consequências é perda de recursos financeiros 122 

e que diferente da SISSONLINE o sistema E-SUS não é online, ele é um programa que é 123 

alimentado diariamente e seus dados podem transportado no final do mês. Salientou que diante 124 

desta mudança de sistema e diante de tantas planilhas que o profissional deverá preencher o 125 

número de vagas para atendimento nas unidades deve diminuir tendo como consequências o 126 

aumento de reclamações, o que poderá impactar nas metas da Fundação. Dra. Tania sugeriu 127 

treinamentos para todas as equipes. Enfermeira Daniele informou que os treinamentos já estão 128 

sendo realizados com todos os profissionais. Explicou que os dados do SIAB não têm como ser 129 

transportado para o sistema E-SUS, portanto os Agentes Comunitários de Saúde - ACS terão que 130 

realizar novamente todo o cadastro familiar. Informou que não foi proposto prazo pelo Ministério 131 

da Saúde para os ACS – Agente Comunitário de Saúde cadastrar todas as famílias. Pontuou que 132 

tem domicilio que o ACS levará meia hora para o cadastro e outro domicilio levará duas horas 133 

aproximadamente. Dr. Antonio propôs chamar a empresa de informatização da rede para 134 

apresentar o sistema aos Conselheiros. Disse que vai solicitar a agilidade das instalações de 135 

informatização para a empresa SISSONLINE e as compras dos computadores ao Secretário de 136 

Saúde - Sr. Urandy. Solicitou apoio aos Conselheiros para divulgação dessas informações a 137 

população.  138 

1.4- Sra. Dirceia solicitou que na próxima reunião ordinária do COMUS esteja presente a Sra. 139 

Georgia – Chefe de Divisão da Vigilância Sanitária para esclarecer as dúvidas referentes aos 140 

alvarás sanitários em estabelecimentos na região da Costa Sul e o Sr. Marcelo Camargo – 141 

Interventor do Hospital de São Sebastião para esclarecer dúvidas sobre o estoque de enxovais do 142 

Hospital de Clínicas de São Sebastião, Pronto Socorro Central e Pronto Socorro de Boiçucanga 143 

possuem. Sra. Dinalva explicou que a solicitação da presença da Sra. Georgia na próxima 144 

reunião ordinária deve-se ao fato de que na Costa Sul os estabelecimentos são fechados pela 145 

Polícia, sendo comentado que a Vigilância Sanitária não acompanha como deveria.  146 

1.5- Ofício nº 05/2015 – ONG Sociedade Organizada Sebastianense Controle Social – “ONG 147 

S.O.S”. Dr. Antonio considerou pertinente comentar em plenária o referido ofício, considerando 148 

que a Sra. Ana Amélia informou que estaria presente. Deixou registrado que não tem nenhum 149 

problema com a ONG e nem com os representantes indicados. Informou que qualquer entidade 150 

que queira fazer parte do COMUS terá que aguardar o processo eleitoral no final deste ano. 151 

Sugeriu que os representantes indicados da ONG participem das reuniões do COMUS 152 

objetivando a interação dos assuntos referenciados em plenária. Dra. Tania solicitou verificar as 153 

faltas das entidades em reuniões do COMUS. Dr. Antonio explicou que consta no regimento do 154 

COMUS as regras referentes às faltas nas reuniões. Disse que depois desse levantamento as 155 

entidades são notificadas. Informou que a Sra. Ana Maria há uns dois meses atrás fez esse 156 
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levantamento. Dr. Marcos Salvador colocou que a Sra. Ana Amélia não reside no Município de 157 

São Sebastião e questionou como ficará a questão da cadeira usuário. Sra. Marcia Guimarães 158 

disse que a Sra. Ana Amélia não reside neste município, porém a entidade dela localiza-se em 159 

São Sebastião. Dr. Antonio disse que esta situação precisa de um estudo aprofundado. 160 

1.6- Questões de Prestações de Contas no COMUS: Dr. Antonio informou que a Comissão de 161 

Finanças - COFIN está faltando um membro do segmento usuários devido à saída do Sr. 162 

Guilherme. Informou que a Comissão não está paritária e perde a legitimidade, por o outro lado, 163 

disse que é preciso valorizar os trabalhos das pessoas que nela estão. Solicitou aos membros da 164 

COFIN que elaborem o parecer final da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2015 para 165 

posterior apresentação à plenária. Em seguida, sugeriu um treinamento para os conselheiros de 166 

análise de documentos de prestação de contas. Dra. Tania manifestou ser importante esse 167 

treinamento para todos os conselheiros. Pontuou que este quadrimestre não foi elaborado o 168 

calendário de reuniões em conjunto com a COFIN e Fundo Municipal. Enfatizou que a elaboração 169 

do calendário foi efetuada pelo o Fundo Municipal. Justificou que tiveram faltas de membros nas 170 

reuniões da COFIN com justificativas. Colocou a questão do horário de início da reunião às 171 

14:30h, justificando que o Sr. Clausius mora em Ilhabela e chega nas reuniões às 15h. Disse que 172 

ficava impossibilitada de analisar os documentos por que não tinha todos os membros presentes, 173 

e após conversar com os funcionários do Fundo Municipal foram liberados os documentos para 174 

analisar mesmo estando sozinha. Esclareceu que a análise de documentos deste quadrimestre 175 

iniciou com atrasos, citando como exemplo a lista de empenhos. Concluindo, disse que a pauta 176 

foi imposta pelo Fundo Municipal de Saúde. Dr. Antonio disse que foi informado que a comissão 177 

nem sempre estava completa. Disse ainda que os funcionários do Fundo não podem ficar à 178 

disposição porque eles estão em horário de serviço e com outras tarefas. Considerou que a pauta 179 

sugerida pelo Fundo teve como objetivo colaborar na logística de trabalho. Sr. André Fontes 180 

disse que ano passado saiu uma resolução do COMUS definindo o fluxo de prestação de contas. 181 

Informou que o Fundo já apresenta um nível de detalhamento de prestação de contas, além do 182 

que a Lei solicita. Afirmou que o calendário foi elaborado pelo Fundo Municipal aos vários 183 

compromissos com Tribunal de Contas no início do ano. Sr. André Fontes informou que não 184 

existe uma reunião que comece com um quórum máximo e/ou finalize uma reunião que tenha 185 

quorum suficiente para deliberações de solicitações a SESAU. Explicou que nas reuniões as 186 

análises de documentos têm que ser realizadas pela comissão e não somente por um ou dois 187 

membros. Dr. Antonio destacou que as comissões devem ser paritárias com representantes dos 188 

segmentos: governo, prestadores de serviço de saúde, trabalhadores de saúde e usuários. Sr. 189 

André Fontes explicou que existem duas formas de apresentação de documentos para análise, a 190 

primeira é a que já está em vigor pela COFIN e a outra seria a apresentação de documentos para 191 

todos os conselheiros avaliarem em reunião. Disse que a Lei exige a apresentação do montante 192 

de recursos que foi aplicado, com demonstração da oferta e produção de serviço, além da 193 

apresentação das auditorias realizadas. Informou que o check list de pendências foi criado por 194 

sugestão de uma reunião de prestação de contas. Dr. Marcos Salvador disse que a prestação 195 

de contas vai além de dados financeiros e pontuou que o mais importante são os indicadores, 196 

promoções em saúde, qualidade de insumos e outros. Disse ainda que a COFIN se mobiliza 197 

quase sempre para o olhar financeiro, deixando de ver outros dados de melhoria dentro da área 198 

da saúde em nosso município. Dr. Antonio exemplificou as técnicas de auditorias, técnicas de 199 

amostragens e as metodologias de avaliação de prestação de contas. Finalizou dizendo que a 200 

justiça não espera de um Conselheiro de Saúde que ele tenha um posicionamento técnico. 201 

Explicou rapidamente o que é um Conselho de Políticas Públicas. Sr. Sebastião propôs focar na 202 

análise no check list de pendências para finalização. Dr. Antonio disse que o COMUS conquistou 203 

um espaço muito importante dentro da SESAU. Informou aos conselheiros que a auditoria do 204 

Ministério da Saúde elogiou muito o trabalho do Conselho. Sr. João Siqueira enfatizou que 205 

qualquer órgão público não pode haver sigilo. Enfatizou a diferença do dinheiro público e do 206 

dinheiro particular, disse que qualquer cidadão tem direito de saber onde os recursos financeiros 207 

são aplicados. Em seguida, elogiou a Comissão de Finanças atual. Disse que não desconfia do 208 
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gerenciamento de recursos, porém, infelizmente, considera que estamos vivendo num país 209 

corrupto em que tudo gera motivo de pesquisa e auditoria. Considerou que os conselheiros são 210 

voluntários e desejam melhorar a situação de saúde do nosso município. Por último, sugeriu uma 211 

sistemática de aprimoramento. Dr. Antonio disse que em nenhum momento discutiu que 212 

determinados documentos seriam ou não sigilosos, explicou que a discussão tem como objetivo o 213 

não comprometimento da conclusão do trabalho quando da impossibilidade de avaliação de 214 

documentos por parte da Comissão. Disse que só trouxe esse assunto para reunião para não 215 

haver discussão na plenária de prestação de contas futuramente. Salientou que o trabalho da 216 

Comissão concede segurança e suporte aos demais membros que irão votar em plenária.     217 

Dr. Antonio informou que os demais itens ficaram prejudicados, considerando que a reunião está 218 

com o seu quorum mínimo. 219 

2- Escolha de um representante do Controle Social para fazer parte do Comitê de 220 

Mortalidade Materna, infantil e fetal Regional: 221 

Ficou consensuado a Dra. Rosana Fleury Zerlotti membro titular e a Dra. Tania Regina Sarak 222 

membro suplente. 223 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 224 

presentes. Ata elaborada por          Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. 225 

da Silva. São Sebastião, 12 de maio de 2015.  226 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 227 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Marcos Salvador Mathias   
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Tania Regina Sarak  Sônia Aparecida de Souza M. Dias  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Carlos Puríssimo   
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