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ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

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

A) Leitura da ata: 205ª Reunião Ordinária. Sr. Puríssimo solicitou que seja justificado pelo Sr. 4 

Urandy – Secretário de Saúde e membro deste conselho a fala dita “que ele não iria admitir que 5 

fizessem política dentro do COMUS por parte de conselheiros”. Após solicitação acatada pela plenária 6 

Dr. Antonio colocou a ata para aprovação. Ata aprovada por unanimidade.  7 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: Ofícios 8 

Recebidos: of. nº 104/2015- HCSS referente a visitas de conselheiros; of. nº 108/2015 – HCSS – 9 

resposta COFIN, of. nº 629/2015 – SESAU resposta COFIN, of. nº 556/15 Sindipetro; Ofícios 10 

Expedidos COMUS: of. nº 081/2015 – Solicitações da COFIN, of. nº 082/2015 – ao HCSS referente á 11 

Resolução COMUS nº 28/2015, of. nº 083/2015 – Solicitação ao Diretor Daniel Bastos, of. nº 12 

084/2015 - ao HCSS encaminhamento de e-mail, of. nº 085/2015 – a SESAU encaminhamento de e-13 

mail, of. nº 086/2015 – Solicitação da COFIN; Resoluções do COMUS: nº 13/2015 – Prorrogação da 14 

Composição com Mandato no período de 15/12/2013 a 15/12/2015 até a Sessão Plenária Ordinária de 15 

Fevereiro 2016;Solicitações: Conselheira Dra. Tânia solicitações dos áudios das reuniões 205ª 16 

ordinárias, 127ª extraordinárias, Solicitação de visita nas unidades, Solicitação de agendamento de 17 

reunião com a Secretaria Executiva e COFIN, Solicitações do áudio e cópia da Ata da reunião 206ª 18 

ordinária; Sr. Urandy solicitou o áudio da reunião 205ª ordinária; Folha de Andamento recebidas: 19 

Resposta ao questionamento apontado na ata da 267ª COFIN, resposta para COFIN itens do 20 

processo nº 61.276/14; E-mail Recebido: Dra. Rosana Fleury, Sr. Vilson Costa Junior, Sr. Clausius 21 

Pestana, Conselho Federal de Serviço Social, Sr. Carlos Puríssimo, Dr. Marcelo Coelho, Dra. Sonia 22 

Ap. Monteiro; Relação de remessa para COFIN: 20/10/2015, 27/10/2015 e 03/11/2015.  23 

ORDEM DO DIA:   24 

1- Recontratualização ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ dos Centros 25 

de Especialidades Odontológicas – CEO – 2º ciclo; 26 

2- Recontratualização ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – 27 

PMAQ AB e a Contratualização ao PMAQ AB – Unidade Saúde da Família Juquey II;  28 

3- Projeto de Criação de mais 03 (três) Unidades de Saúde da Família, sendo Morro do Abrigo II, 29 

Cambury II e a 5ª unidade de saúde na região da Topolândia; 30 

4- Apontamentos de reclamações da Comunidade de Maresias - Sra. Dirceia. 31 

5- Colocações referentes ao ofício nº 104/2015 – Hospital de Clínicas de São Sebastião – Sr. 32 

Carlos Puríssimo; 33 

6- Assuntos Gerais: 6.1 Sra. Izaneide – Munícipe,  6.2 e 6.3 Sr. Puríssimo.  34 

Dr. Antonio deu início à reunião e em seguida disponibilizou os documentos tramitados no período e a 35 

ata para aprovação da plenária. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  36 

1- Recontratualização ao Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ dos Centros 37 

de Especialidades Odontológicas – CEO – 2º ciclo: 38 

Dr. Rui – dentista da rede de saúde e coordenador do Centro Odontológico da Topolândia. Disse que 39 

há dois anos o município por meio da Secretaria da Saúde fez a adesão pelo Programa PMAQ. 40 

Informou que recentemente a Secretaria da Saúde recebeu uma auditoria, para uma avaliação do 41 

sistema de atendimento do CEO de acordo com o Programa PMAQ e foi verificado que o CEO 42 

preenche todos os requisitos/metas do programa, portanto o CEO foi convidado para participar do 2º 43 

ciclo do Programa do PMAQ e para que isso aconteça tem que passar pela aprovação do COMUS. 44 

Informou ainda que neste 2º ciclo o CEO será contemplado com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 45 

reais). Dra. Tania questionou será haverá reforma na unidade ou que tipo de compra de material. Dr. 46 

Rui explicou que essa verba não é para comprar equipamentos, será destinado para compra de 47 

insumos (custeio). Dra. Tania posicionou dizendo que é preciso ampliar as salas de atendimentos do 48 

CEO. Dr. Rui disse que isto já está sendo feito. Sra. Izaneide munícipe de São Sebastião questionou 49 

ao Dr. Rui se o município faz tratamento de canal, pois aconteceu uma situação na sua família e a 50 

informação que teve é que o município não faz. Dr. Rui explicou como funciona a parte técnica de 51 

avaliação no usuário que precisa dos serviços odontológicos do município no CEO e que existe um 52 
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protocolo odontológico. Solicitou para a Sra. Izaneide para um melhor esclarecimento procurasse o 53 

atendimento novamente do CEO, assim sanando as dúvidas e obtendo um encaminhamento correto, 54 

na sexta –feira na parte da manhã. Dr. Antonio colocou a proposta de Adesão do Município de São 55 

Sebastião à Portaria GM/MS nº 1599 de 30/09/2015 referente à Contratualização Programa Nacional 56 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – 2º ciclo- Centro de 57 

Especialidades Odontológico. Aprovado por unanimidade.  58 

2- Recontratualização ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – 59 

PMAQ AB e a Contratualização ao PMAQ AB – Unidade Saúde da Família Juquey II. 60 

Dr. Antonio deu ciência aos conselheiros da Proposta de Adesão do Município de São Sebastião à 61 

Portaria GM/MS nº 1.645 de 02/10/2015 referente Recontratualização Programa Nacional de 62 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ - AB – 3º ciclo e a Contratualização 63 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – AB, da 64 

Unidade Saúde da Família Juquey II, considerando a pauta de reunião estar extensa, disse que na 65 

próxima reunião fará o detalhamento da proposta de Adesão pelo município. Proposta Aprovada ad 66 

referendum. 67 

3- Projeto de Criação de mais 03 (três) Unidades de Saúde da Família, sendo Morro do Abrigo II, 68 

Cambury II e a 5ª unidade de saúde na região da Topolândia: 69 

Dr. Antonio informou que essas 03 (três) unidades de saúde, já estão aprovadas pelo COMUS no 70 

Plano Municipal de Saúde e constam no TAC do Ministério Público. Informou que foi apresentado e 71 

aprovado pelo Conselho Curador e constam já no aditamento do Contrato de Gestão da Fundação de 72 

Saúde. Passou a palavra para Dra. Mamy. Dra. Mamy apresentou a planilha dos custos financeiros de 73 

cada unidade de saúde da família contendo a proposta de implantação de mais 03 (três) unidades, 74 

sendo Morro do Abrigo II, Cambury II e a 5ª unidade na região da Topolândia. Disse que a base da 75 

elaboração dos cálculos foi em cima de uma equipe já existente. Informou que tem um projeto para 76 

mudança de prédio da USF de Cambury I e a busca está sendo realizadas para um prédio que 77 

comporte duas unidades de saúde. Disse que após passar pela Plenária do COMUS o projeto será 78 

enviado para Secretaria da Saúde para se adequar ao Orçamento Financeiro, após será encaminhado 79 

a DRS XVII Taubaté para o credenciamento e após aprovado nas respectivas instâncias e o contrato 80 

da Fundação de Saúde ser aditado, inicia a busca dos prédios para imediatamente implantar as 81 

equipes. Explicou que não tem o número exato dos agentes comunitários de saúde que irá precisar 82 

em cada equipe, considerando a mudança do sistema do Ministério da Saúde de SIAB para E-SUS os 83 

cadastros das famílias estão sendo atualizados. Informou que o único componente da equipe que não 84 

é preconizado pelo Ministério da Saúde é o Auxiliar Administrativo, onde este foi incluído pela gestão 85 

da Fundação de Saúde. Informou ainda que o custo de cada equipe, considerando o número de seis 86 

agentes comunitários de saúde é o valor de R$ 62.458,52 (sessenta e dois mil, quatrocentos e 87 

cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) – cálculo elaborado no formato de regime de 88 

trabalho celetista. Dra. Tania questionou o que justifica o valor concedido de auxilio creche para o 89 

funcionário da Fundação. Dr. Antonio explicou que o regime celetista prevê esse direito, e que uma 90 

coisa é o direito da criança a uma vaga de creche municipal outra coisa é o direito do funcionário.  Dra. 91 

Tania questionou até que idade a criança tem que ter para o funcionário receber o beneficio. Dr. 92 

Antonio informou que é até a criança completar seis anos, e o beneficio é concedido somente para a 93 

funcionária mulher e o valor é de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)/mensal. Sra. Dirceia 94 

questionou se a região de Maresias já não extrapolou o número de famílias nas duas unidades de 95 

Saúde (Maresia I e II). Dra. Mamy esclareceu que a região de Maresias já passou por um momento de 96 

crescimento e que hoje se normalizou. Disse que a gestão acompanha o crescimento populacional dos 97 

bairros pelos cadastros das famílias e que estão sendo atualizados, porém hoje na região do Morro do 98 

Abrigo, Cambury e Topolândia a situação é gritante e em breve na região do Canto do Mar e Jaraguá 99 

será necessário um planejamento também de uma nova unidade. Explicou que esta criação de mais 100 

03 (três) unidades é para este ano de 2015 e que no ano que vem será planejado abertura de mais 02 101 

(duas) unidades. Sr. Puríssimo questionou por que o salário do recepcionista, não é equiparado ao 102 

salário do Agente Comunitário de Saúde – ACS. Dr. Antonio explicou que o salário do ACS é 103 

regulamentado pelo Ministério da Saúde. Dra. Mamy disse que o ACS no inicio da implantação do 104 
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PSF era escolhido dentre os líderes da comunidade, hoje ele é funcionário, contratado por meio de 105 

concurso público. Sr. Puríssimo questionou se o ACS faz jus ao valor de insalubridade. Dra. Mamy 106 

explicou que no momento não e tem conhecimento que existe um processo judicial em andamento. Dr. 107 

Antonio informou que está aguardando o processo concluir. Dr. Marcos Salvador questionou se já 108 

tem um prédio em vista para a unidade do Morro do Abrigo II ou se pretende ser no mesmo prédio do 109 

Morro do Abrigo. Dr. Antonio disse que no momento não, por que está em fase de projeto. Dra. 110 

Mamy explicou detalhadamente a necessidade de ser fazer uma readequação de redistribuição das 111 

microáreas, onde ocorre à mesma situação na região da Topolândia com exceção da unidade do 112 

Varadouro as demais estão com uma sobrecarga de famílias e que será preciso um estudo de 113 

redistribuição das microáreas. Sr. André Fontes dirimiu as dúvidas dos cálculos demonstrados na 114 

planilha aos conselheiros, sendo os valores variáveis de cesta básica, auxílio creche e vale transporte 115 

(cálculo com base no sindicato SintraSaúde), colocou à disposição para sanar outras dúvidas.  Dr. 116 

Antonio informou que o Sindiserv protocolou um ofício na Fundação requerendo e se colocando à 117 

disposição. Explicou que encaminhou este ofício para o Jurídico da Prefeitura e veio recentemente um 118 

parecer dizendo que tudo bem a Fundação optar pelo Sindicato Sindiserv. Informou que já foi 119 

elaborado, apresentado e aprovado internamente no Conselho Curador todos os cálculos de reajuste 120 

para os funcionários (celetista) e outros benefícios e que no momento os Diretores estão aguardando 121 

uma reunião com o Sr. Prefeito para apreciação e deliberação do Aditamento do Contrato de Gestão. 122 

Salientou que após essas decisões será encaminhado para apreciação e aprovação do COMUS. Sr. 123 

Puríssimo questionou se não foi solicitado parecer para o Ministério Público do Trabalho ou foi feito 124 

somente o questionamento internamente. Dr. Antonio explicou que o Ministério Público do Trabalho - 125 

MPT não é órgão consultivo e o Sr. Claudio Tarifa do Ministério do Departamento do Trabalho de São 126 

Sebastião foi consultado, porém não se manifestou.  Salientou que diante da complexidade do assunto 127 

referente o reajuste salarial dos funcionários da Fundação, isto vai demandar alguns meses para se 128 

consolidar. Dra. Mamy informou a realização do concurso público para as vagas de médicos e que na 129 

semana passada foi homologado e já serão convocados conforme a necessidade/demanda do 130 

serviço. Dr. Antonio colocou em votação o Projeto de Criação de mais 03 (três) Unidades de saúde 131 

da Família, sendo Morro do Abrigo II, Cambury II e a 5ª unidade de saúde na região da Topolândia. 132 

Aprovado por unanimidade. 133 

4- Apontamentos da Comunidade de Maresias - Sra. Dirceia. 134 

Sra. Dirceia informou que convidou uma Agente Comunitária de Saúde do USF de Maresias para 135 

participar e relatar nesta reunião alguns apontamentos da unidade, porém a mesma não compareceu. 136 

Relatou que ouve da comunidade reclamações que as ACS’s não estão fazendo visitas residenciais e 137 

ao procurar a unidade para verificar o que está acontecendo, ouviu relatos dos agentes em relação a 138 

estas reclamações, que eles não estão fazendo visitas por falta de estrutura (falta formulário entre 139 

outros). Solicitou um posicionamento dos relatos do Dr. Antonio sendo hoje também Presidente da 140 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.  Dra. Tania colocou que na última reunião relatou a 141 

falta de material e medicamentos nas unidades e foi solicitado pelo Dr. Marcos Salvador que nesta 142 

reunião fosse entregue a lista do material que estava faltando, considerando que ele não tinha esse 143 

conhecimento por que recentemente a Secretaria da Saúde tinha suprido as necessidades das 144 

unidades em relação à material (insumos e outros) e medicamentos. Informou que realmente neste 145 

período precisou ir às unidades e verificou que não está havendo mais a falta de material e/ou 146 

medicamentos, porém a reclamação é a falta de material de escritório. Dr. Marcos explicou que a 147 

redução de impressos enviados para as unidades, é em consideração a informatização da rede. Dra. 148 

Tania informou rapidamente que em análise às Prestações de Contas em meses anteriores a princípio 149 

verificou-se uma quantidade solicitada de impressos pelo valor pago do CEMIN sendo questionável, 150 

porém foi justificada a implantação da informatização. Dr. Antonio esclareceu que o volume de papel 151 

utilizado pelas unidades diariamente é muito grande e que ainda ontem, solicitou ao Departamento 152 

Administrativo da SESAU ajuda para a confecção de alguns impressos (quantidade necessária para o 153 

uso), considerando que a FSPSS não está dando conta sozinha de fazer a cópia. Informou que as 154 

questões de visitas dos ACS’s já foram observadas pela Fundação de Saúde. Informou ainda que está 155 

havendo reuniões com esses funcionários, e que já aconteceu com os funcionários da Costa Norte e 156 
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Central, e na sexta feira será com os funcionários da Costa Sul. Explicou que será criado uma 157 

coordenação dos ACS’s e esse coordenador nascerá do grupo de agentes. Informou que existem 158 

alguns casos que precisam de estudos citou ACS em afastamento temporário, ocupando cargo em 159 

comissão, em readaptação entre outros. Disse que este estudo está sendo realizado junto com o Dr. 160 

Neto – Procurador da Prefeitura. Informou que a compra dos uniformes, mobiliários e equipamentos 161 

está sendo realizada com a verba do PMAQ. Sra. Dinalva parabenizou as palestras do Dr. Luiz 162 

Roberto Drouet na unidade de Maresias. Ressaltou que a população está sendo muito participativa e 163 

que isto poderia se estender para as demais unidades. Dra. Mamy disse que esse trabalho tem que 164 

ser desenvolvido por todas as equipes, considerando que faz parte do processo de metas dos 165 

profissionais. Dr. Antonio informou que está havendo um estudo social nas comunidades priorizando 166 

as necessidades. Disse que este estudo faz parte do projeto de matriciamento das unidades, e que 167 

está sendo realizado pelos profissionais concursados da Fundação, sendo eles dois assistentes 168 

sociais e a psicóloga.  169 

5- Colocações referentes ao ofício nº 104/2015 – Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS: 170 

Sr. Carlos Puríssimo disse que ficou insatisfeito junto com alguns conselheiros, do recebimento deste 171 

ofício nº 104/2015 – HCSS, onde no seu teor diz respeito à pré-agendamento de visitas pelos 172 

conselheiros, na administração do Complexo Hospitalar, sendo que o texto diz “assim cumprindo as 173 

Diretrizes do COMUS”. Disse que esse ofício foi direcionado a sua pessoa, considerando as visitas 174 

diárias que tem feito no Complexo Hospitalar. Disse ainda que procurou o Secretário de Saúde logo 175 

após tomar conhecimento do ofício, como o mesmo não se encontrava, conversou com o Dr. Marcos 176 

Salvador – Secretário Adjunto, onde o mesmo disse que não tinha conhecimento do ofício e opinou 177 

ser desnecessário este ofício ao COMUS. Esclareceu que suas idas diárias ao Complexo Hospitalar é 178 

para verificar a situação de atendimento. Informou que muitas das vezes foi chamado por pacientes, 179 

médicos e enfermeiros, para tentar solucionar algum problema e que sempre procurava resolver ali 180 

mesmo. Esclareceu que antes os pacientes ou outros tentavam solucionar os problemas indo para 181 

mídia ou para as redes sociais. Informou que o Sr. Marcelo Camargo explicou pessoalmente o teor 182 

deste ofício e pontuou que é em consideração a realização de campanha política por parte de sua 183 

pessoa internamente no Complexo Hospitalar e por outro lado ouviu do Dr. Edson Cardin que o Dr. 184 

Valdir informou a ele que houve ingerência na parte médica e de enfermagem. Esclareceu que nunca 185 

interferiu em procedimentos seja ele na área da medicina ou em procedimentos dos funcionários de 186 

apoio. Salientou que o primeiro cliente do Complexo Hospitalar são os funcionários e em seguida são 187 

os usuários. Disse que em suas visitas ajudou a solucionar inúmeras situações, evitando assim as 188 

reclamações na mídia e/ou em redes sociais. Citou que em suas visitas ao Complexo Hospitalar, 189 

quando um familiar o procurava, dizendo que não tinha notícias de seu parente que já havia horas que 190 

tinha adentrado ao Complexo, então este conselheiro procurava saber com a enfermagem ou com o 191 

médico o que estava acontecendo e comunicava a angústia que seu familiar estava sentindo ao 192 

aguardar do lado de fora sem noticias e muitas das vezes o médico ou a enfermagem se prontificavam 193 

em conversar com o familiar e explicava o que estava acontecendo, após a explicação o familiar se 194 

retirava satisfeito. Disse que foi colocado pelo Sr. Klebson administrador do Complexo Hospitalar que 195 

existe a humanização, sendo que este conselheiro reconhece da existência, porém, somente até as 196 

dezessete horas, e após esse horário não tem ninguém qualificado que faça a humanização. Citou 197 

que uma vez chegou ao Pronto Socorro e ouviu relatos de pacientes que havia cinquenta minutos que 198 

nenhum médico chamava para os consultórios. Relatou que entrou pelo Pronto Socorro e foi até o 199 

quarto dos médicos e os mesmos estavam conversando, portanto solicitou que eles fossem fazer os 200 

atendimentos, considerando que já fazia cinquenta minutos sem atendimentos médicos. Citou também 201 

em outro momento ouviu reclamações de gestantes com dores e que estavam aguardando o 202 

atendimento do médico junto com os demais pacientes no Pronto Socorro, sendo que agora os 203 

atendimentos de gestantes se fazem pelo Pronto Socorro e não mais pela recepção da maternidade 204 

como antes. Disse que intermediou esta situação com o Sr. Klebson para que retornasse a porta de 205 

entrada das gestantes pela recepção da maternidade. Salientou também que esta solicitação também 206 

é da equipe de enfermagem, dos obstetras, médicos plantonistas do Pronto Socorro - PS e 207 

principalmente das gestantes. Disse ainda que abordou frente ao HCSS o Sr. Klebson e lhe perguntou 208 
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se havia alguma resposta em relação a sua solicitação para mudança nos atendimentos e entrada das 209 

gestantes, sendo que o mesmo foi ríspido com sua pessoa, informando-lhe que havia sido realizada 210 

uma reunião de diretoria e foi resolvido que a entrada seria mesmo pelo PS. Nesse momento, o Sr. 211 

Puríssimo deixou antever que iria recorrer de tal decisão junto ao Sr. Secretário da Saúde e Adjunto e 212 

como resposta lhe foi dito que pudesse fazê-lo, nada mudaria. Ato contínuo, o Sr. Klebson, segundo 213 

fala do Sr. Puríssimo, ainda salientou que necessitava  resolver a questão em relação a entrada 214 

constante dele no Complexo Hospitalar e que estava sendo pressionado por isso, devido ter sido 215 

informado que estava fazendo campanha politica no interior do Complexo, sendo negado pelo 216 

conselheiro essa afirmação. Colocou ainda ter perguntado ao Sr. Klebson se esse procedimento era 217 

alguma retaliação pessoal ou não por parte dele, o que foi negado e sim como havia informado 218 

anteriormente. Sendo assim, o Sr. Puríssimo relatou que, além de ouvir as reclamações de diversas 219 

gestantes, tinha recentemente acontecido com sua filha gestante com dores, a qual manteve contato 220 

telefônico com ele, informando que aguardava praticamente à 01h40 para ser atendida no PS e 221 

somente o fizeram depois que ele próprio telefonou para a recepção, sendo atendido pela Sra. Luiza, 222 

responsável pela Ala da Recepção, a qual, após ser informada, foi verificar e realmente constatou o 223 

fato, repassando em seguida o problema para uma das enfermeiras que em seguida levou sua ficha 224 

ao médico de plantão o qual determinou que a levassem à ala da maternidade a fim de ser atendida, 225 

pelo médico obstetra de plantão – Dr. Fabrício, ainda assim o Sr. Klebson salientou ter havido um erro 226 

por parte dos profissionais de enfermagem do PS e foi lhe dito que não era verdade, defendendo os 227 

profissionais de enfermagem  do Pronto Socorro que muitas das vezes levam a culpa pela demora no 228 

atendimento, porém eles cumprem com os seus deveres “in loco” e pontualmente estão em seus 229 

postos de trabalho desde entrada ao término do plantão. Salientou que nunca fez política dentro do 230 

Complexo Hospitalar, o que sempre procura fazer é ajudar no que for preciso. Esclareceu que a única 231 

vez que falou de política foi na reunião com os técnicos da empresa SISSIONLINE, porém falou de 232 

política pública na questão das cláusulas do referido contrato e da continuidade dos trabalhos 233 

referente à implantação da informatização da rede nas unidades de saúde, considerando a troca do 234 

gestor municipal e como político se assim o fosse, não deixaria esse trabalho já iniciado vir a morrer 235 

por questões meramente políticas.  Dr. Marcos Salvador informou que apóia na questão que a 236 

entrada das gestantes retorne como antes, tendo uma recepção própria. Ficou de verificar o que o 237 

novo convênio contempla em relação à porta aberta com gestantes e considera o correto a gestante 238 

entrar pela maternidade e não pelo Pronto Socorro, agora ao chegar na maternidade, o obstetra por 239 

um outro motivo que não seja o relacionado à gestação, poderá encaminhá-las para o Pronto Socorro, 240 

até por que esses colegas saberiam o que receitar de melhor em medicamentos para gestantes caso 241 

seja necessário. Dr. Antonio disse que foi uma conquista do COMUS ter essa abertura de visitas sem 242 

antes agendar na administração do Complexo Hospitalar e não tem o conhecimento do por que se 243 

perdeu. Explicou que este não é um papel do conselheiro visitar quase que todo dia um 244 

estabelecimento de saúde, talvez isso atrapalhe o fluxo e a rotina de trabalho. Explicou o que pode ser 245 

feito é um agendamento prévio, exemplificou como ocorre a auditoria do Ministério da Saúde. Explicou 246 

ainda que as visitas ocorreram acompanhadas por um funcionário indicado pelo Interventor, após 247 

concluir a visita emite-se um relatório que pode gerar ou não algum procedimento, agora não acredita 248 

que as visitas quase que diárias, seja uma rotina de um conselheiro. Explicou que não existe auditoria 249 

surpresa, isso não existe em nenhum órgão. Sr. Puríssimo colocou para a plenária que os membros 250 

da Comissão de Finanças irão montar um cronograma de visitas ao Complexo Hospitalar e abriu o 251 

convite aos demais conselheiros que queiram participar das visitas. Informou que as visitas serão nas 252 

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 07h ás 22h, com intuito de verificar os 253 

atendimentos aos usuários e os conselheiros estarão identificados. Deixou registrado que tem um 254 

respeito pelos médicos, enfermagem e todos os demais funcionários do Complexo Hospitalar, agora 255 

repudiou este ofício do HCSS protocolado no COMUS. Citou que o Complexo Hospitalar não tem 256 

controle de entrada e saída de pessoas. Sra. Rogéria questionou o Sr. Puríssimo se esse ofício não 257 

foi protocolado no COMUS, em consideração o convite para alguns médicos vir expor a situação do 258 

Complexo Hospitalar na Plenária do COMUS anteriormente. Sr. Puríssimo disse que o ofício do 259 

HCSS, não se refere a participação dos médicos na plenária anterior  e justificou que os médicos se 260 
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propuseram a vim aqui expor em plenária a situação atual do HCSS, caso eles recebessem o convite 261 

e foi isso que aconteceu.  262 

6- Assuntos Gerais: 263 

6.1 Sra. Izaneide munícipe relatou a falta de ACS no USF Varadouro. Dra. Mamy disse que a falta de 264 

ACS são esses casos especiais já relatados durante a reunião e que estão sendo estudados entre 265 

Fundação de Saúde e o Procurador da Prefeitura e que em breve terá um posicionamento de que 266 

forma poderá ser resolvida esta situação. Colocou à disposição para conversar e explicar a forma de 267 

trabalho do Programa Saúde da Família e consequentemente sanar as dúvidas e reclamações da Sra. 268 

Izaneide. 6.2 Sr. Puríssimo colocou a falta de respeito por parte de alguns conselheiros que vem para 269 

a reunião e se retiram antes de finalizar. Disse que já aconteceu de se colocar assuntos em votação e 270 

não se ter quórum presencial, somente na lista de presença. Disse ainda não ter certeza da legalidade 271 

quando um conselheiro se retira da plenária, porém, deixa seu voto na mesa. Sr. João Siqueira 272 

colocou que as reuniões na sua maioria começam em segunda chamada, ou seja, às dezesseis horas 273 

e vinte minutos. Sugeriu alteração para que se iniciem as reuniões às dezesseis horas pontualmente. 274 

Dr. Antonio disse que está escrito no Regimento Interno do COMUS a questão de horário, porém fica 275 

como sugestão a alteração de início das plenárias no Regimento Interno após o Processo Eleitoral do 276 

COMUS que está próximo.  6.3 Sr. Puríssimo solicitou a palavra e disse que algum tempo atrás 277 

conversando informalmente com o Sr. Interventor Marcelo Camargo em sua sala no HCSS, o mesmo 278 

comentou que possivelmente o Complexo Hospitalar não teria dinheiro para fazer o pagamento do 13º 279 

salário dos funcionários (1ª Parcela/2ª Parcela), devido a situação financeira instável da Prefeitura e 280 

mediante esse informe oficioso, em um almoço previamente agendado, conversou com o Vereador 281 

Luiz Antonio de Santana Barroso – “Coringa” em como o Presidente poderia ajudar nessa possível 282 

situação ao HCSS (o dinheiro seria para pagamento do 13º salário dos funcionários), e dias após essa 283 

conversa, foi chamado para uma reunião na Câmara com o Presidente e Vereador Sr. Luiz Antonio de 284 

Santana Barroso – “Coringa” e informado de que após alguns estudos nas finanças da Câmara e 285 

havendo disponibilidade para tal, estaria realizando o repasse à municipalidade o valor de R$ 286 

1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), sendo a primeira parcela de R$ 600.000,00 287 

(seiscentos mil reais) até o dia 25/11 no qual a municipalidade direcionaria este repasse ao HCSS e 288 

posteriormente a outra metade do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) repassaria até o dia 289 

20/12 referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do HCSS. Informou também que, a 290 

Câmara Municipal estará comprando e doando 20 (vinte) poltronas de couro “courvin” reclináveis, 291 

sendo todas as 14 (quatorze) poltronas com o devido suporte para administração de soro quando se 292 

fizer necessário para sala de observação na ala feminina e 06 (seis) para a sala emergencial da 293 

dengue (que será montada no Pronto Socorro), também a doação de 15 (quinze) camas hospitalares, 294 

sendo 10 (dez) camas para a sala de situação da dengue (que será montada no Pronto Socorro) e 05 295 

(cinco) camas elétricas para ser distribuídas no Complexo Hospitalar além da doação de 10 (dez) 296 

impressoras a fim de atender as necessidades administrativas do Complexo. Ficou também de 297 

verificar a compra e doação de 02 (dois) ar condicionados hospitalar de ótima capacidade, a serem 298 

instalados na Unidade de Terapia Intensiva na troca dos que lá estão instalados. Finalizou dizendo 299 

que uma empresa estaria sendo contratada para fazer reparos nas duas caixas d’água do Complexo 300 

Hospitalar, tudo isso custeada pela Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Puríssimo fez a entrega 301 

como doação ao HCSS para o  Dr. Marcos Salvador – Secretário Adjunto da Saúde, 4 (quatro) caixas 302 

contendo medicamentos para uso em tratamento oncológico totalmente fechadas e lacradas, no valor 303 

de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme Nota Fiscal em anexo, e segundo o Sr. Puríssimo, a 304 

informação é que estes medicamentos serão colocados como troca pela Administração do Complexo 305 

Hospitalar com ciência e anuência dos profissionais farmacêuticos por outros de custo menor com o 306 

Hospital São Francisco de Assis em Jacareí-SP, referência em Oncologia à serem utilizados no 307 

tratamento dos pacientes no serviço de Quimioterapia do HCSS. Informou que esta medicação lhe foi 308 

repassada em confiança de doação para algum Hospital, sendo escolhido em comum acordo o HCSS 309 

e foi entregue por familiares de uma senhora dependente do uso dos medicamentos no tratamento 310 

oncológico, a qual infelizmente veio a falecer. Dr. Marcos Salvador agradeceu a entrega realizada 311 

dos familiares através do Conselheiro, Sr. Carlos Puríssimo. 312 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 313 

presentes. Ata elaborada por         Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da 314 

Silva.                 Sebastião, 10 de novembro de 2015.  315 
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