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ATA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de agosto de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 202ª Reunião Ordinária e 126ª Reunião Extraordinária, aprovadas por 4 

unanimidade.  5 

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

Cópia do of. nº 439/2015 – SESAU a DRS XVII; of. s/nº Comitê Gestor do Contrato de Informatização da rede 7 

Municipal de Saúde. Ofícios Expedidos COMUS: Of. 048/2015 – Indicação membro COMUS para Comissão de 8 

Acompanhamento da Fundação de Saúde; Of. 049/2015 – Solicitação de compra de passagem áreas, despesas 9 

e estadia e alimentação para quatro conselheiros para 15ª Conferência Nacional de Saúde; Of. 050/2015 e 10 

051/21015 – solicitações da Comissão de Finanças; Of. 052/2015 – solicitação de agendamento de veículo para 11 

DRS 17 Taubaté. Resoluções do COMUS: nº 16/15 - Composição Secretaria Executiva; nº 17/15 – Indicação 12 

membro para Comissão de Acompanhamento do contrato da Fundação; nº18/15 – inclusão membro na COFIN; 13 

19/15 - inclusão membro Comissão Acompanhamento Plano de Saúde; nº 20/15 – inclusão membro na 14 

Comissão CGU”S; nº 21/15 – formação do Grupo de Trabalho para acompanhamento do TAC do Ministério 15 

Público; E-mail Recebido: CES sobre Conferência Estadual datado de 17/07/15; Solicitação de participação do 16 

Acompanhamento e fiscalização das obras de construção e reformas da área da Saúde; Solicitação de 17 

participação da Dra. Rosana na 4ª Reunião Ordinária do Comitê Regional de Vigilância à mortalidade Materna e 18 

Infantil DRS 17 Taubaté; Relação de remessa para COFIN: datada de 16/07/2015, 23/07/2015, 04/08/2015 e 19 

06/08/2015. 20 

ORDEM DO DIA:   21 

1- Formação da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do COMUS; 22 

2- Projeto de alteração da lei 1990/2009 do COMUS (minuta); 23 

3- Ciência das manifestações dos interessados em participar da Conferência Nacional de Saúde em 24 

Brasília no período de 01/12 a 04/12;  25 

4- Ciência da proposta de treinamento dos funcionários do Pronto Socorro com relação à Violência 26 

Doméstica e Abuso Sexual - Dra. Marcia (Retirado de Pauta); 27 

5- Ciência da Secretaria Executiva com relação aos andamentos da Implantação do Sistema de 28 

Informatização pela empresa SISSONLINE;  29 

6- Assuntos Gerais: 30 

Dr. Antonio deu início à reunião e em seguida disponibilizou os documentos tramitados no período e 31 

atas para aprovação da plenária. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  32 

1- Formação da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do COMUS; 33 

Dr. Antonio informou que este ano tem o Processo Eleitoral do COMUS. Disse que foi feita uma 34 

alteração na Lei Municipal 1990 em 2009 que vincula o processo eleitoral a Conferência Municipal de 35 

Saúde que acontece de dois em dois anos. Explicou que as realizações das conferências de dois em 36 

dois anos as propostas regionais aprovadas ficam arquivadas, aguardando para serem encaminhadas 37 

para a Conferência Estadual e da União que acontecem somente de quatro em quatro anos. Informou 38 

que houve a conferência municipal no ano de 2013 e a eleição do COMUS. Salientou que as 39 

propostas municipais aprovadas entraram no plano municipal de saúde e as propostas regionais foram 40 

ratificadas em um Fórum que aconteceu aqui na Secretaria da Saúde com a participação da sociedade 41 

civil e COMUS, deste Fórum foram eleitos delegados para a Etapa Regional que aconteceu no 42 

município de Pindamonhangaba nos dias 06 e 07/07. Disse que este ano teria que ter novamente a 43 

Conferência Municipal. Sugeriu alterar a Lei Municipal 1990 desvinculando o processo eleitoral do 44 

COMUS a Conferência. Dra. Tania salientou que a Conferência Municipal é muito importante, 45 

considerando o direcionamento de gerir a saúde do município para o gestor. Considerou que a 46 

realização de quatro em quatro anos é muito tempo. Dr. Antonio sugeriu a realização de um Fórum 47 

intercalando as conferências de quatro em quatro anos.  Disse que é inviável a realização da 48 

conferência de dois em dois anos, considerou que precisa haver planejamento, a elaboração de 49 

documentos, citou o custo, dificuldades de mobilização da população e o deslocamento para as Pré-50 

conferências nos bairros e a Plenária da Conferência. Sr. Puríssimo ratificou a proposta do Dr. 51 

Antonio na realização de um Fórum a cada dois anos intercalando a Conferência Municipal a ser 52 

realizada de quatro em quatro anos,  e que a Conferência deve coincidir com o ano da Conferência 53 

Estadual e Nacional. Dr. Antonio explicou a proposta de desvincular o processo eleitoral do COMUS 54 
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da Conferência Municipal de Saúde que hoje acontece de dois em dois anos. Informou que já tem a 55 

minuta do Edital do Processo Eleitoral deste ano pronta. Explicou que a comissão do Processo 56 

Eleitoral ficará responsável por emitir e publicar os editais de chamamento do Processo Eleitoral, 57 

responsável em analisar as documentações das entidades e emitir os pareceres favoráveis ou não em 58 

participar do conselho. Disse que recentemente foram formadas várias comissões e para não 59 

sobrecarregar e havendo uma concordância dos conselheiros a Secretaria Executiva pode ficar 60 

responsável pelo processo eleitoral, porém nada impede que algum conselheiro que não faça parte da 61 

Secretaria Executiva manifeste interesse em participar. Sra. Dinalva informou que a entidade das 62 

mulheres tem um minuto diário na rádio morada. Colocou à disposição para ajudar na divulgação 63 

assuntos relacionada às mulheres. Disse que é preciso somente enviar por e-mail o que se pretende 64 

divulgar. Dr. Antonio colocou em votação a proposta da comissão do Processo Eleitoral de serem os 65 

membros da Secretaria Executiva e não havendo manifestações de interesse por parte dos demais 66 

conselheiros presentes na plenária. Aprovado por unanimidade.       67 

2- Projeto de alteração da lei 1990/2009 do COMUS (minuta): 68 

Dr. Antonio demonstrou em quais artigos e parágrafos da Lei 1990/2009 pretende alterar. Disse que 69 

enviará a proposta da nova redação da Lei e aguardará manifestações dos conselheiros. Explicou que 70 

a Secretaria da Saúde tem duas cadeiras dentro do conselho e que pretende propor que uma cadeira 71 

seja para Fundação de Saúde. Disse que precisa verificar o teor e se está em vigor a Lei 72 

Complementar Estadual nº 791/95. Explicou que a Lei 1990/2009 refere-se ao COMUS e ao Fundo 73 

Municipal de Saúde. Informou que tem uma auditoria do Ministério da Saúde que concluiu que tem 74 

que haver o desdobramento da Lei do COMUS com o Fundo Municipal. Salientou que a proposta da 75 

Lei do Fundo Municipal passará pela plenária. Todos concordaram da mudança de redação. Dr. 76 

Antonio informou que após concluir a nova redação da Lei, encaminhará para os conselheiros para 77 

inclusão e sugestões da redação. Todos os membros concordaram. 78 

3- Ciência das manifestações dos interessados em participar da Conferência Nacional de Saúde 79 

em Brasília no período de 01/12 a 04/12:  80 

Dr. Antonio informou que até o momento manifestaram interesse a Dra. Tania, Clausius, Dra. Rosana 81 

e Sr. Vilson Costa. Solicitou que caso algum conselheiro queira participar que manifestassem. Os 82 

conselheiros ratificaram a participação na Conferência Nacional de Saúde a Dra. Tania, Clausius, Dra. 83 

Rosana e Sr. Vilson Costa.    84 

4- Ciência da proposta de treinamento dos funcionários do Pronto Socorro com relação à 85 

Violência Doméstica e Abuso Sexual - Dra. Marcia: 86 

Dr. Antonio informou que por motivo de viagem da Sra. Marcia, a mesma solicitou que o assunto 87 

fosse retirado da pauta.  88 

5- Ciência da Secretaria Executiva com relação aos andamentos da Implantação do Sistema de 89 

Informatização pela empresa SISSONLINE: 90 

Dr. Antonio informou que houve a reunião da Secretaria Executiva realizada no dia 27/08/2015 e 91 

Extraordinária do COMUS realizada no dia 28/07/15, a pedido dos conselheiros. Informou que o nome 92 

da empresa agora é GIESPP. Disse que a preocupação dos conselheiros é o andamento da 93 

implantação do sistema de informatização, de acordo com o contrato que a empresa tem com a 94 

Prefeitura. Informou que a Dra. Tania visitou a sede da empresa em São Paulo junto com o Senhor 95 

José Silvério, funcionário da SESAU responsável pelo acompanhamento da implantação do Serviço de 96 

Informatização da Rede Pública. Informou que na reunião com o Secretário Sr. Urandy ficou 97 

deliberado um agendamento de reunião para o dia 31/08 às 10h, com o Secretário da Administração 98 

Sr. Reinaldo, Sr. Daniel Bastos, Sr. Silvério, Membros da Secretaria Executiva, Comissão de Finanças 99 

do COMUS e os técnicos responsáveis da empresa GIESPP. Sr. Sebastião propôs em convidar os 100 

responsáveis pelo Departamento de Informatização da Prefeitura. Dr. Antonio disse que emitirá o 101 

ofício convidando os participantes citados. Dra. Tania informou que as unidades que não tem a rede 102 

de informática, os funcionários fazem o backup em pen drive e no final de cada mês trás para 103 

alimentar o sistema na Secretaria da Saúde. Dr. Marcelo propôs que os consultórios particulares no 104 

município, os médicos tenham uma senha para acessar o prontuário eletrônico do paciente, assim 105 

evitando duplicidade de pedidos de exames laboratoriais e receituário. Sugeriu que a senha seja 106 
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emitida pela Secretaria da Saúde, com assinatura de termo de responsabilidade. Dr. Antonio informou 107 

que o usuário terá uma senha individual para entrar no seu prontuário via web, considerando que o 108 

prontuário é do paciente. Informou ainda que todos os acessos ao prontuário ficará registrado quem 109 

entrou, o dia e horário. Colocou que questionará a empresa em reunião já agendada, como é o 110 

procedimento de interlocução nesta situação colocada pelo Dr. Marcelo, em disponibilizar o prontuário 111 

eletrônico para o sistema de consultório particular com experiência em outro município e na próxima 112 

reunião informará em plenária.    113 

6 – Assuntos Gerais: 114 

6.1 Sra. Dinalva questionou o posicionamento das propostas encaminhadas para a Conferência 115 

Regional e Estadual do município. Dra. Tania disse que ela e alguns membros do COMUS e da 116 

sociedade civil participaram da etapa regional, porém ficou um pouco decepcionada por não participar 117 

da Conferência Estadual que foi realizada no dia 22/07. Informou que houve um desencontro de 118 

informações. Disse que foram eleitos delegados para a Conferência Regional e desta conferência 119 

eleitos delegados para a Conferência Estadual. Informou ainda que as propostas foram apresentadas, 120 

votadas e encaminhadas para a Conferência Estadual. Salientou que somente a participação dos 121 

delegados eleitos é que ficaram prejudicadas, por problemas internos na Secretaria da Saúde. 122 

Informou que a funcionária Ana Maria se afastou por motivos de saúde e a Sra. Cidinha que estava 123 

envolvida com a etapa municipal entrou de férias. Salientou que ficou muito chateada por não 124 

participar da conferência Estadual e que isso não se repita mais. Dr. Antonio disse que não admite 125 

ser colocado um assunto já resolvido em plenária, dando a impressão que as pessoas citadas agiram 126 

de má fé. Informou passo a passo desde a realização da Conferência Municipal há dois anos, e que 127 

houve uma plenária ratificando as propostas para serem encaminhadas para a Conferência Regional e 128 

eleitos delegados. Informou ainda que a Secretaria da Saúde reservou hotel e disponibilizou um 129 

veículo para o transporte, considerando a distância do município de São Sebastião a 130 

Pindamonhangaba, devido a conferência ser em dois dias 06 e 07/07. Informou que a Sra. Cidinha 131 

funcionária pública, estava como relatora geral da Conferência, convidada pela Secretaria de Estado e 132 

nesse período ela já estava de férias, portanto ela não ficou responsável em agendar carro ou reservar 133 

hotel para a Conferência Estadual. Informou ainda que na ausência do delegado de São Sebastião o 134 

município de Caraguatatuba assumiu a vaga. Disse que diante do desencontro de informações, 135 

solicitou ao Secretário Sr. Urandy que o conselho não fosse prejudicado e que mesmo não tendo a 136 

cadeira de delegado para a Conferência Nacional, que o município reservasse passagem área e hotel 137 

para quatro conselheiros, para que no dia da conferência haja uma articulação na votação das 138 

propostas que a regional encaminhou. Salientou que trazer um assunto para plenária que já está 139 

resolvido é muito desagradável, principalmente para as pessoas que não estão presentes para se 140 

defender. Sra. Mirane disse que a etapa regional foi nos dias 06 e 07/07 em Pindamonhangaba, no 141 

dia 08/07 ninguém entrou em contato para dizer que foi eleito delegado para a Conferência Estadual. 142 

Informou que a Ana Maria retornou na segunda-feira e na terça-feira foi à reunião ordinária do 143 

COMUS, e que não houve manifestações dos conselheiros avisando que precisava agendar carro e/ou 144 

hotel. Dra. Tania informou quando a reunião ordinária terminou, pediu para a Sra. Ana Maria fazer 145 

menção na ata, que a Sra. Neide foi eleita para conferência nacional e a Dra. Tania para a 146 

Conferência Estadual e que precisava tirar uma fotografia da Sra. Neide. Disse que ficou tranqüila, 147 

pois achava que a Sra. Ana e a Sra. Cidinha estava providenciando o carro e/ou hotel. Disse que ao 148 

retornar de Pindamonhangaba comentou que o trabalho continuaria. Afirmou que a Sra. Cidinha ficou 149 

responsável em agendar carro para a Conferência Estadual. Dr. Antonio questionou a Dra. Tania e os 150 

demais conselheiros em plenária que estavam na viagem esta fala da Sra. Cidinha. Dra. Tania disse 151 

que a Sra. Cidinha foi à articuladora/coordenadora na Conferência Regional. Sr. Puríssimo disse que 152 

foi um privilégio ter a Sra. Cidinha como relatora na Conferência Regional e que a fala da Dra. Tania é 153 

pela insatisfação de não participar da conferência Estadual. Sra. Dinalva colocou a importância de 154 

participar de uma Conferência Estadual para o município. Questionou se as propostas do município 155 

foram para a conferência Estadual ou também foram prejudicadas. Dra. Rosana informou que as 156 

propostas do município foram votadas na Conferência Regional e encaminhadas para a Conferência 157 

Estadual. Dr. Antonio disse ainda que a Sra. Cidinha não é membro do COMUS, portanto não tinha 158 
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obrigação de ficar como cuidadora das pessoas ou responsável em comunicar o andamento da 159 

Conferência Estadual ao Conselho Municipal. Finalizou dizendo que a Sra. Cidinha não estava na 160 

Conferência Regional como funcionária da Secretaria da Saúde. 6.2 Dra. Tania disse que os 161 

conselheiros usam muito a sala do COMUS, considerando que a sala é muito quente, devido o sol da 162 

tarde. Solicitou a compra de dois ventiladores e o conserto do ar condicionado. Solicitou também a 163 

disponibilidade de compra de bolachas, cafés e chás. Disse que têm conselheiros que participa mais 164 

de uma comissão, conselheiros que vem para reunião do Conselho Curador da Fundação na parte da 165 

manhã e ficam até à tarde para a reunião do COMUS, por isso a necessidade de fornecimento de 166 

lanches. Dr. Antonio esclareceu que tem um parecer do Tribunal de Contas que não pode comprar 167 

lanches para reuniões, somente para eventos grandes com justificativas citou como exemplo a 168 

Conferência Municipal de Saúde. Disse que antes era fornecido, porém houve um parecer recente do 169 

Tribunal de Contas não autorizando mais. Dra. Tania colocou que acredita que o Tribunal de Contas 170 

deu parecer contrario, considerando que o COMUS não está no organograma da saúde. Sra. Rita 171 

explicou que esse tipo de aquisição não pode ser feita, mesmo se o COMUS estivesse no 172 

organograma da Saúde, isso é uma normatização do Tribunal de Contas. Dra. Tania disse que o 173 

COMUS tem uma verba disponível. Sra. Rita informou que o COMUS tem disponível uma verba, 174 

porém a verba é pública. Disse que teve uma época que tinha um recurso para essas despesas, 175 

porém agora não pode mais. Dr. Antonio disse que compreende que tem conselheiros, em que 176 

alguns dias da semana ficam do período da manhã até a tarde trabalhando, porém a origem do 177 

conselho é o exercício da democracia. Dra. Tania disse que este assunto do lanche ficou esclarecido. 178 

Disse que em relação ao transporte (vale) pode ser fornecido. Solicitou o fornecimento de transporte 179 

no caso o vale transporte em reuniões extraordinárias e nos trabalhos de comissões. Disse que os 180 

conselheiros têm muito direito e apoio as ações que cabe a Secretaria da Saúde dar o suporte. Dr. 181 

Antonio disse que irá pesquisar o fornecimento de transporte ao conselheiro. Disse que vai depender 182 

da legalidade. Dra. Tania disse que houve uma denúncia em relação à Fundação, onde todos os 183 

funcionários foram admitidos pelo regime celetista. Questionou se eles não deveriam seguir o regime 184 

estatutário. Disse que há um conflito da legislação em relação a este assunto. Dr. Antonio explicou 185 

que a Fundação é Pública de Direito Privado, e está na Lei Complementar nº 168/2013 que criou a 186 

Fundação, onde diz que o regime jurídico adotado é o celetista. Informou que foi feito um concurso 187 

para empregos públicos. Dra. Tania informou que recebeu esta denúncia que esse procedimento está 188 

errado. Dr. Antonio informou que o Ministério Público está acompanhando. Solicitou que a denúncia 189 

seja formalizada. Informou que o Ministério do Trabalho está também acompanhando a questão do 190 

sindicato, por que há uma briga de território entre os sindicatos. Informou ainda que o jurídico da 191 

Prefeitura está estudando este caso, e se a Fundação não obter uma resposta do Ministério do 192 

Trabalho até a semana que vem, a Fundação entrará com uma ação judicial, para que o juiz decida 193 

com qual sindicato a Fundação deverá optar. Disse que existem assuntos em todos os campos da 194 

ciência, como por exemplo a área da medicina, odontologia e jurídica que são polêmicos. Disse ainda 195 

que existe pessoas de convicções diferentes. Informou que visitou várias Fundações em outras 196 

cidades. Informou ainda que esteve no dia 20/05 na Fundação do ABC, que é dos moldes do nosso 197 

município. Colocou à disposição para mostrar novamente o estudo que foi feito para implantação, 198 

demonstrar as doutrinas e o material utilizado. 6.3 Sr. Puríssimo disse que houve um erro de 199 

interpretação ao ler o ofício encaminhado ao gabinete do Secretário de Saúde na semana passada, 200 

solicitando a presença do administrador do Hospital Sr. Klebson, a esta reunião com intuito de dar uma 201 

justificativa lógica, do que está acontecendo no Hospital de Clínicas de São Sebastião, com relação 202 

aos funcionários da Irmandade com os funcionários da Prefeitura que trabalham no Pronto Socorro, 203 

porém também em contato hoje com o Sr. Klebson, foi informado que o mesmo não estava se 204 

sentindo bem e foi embora para casa e o Sr. Marcelo Camargo - Interventor como foi avisado em cima 205 

da hora, não pode comparecer por já ter um compromisso. Disse ainda que tem a informação que está 206 

havendo é uma readequação de funcionários, devido à contenção de despesas. Disse que os 207 

funcionários que estavam contratados pela Irmandade que estavam lotados na Sesau retornaram para 208 

o hospital e os funcionários da Prefeitura que estavam lotados no Pronto Socorro estão sendo 209 

relotados na Sesau. Disse ainda que esta solicitação é de comum acordo com o Sr. Prefeito aos 210 
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administradores do Hospital. Informou que tal contenção de despesa é decorrente da Gratificação de 211 

Pronto Socorro – GPS. Salientou que a situação do Hospital e do Pronto Socorro é grave. Informou 212 

aos presentes que hoje o passivo do hospital é em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mês. 213 

Disse que na reunião do Conselho Curador na parte da manhã, fez um convite aos secretários que 214 

estavam presentes, para participarem da reunião do COMUS. Disse ainda que fez uma observação ao 215 

Presidente da Câmara, no que tange a presença mais efetiva da Comissão de Saúde da Câmara 216 

Municipal, nas reuniões do COMUS e também verificando in loco as unidades com diagnóstico 217 

situacional. Salientou que essa readequação de pessoal trouxe um constrangimento aos funcionários 218 

que estavam desenvolvendo seu trabalho no Pronto Socorro há mais de 10 anos. Informou que os 219 

membros da Comissão de Finanças estão acompanhando esta situação de GPS, tanto que foi 220 

solicitada ao Departamento de RH da Sesau a lista de funcionários que recebem esta gratificação para 221 

uma análise. Dra. Tania solicitou uma cópia da Lei que institui a Gratificação de Pronto Socorro. 6.4 222 

Sr. Puríssimo disse que diante dos apontamentos feito pela Sra. Rita na última reunião ordinária, 223 

referente a limpeza e reforma na sala – enfermaria feminina do Pronto Socorro, após a reunião 224 

acompanhou o Sr. Klebson até o Pronto Socorro para averiguar in loco, tal informação. Disse ainda 225 

que no momento que ouviu a queixa, ficou surpreso, pois foi solicitado pelo conselho municipal em 226 

outubro do ano passado em comum acordo com a intervenção (Sr. Marcelo Camargo), uma reforma 227 

na referida enfermaria, para um melhor atendimento aos munícipes e foi prontamente atendido. 228 

Informou que junto com o Sr. Klebson verificarm todas as salas, enfermarias e banheiros e não 229 

observaram o que a Sra. Rita tinha colocado em reunião, a questão de mofos em paredes na referida 230 

sala, porém há uma enfermaria masculina que fica nos fundo do Pronto Socorro, que está desativada 231 

para reforma. Sra. Rita ratificou que quando seu filho ficou internado tomando soro, a cadeira estava 232 

em estado lastimável e quando sua neta ficou internada a mãe teve que levar lençol/enxoval, e 233 

referente a esta última reclamação, orientou a mãe de sua neta, que nessas situações a reclamação 234 

teria que ser feita por escrito e no momento que sua neta estava em observação para conhecimento 235 

dos responsáveis do Pronto Socorro. Sr. Puríssimo disse que os modelos de cadeiras  que tem no 236 

Pronto Socorro não são realmente adequadas, portanto solicitou ao Sr. Klebson a compra de poltronas 237 

confortáveis, sendo informado que não era possível no momento a compra, considerando que a 238 

prioridade de compra é de medicamentos e insumos. Sr. Puríssimo  informou que diante da situação, 239 

solicitou ao Sindicato dos Petroleiros a doação de poltronas ao Pronto Socorro, que de pronto serão 240 

entregues amanhã 07 poltronas confortáveis. Ficou definida a reunião extraordinária do COMUS, para 241 

o dia 25/08 às 16h, com a pauta referente à situação do Hospital de Clínicas de São Sebastião com a 242 

presença do Sr. Marcelo Camargo Interventor, Sr. Klebson - Administrador e o Sr. Roberto Magiolino - 243 

Diretor de Recursos Humanos.      244 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 245 

presentes. Ata elaborada por         Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da 246 

Silva.                    Sebastião, 11 de agosto de 2015.  247 
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