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ATA DA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de julho de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 201ª Reunião Ordinária e 125ª Reunião Extraordinária, aprovadas por 4 

unanimidade.  5 

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

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Ofícios Recebidos: Of. nº 417/2015 – SESAU – 7 

solicitação de pauta na reunião ordinária do COMUS; Of. nº 415/2015 – SESAU resposta referente aos ofícios 8 

do COMUS nº 27 e 42/2015, Of. Circular nº 087/2015 – DRS XVII – Taubaté convite para participação da 9 

Etapa Regional da 7ª Conferência Estadual de Saúde,  Of. nº 410/2015 – SESAU – solicitação de informações 10 

a COFIN, Of. nº 388/2015 – SESAU informações de acompanhamento do Check list de pendências dos 11 

quadrimestres anteriores, Of. nº 29/2015 – Conselho Municipal do Controle e Participação Social do 12 

Programa bolsa Família São Sebastião – SP CMCPSPBF convocação de reunião dos membros indicados 13 

pelo COMUS, Of. nº 048/2015 HCSS em resposta a solicitação da COFIN, Of. nº 355/2015 – SESAU em 14 

resposta ao of. nº 029/2015 COMUS, Of. nº 356/2015 – SESAU em resposta a solicitação da COFIN of. nº 15 

028/2015 COMUS, Of. nº 380/2015 SESAU – em resposta ao of. nº 110/2014 COMUS, Of. nº 01/2015 COFIN 16 

solicitação da Comissão referente à reforma da unidade de Maresias. E-mail Recebidos: Sra. Cidinha e Sra. 17 

Georgia solicitação de reunião extraordinária 30/06/2015, Somar justificativa de ausência da Sra. Tania e 18 

Ester Rantigueira na reunião 14-07 e E-mail da SISSONLINE em resposta ao of. nº040/2015 COMUS 19 

adiamento de reunião. Expedidos COMUS: Of. 037/2015 Solicitação da COFIN ao Sec. Urandy, Of. 038/2015 20 

resposta ao of. 316/2015 SESAU, Of. 039/2015 Informações solicitadas em plenária da 200ª Reunião Ordinária 21 

do COMUS – Projeto Brasil Sorridente/2015, Of. 040/2015 Solicitação de Reunião com a Empresa Gestão 22 

Inteligente da Educação e Saúde Pública e Privada – GIESPP (SISSIONLINE), Of. 041/2015 – Solicitação de 23 

Cópia do Projeto e Relatório Amigo da Criança, Of. 042/2015 Reiteração de of. nº 027/2015 COMUS a SESAU, 24 

Of. 043/2015 Solicitação de Hospedagem aos delegados que irão participar da Etapa Municipal da 7ª 25 

Conferência Estadual de Saúde de SP em Pindamonhangaba, Of. 044/2015 Solicitação de Carro, Of. 046/2015 26 

Solicitação da COFIN ao Sec. Urandy, Of. 047/2015 – solicitação da COFIN ao Secretário de Habitação e 27 

Planejamento Roberto Alves ref. à reforma da unidade de Maresias. Folha de Andamento: referente ao of. 28 

155/2015 Câmara Municipal ref. ao fechamento do Posto ANVISA de São Sebastião, Referente ao Of. nº 29 

32/2015 COMUS e Solicitação do COMUS troca de lâmpadas. Resoluções do COMUS: Nº 14/2015 – 30 

aprovação do SISPACTO 2015, nº 15/2015 aprovação das metas do Plano de Ação de Vigilância Sanitária – 31 

PAVISA. Relação de remessa para COFIN: datada de 11/06/2015 e 16/06/2015.  32 

ORDEM DO DIA:    33 

1- Eleição de membro usuário para compor a Secretaria Executiva; 34 

2- Eleição para indicação de um membro para compor a Comissão de Acompanhamento e 35 

Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por intermédio da Secretaria da 36 

Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião; 37 

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

Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – COFIN; 39 

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

Saúde; 41 

5- Eleição de membros para compor a Comissão dos Conselhos Gestores de Unidades – 42 

CGU’S; 43 

6- Eleição de membros para compor o Grupo de Trabalho para acompanhamento do TAC – 44 

Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre o Ministério Público e Município de São 45 

Sebastião; 46 

7- Apresentação do Relatório de Auditoria de Monitoramento realizada no dia 23/04/2015; 47 

8- Apresentação da Lei Complementar nº 193/2015 de alteração da Lei 2324/2015 – Programa 48 

“Mais Médicos para o Brasil”; 49 

9- Assuntos Gerais. 50 

Dr. Antonio deu início à reunião e em seguida disponibilizou os documentos tramitados no período e 51 

atas para aprovação da plenária. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  52 

1- Eleição de membro usuário para compor a Secretaria Executiva: Dr. Antonio informou que as 53 

comissões do COMUS apresentam lacunas devido ao absenteísmo e desligamento permanente de 54 
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alguns conselheiros de suas atividades dentro do Conselho. Explicou que as comissões têm a função 55 

de burilar os trabalhos do COMUS, tornando-os mais acessíveis durante as discussões das políticas 56 

públicas de saúde durante as plenárias e condução dos trabalhos de forma geral. Explicou que o 57 

objetivo deste item de pauta visa evitar a desarticulação total das comissões obrigatórias e as não 58 

tidas como obrigatórias segundo o Regimento Interno do COMUS. Sr. Puríssimo sugeriu que os 59 

membros da Executiva se reúnam mais vezes objetivando integração prévia dos assuntos a serem 60 

discutidos pela plenária. Dr. Antonio propôs a realização de reunião quinzenal. Em seguida, 61 

apresentou a proposta de ratificação da composição atual da Secretaria Executiva até o final do 62 

mandato atual, mantendo a participação da conselheira Marcia Guimarães Correa da Silva, que 63 

atualmente mudou do segmento usuários para segmento trabalhador, sendo consensuado que a sua 64 

permanência se deu em decorrência da proximidade do processo eleitoral. Sugestão aprovada por 65 

unanimidade.  66 

2- Eleição para indicação de um membro para compor a Comissão de Acompanhamento e 67 

Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município, por intermédio da Secretaria da 68 

Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, objetivando a operacionalização do 69 

Programa de Saúde da Família – PSF: Dr. Antonio informou que existe uma Comissão formada 70 

pela Secretaria da Saúde – SESAU que acompanha o contrato de gestão da Fundação, sendo este 71 

grupo formado pelo Dr. Marcos Salvador e Enfermeira Margarete pela SESAU e Dra. Mamy e Sr. 72 

André Fontes representantes pela Fundação, objetivando a avaliação das metas e suas execuções 73 

com emissão de relatório junto à prestação de contas do quadrimestre. Explicou que não reza no 74 

contrato a obrigatoriedade da representatividade do COMUS, porém é sempre aconselhável que esta 75 

exista. Dra. Tania Sarak sugeriu que a Fundação envie cópias das atas do Conselho Curador para o 76 

COMUS. Dr. Antonio explicou que as atas não são proibidas e que existem quatro representantes 77 

do COMUS – segmento usuários dentro da composição do Conselho Curador. Disse que poderá 78 

encaminhar as atas depois de aprovadas e assinadas e que já está em andamento o trâmite de 79 

publicação por meio do site da Fundação. Dando continuidade, informou que diante da urgência de 80 

participação na reunião ocorrida no dia 03 de julho/15, os membros da referida comissão convidaram 81 

a conselheira Marcia como representante do COMUS. Em seguida, disponibilizou o momento para 82 

manifestação dos conselheiros para participação, não havendo interesse, a plenária aprovou a 83 

inclusão da conselheira Marcia Guimarães Correa da Silva, sendo ratificada a participação do 84 

Conselheiro Lourival como membro suplente, com emissão de resolução e ofício à SESAU referente 85 

às indicações.  86 

3- Eleição de um membro segmento usuários para compor Comissão de Acompanhamento 87 

da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – COFIN: Dr. Antonio 88 

informou a necessidade do preenchimento da vaga segmento usuários na Comissão de Finanças, 89 

sendo aprovado, por unanimidade, o conselheiro Carlos Puríssimo, passando a apresentar a 90 

seguinte composição: Carlos Puríssimo, Clausius Pestana, Tania Regina Sarak e Sebastião 91 

Gonçalves de Santana.  92 

4- Eleição de dois membros para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano 93 

Municipal de Saúde: Dr. Antonio informou a necessidade do preenchimento da vaga – segmento 94 

governo na referida Comissão, com manifestação espontânea de participação do Dr. Marcos 95 

Salvador Mathias e aprovação por unanimidade da plenária, apresentando a seguinte 96 

composição: Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva – segmento Governo, Dinalva Menezes Castro 97 

Tavares – segmento Usuários, Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador de Saúde e Marcos 98 

Salvador Mathias em substituição a Sandra Mamy Umehara de Souza.  99 

5- Eleição de membro para compor a Comissão dos Conselhos Gestores de Unidades – 100 

CGU’S: Dr. Antonio discorreu sobre a possibilidade da implantação de um projeto piloto numa das 101 

unidades de saúde, objetivando fixar a cadeira existente na composição do COMUS, com 102 

perspectiva futura de implantação nas demais unidades. Dr. Antonio se comprometeu em conversar 103 

com os membros que representam o segmento Governo para preenchimento da vaga (SETRADH ou 104 

SEDUC), considerando que a Secretaria da Saúde já está comprometida em outras comissões.  105 

6- Eleição de membros para compor o Grupo de Trabalho para acompanhamento do TAC – 106 
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Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre o Ministério Público e Município de São 107 

Sebastião: Dr. Antonio propôs a formação de um grupo de trabalho para acompanhamento do 108 

referido Termo e candidataram-se os seguintes membros: Tania Regina Sarak, Marcos Salvador 109 

Mathias, Vilson Costa Junior  e Carlos Puríssimo, ficando como apoio técnico Dr. Antonio Carlos 110 

Nisoli Pereira da Silva e Margarete Moraes Carvalho Santos (indicada pelo Dr. Marcos Salvador). 111 

Composição aprovada por unanimidade.  112 

7- Apresentação do Relatório de Auditoria de Monitoramento: Dr. Marcos informou que o 113 

relatório em pauta é referente a uma auditoria de monitoramento realizada no dia 23 de abril pelo 114 

auditor Eduardo Sandini, objetivando monitorar as medidas corretivas das irregularidades na Atenção 115 

Básica/Saúde da Família constatadas pelo DENASUS por meio do Relatório /final de Auditoria nº 116 

10326 realizado no Município de São Sebastião e previstas no Termo de Compromisso assinado em 117 

25 de julho de 2012. Em seguida discorreu detalhadamente sobre as seis constatações e 118 

justificativas das constatações citadas como não conformes: 117120, 117128, 117143, 117145, 119 

117114 e 117095. Com relação à constatação referente ao Organograma da Secretaria da Saúde na 120 

qual constam muitos cargos vagos, disse que apresentará a proposta de extinção dos cargos de 121 

encarregaturas, pois somente eles não providos no quadro geral de cargos. Quanto ao Grupo de 122 

auditoria existe a proposta da criação por lei para formação do componente.   Salientou que estas 123 

constatações constam também do Plano Municipal de Saúde e que algumas já estão com o status 124 

“Conforme” e algumas ainda permanecerão “Não Conforme” sob monitoramento semestral até serem 125 

sanadas.  126 

8- Apresentação da Lei Complementar nº 193/2015 de alteração da Lei 2324/2015 sobre Auxílio 127 

que concede moradia e alimentação aos médicos vinculados ao Programa “Mais Médicos para 128 

o Brasil”: Dr. Marcos informou sobre a alteração do decreto em pauta referente à proposta de 129 

transformar em pecúnia o auxílio moradia e alimentação dos médicos do “Programa Mais Médicos”. 130 

Informou que os valores devidos serão repassados mensalmente, até o 5º dia útil do mesmo mês 131 

de atividades e não mais até o 5º dia útil do mês subseqüente como consta no § 4º parágrafo do 132 

artigo 2º da referida lei. Dr. Antonio explicou que uma vez que o Município se filia ao Programa ele 133 

tem que seguir as regras federais, disse que o Município entra com uma contrapartida sob forma de 134 

convênio subsidiando o aluguel e alimentação. Salientou que o profissional estrangeiro precisa se 135 

sentir minimamente atraído para vir trabalhar em outro país.  136 

9- Assuntos Gerais: 9.1- Dra. Tania apresentou a munícipe Sra. Izaneide Sales dos Santos - 137 

segmento usuário, eleita pelo bairro Varadouro para participar como Representante Regional para 138 

15ª Conferência Nacional de Saúde, a ser realizada no final deste ano. Dra. Tania informou que foi 139 

eleita como Representante Regional para 7ª Conferência Estadual representando o Município pelo 140 

segmento Trabalhador de Saúde.  141 

9.2- SISSONLINE: Dr. Antonio informou que atendendo a solicitação da Comissão de Finanças foi 142 

efetuado um agendamento de visita à referida empresa para o dia 21/07/15 às 09 horas em São 143 

Paulo. Em seguida disponibilizou o momento para as manifestações de interesse de participação, 144 

candidatando-se os seguintes conselheiros: Tania Regina Sarak, Carlos Puríssimo, Clausius Pestana 145 

e Rita de Cássia do Nascimento Simioni. A visita também contará com a presença do Senhor José 146 

Silvério, funcionário da SESAU responsável pelo acompanhamento da implantação do Serviço de 147 

Informatização da Rede Pública. Informou que haverá uma reunião extraordinária do COMUS, no dia 148 

28/07/15 às 10 horas para explanação dos andamentos do Projeto de Implantação do referido 149 

Serviço. Salientou que a reunião não demandará votação e que todos os conselheiros estão 150 

convidados. Informou ainda que haverá uma reunião da Secretaria Executiva do COMUS com o 151 

Secretário da Saúde no período posterior a visita à SISSONLINE e anterior à plenária do COMUS do 152 

mês de agosto para conhecimento do Secretário Urandy.  153 

9.3- Solicitação da Sra. Dirceia por meio do ofício 034/2015 referente à doação de enxoval para 154 

o Hospital de São Sebastião: Sra. Dirceia informou que tem recebido denúncias sobre a falta de 155 

enxoval nas dependências do Hospital Central e a Unidade de Boiçucanga. Em seguida citou a 156 

doação de cobertores às referidas unidades e solicitou esclarecimentos sobre a situação calamitosa 157 

da unidade de Boiçucanga ao Sr. Clebson, representante do Hospital, presente à reunião. Sr. 158 
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Puríssimo disse que está constantemente efetuando visitas às dependências do Hospital central e 159 

disse desconhecer a informação e que durante o seu acompanhamento pode perceber que ainda 160 

existe muito a se fazer, porém não há de se desprezar o que já foi e vem sendo feito. Por último, 161 

considerou que a avaliação por meio das prestações de contas reflete de forma genérica a real 162 

situação do Hospital e que as visitas in loco são mais eficazes para se tomar ciência dos andamentos 163 

do Hospital. Sr. Clebson informou que o Sr. Marcelo, interventor está de férias e por isto não está 164 

presente a reunião em pauta. Em seguida disse que desconhece a situação de citada referente à 165 

Boiçucanga e que fará contato com o Sr. Juliano Barreto, pessoa responsável pela unidade, para 166 

averiguação sobre a informação apresentada. Com relação aos cobertores informou que houve uma 167 

epidemia de dengue e que esta foi responsável por sobrecarregar o Hospital neste período. Em 168 

seguida, argumentou que o dinheiro repassado ao Hospital é referente ao custeio e não 169 

investimento, fato este que torna impossíveis ações voltadas para reformas, construções e 170 

manutenção do prédio. Salientou ainda que o dinheiro repassado não seja destinado exclusivamente 171 

para o Hospital, ele engloba a unidade de Boiçucanga, Pronto Socorro Central, Centro de 172 

Especialidades e SAMU, portanto não é suficiente. Sra. Rita de Cássia fez observações com relação 173 

às condições de higiene da sala de observação do Pronto Socorro e disse que esta situação não 174 

depende de investimentos. Concluiu que o Hospital está cada vez pior quanto às questões voltadas 175 

para estrutura física, higiene e manutenção. Em seguida, propôs que se faça uma reunião específica 176 

do COMUS com o Hospital. Com relação ao SAMU, salientou que ele não deveria estar inserido 177 

dentro do Complexo Hospitalar, pois ele faz parte de outra rubrica. Dr. Marcos considerou não 178 

irregular o custeio do SAMU pelo Hospital, porém sugeriu atenção para as prioridades. Sr. Vilson 179 

Costa aprovou a sugestão de se realizar uma reunião com posicionamento e encaminhamentos pelo 180 

COMUS, caso necessário. Sra. Dirceia também corroborou o discurso da Conselheira Rita quanto à 181 

higiene do Pronto Socorro, disse que falta treinamento para os funcionários da limpeza.  Sr. Clebson 182 

concluiu que é muito fácil criticar, porém atualmente o Hospital está lutando para sobreviver, pois 183 

existem grandes dificuldades a serem solucionadas. Com relação à higiene, disse que tem procurado 184 

manter o padrão. Explicou que procura atender todas as solicitações, porém não concebe atender 185 

aos discursos referenciando a situação do Hospital há 10 anos, com observações de que tudo era 186 

muito melhor. Considerou que as coisas mudaram e as legislações também mudaram no decorrer 187 

desses anos e que muitas mudanças ocorreram e de forma significativa. Dr. Roberto Magiolino 188 

explicou a Dra. Tania sobre a necessidade de se manter o número total de porteiros lotados no 189 

Hospital, objetivando a troca de turnos e cobertura de férias. Dr. Antonio agradeceu a presença do 190 

Sr. Clebson e sugeriu a Plenária a formação de um grupo de trabalho para acompanhamento e apoio 191 

ao Hospital, objetivando uma postura propositiva e parceira e que paralelamente um estudo seja 192 

efetuado para melhor assistir a população.  193 

9.4- Denúncia sobre a Falta de Médico na Unidade do Topo Varadouro: Sra. Izaneide Sales dos 194 

Santos, residente à Avenida Vereador Antonio Borges, 723 – Varadouro – São Sebastião – RG: 195 

24.751.898.2 e CPF: 109872.898-02 informou que a Equipe responsável pelo Topo Varadouro não 196 

realiza visitas domiciliares no bairro. Deliberado pela plenária pelo encaminhamento à Ouvidoria para 197 

providências, via e-mail. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, 198 

será assinada pelos presentes. Ata elaborada por                           Ana Maria Assis Leite dos Santos e 199 

presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da Silva.                                Sebastião, 14 de julho de 2015.  200 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 201 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Marcos Salvador Mathias  

Rogéria dos Santos  Ubirajara Nascimento  

Marcia Guimarães Correa da Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tania Regina Sarak  Vilson Costa Junior  

Dirceia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia do Nascimento Simioni  

Carlos Puríssimo  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 202 


