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ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 16 de fevereiro de 2016, em segunda chamada às 15.20.  3 

A) Leitura das atas: 207ª Reunião Ordinária, 208ª Ordinária e 129ª Extraordinária, todas 4 

aprovadas por unanimidade.   5 

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

Recebidos:  7 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Ofícios Expedidos COMUS: of. nº 001/16 – A 8 

SESAU ref. a participação do Interventor do HCSS na AUDISUS; of. 002/16 – a SESAU ref. novo agendamento da 9 

PC – HCSS; of. 003/16 – ao HCSS – solicitação de cópia contratos médicos, of. 004-16 – ao DRH PMSS – 10 

solicitação documentos para PC 3º QD – 15, of. 005-16 – ao DRH – solicitação de documentos PC 3º QD – 16, of. 11 

006-16 – a SESAU – encaminhamento parecer da COFIN PC 3º Qd-15, of. 007-16 – a FSPSS – encaminhamento 12 

parecer da COFIN PC 3º QD-16, of. 008-16 – a SESAU ref. solicitação. COFIN, 2º Edital de Prorrogação do 13 

Processo Eleitoral COMUS; E-mail a Costa Atlântica – Sr. Sérgio ref. solicitação. de Relatório de Atividades; e-mail 14 

ao FMS – calendário reuniões; of. 009-16 – a FSPSS ref. desligamento Senhor Puríssimo do COMUS. 15 

Ofícios Recebidos: of. 013/2016 – HCSS – solicitação de novo agendamento para apresentação da PC do HCSS; 16 

of.006/2016 - SESAU – envio do termo aditivo de 13º salário dos funcionários contratados para o convênio de 17 

Assistência à Saúde; of. 098-16 – SESAU/VISA – resposta ao of. 098-16 - COMUS sobre ZIKA vírus, of. 043-15 – 18 

SESAU ref. solicitação de atas do COMUS, of. 08-16 – FSPSS a COFIN ref. pendências PC 3º Qd -15, of. 055-16 – 19 

SESAU resposta ao Of. 086-15 – COFIN; of. 135-2015 – HCSS - Resposta ao of. 099/15 – COMUS; Folha 20 

Andamento da SESAU – datada de 12/02/16 – ref. justificativa de contratação de pessoa jurídica em Psiquiatria.  21 

Resoluções do COMUS: nº 01/2016 – Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre/2015; nº 02/2016 – 22 

Prestação de Contas HCSS – 3º Qd -2015. 23 

Folha de Andamento: Resposta da SAJUR ao of. COMUS nº 095/2015 no tocante a participação do interventor 24 

Marcelo Antunes na AUDISUS; 25 

ORDEM DO DIA:   26 

1- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 3º 27 

Quadrimestre/2015; 28 

2- Assuntos Gerais: 2.1- Ciência da necessidade da contratação de pessoa jurídica em 29 

Psiquiatria.  30 

Dr. Antonio deu início à reunião às 15.20, em segunda chamada e informou que estava 31 

coincidentemente presidindo a Reunião do Conselho Curador. Sugeriu a Plenária que elegesse um 32 

membro do COMUS para presidir temporariamente a Reunião até a sua volta, sendo eleita a Dra. 33 

Rosana e também sugeriu que houvesse a inversão do item de pauta, adiantando o 2º item de 34 

pauta. Em seguida salientou que as reuniões de prestação de contas serão sempre às 15 horas, 35 

ficando as demais às 16h. Por último, informou que a Apresentação em pauta foi enviada previamente 36 

por e-mail para apreciação dos conselheiros. Dra. Rosana definiu com a Plenária a forma de 37 

disponibilizar o momento para as intervenções dos Conselheiros, ficando definido que as dúvidas 38 

seriam sanadas por bloco de apresentação. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  39 

1- Assuntos Gerais: 2.1- Ciência da necessidade da contratação de pessoa jurídica em 40 

Psiquiatria: Dr. Ubirajara falou da necessidade de abertura de processo licitatório para contratação 41 

de pessoa jurídica em Serviço de Psiquiatria em face de os últimos concursos para investidura não 42 

terem logrado êxito para o fim previsto. Salientou que existe urgência na contratação por conta da 43 

demanda reprimida no Centro de Saúde II e na Costa sul. Informou que o atual profissional desse 44 

ambulatório está em vias de aposentadoria e que o Município tinha duas Psiquiatras contratadas, 45 

porém a Lei 1027/95 não permitiu a renovação dos contratos, levando-os à dispensa dos profissionais. 46 

Na sequência fez um breve discurso sobre o cenário da Saúde Pública em Saúde Mental no Estado 47 

de São Paulo. Concluiu que depois dos dois concursos infrutíferos para contratação de profissional 48 

Psiquiatra, optaram pelo encaminhamento ao Prefeito da proposta de abertura de processo licitatório 49 

para contratação de pessoa jurídica. Disse que já elaboraram os requisitos necessários para 50 

realização da contratação e que os profissionais serão remunerados por produção. Salientou que os 51 

profissionais serão contratados especificamente para atender a demanda ambulatorial (consultas), 52 

Centro e Costa Sul. Por último, discorreu sobre a intenção de formação de parceria com os médicos e 53 

equipe do PSF, objetivando o entendimento de que Saúde Mental também faz parte da Atenção 54 
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Básica.  55 

1.1- Prorrogação do Processo Eleitoral do COMUS: Dr. Antonio falou da necessidade de lançar 56 

mais um edital de prorrogação do processo eleitoral, considerando que ainda não houve o número de 57 

inscrições suficientes para preenchimento das vagas na composição do COMUS conforme determina 58 

a Lei 1990/2009. Informou que o prazo de entrega das inscrições será estendido até 31 de março de 59 

2016 e que a data da eleição será no dia 12 de abril de 2016, data da reunião ordinária do COMUS.  60 

Salientou que caso não haja o fechamento nesta terceira chamada, solicitará a realização de uma 61 

audiência pública para preenchimento das vagas em conformidade com o que determina a lei. Em 62 

seguida, acolheu a sugestão da Plenária para alteração da Lei 1990/2009, diminuindo o número de 63 

representantes na composição geral, respeitando a questão da paridade. Colocado em votação o 2º 64 

Edital de Prorrogação do Processo Eleitoral, aprovado por unanimidade.  65 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas - 3º Quadrimestre-2015: Sr. 66 

Clebson Carvalho Soares, diretor administrativo do Hospital, apresentou a equipe presente que o 67 

acompanha na administração do Hospital, Dr. Valdir – diretor técnico, Rafael e Heitor. Salientou que 68 

o Complexo Hospitalar compreende as seguintes unidades: SAMU, Fisioterapia, Quimioterapia, Pronto 69 

Atendimento de Boiçucanga, Pronto Socorro Central e Transporte das Ambulâncias Em seguida, 70 

informou que a lei 2284/2014 tornou obrigatória a prestação de contas quadrimestral da Comissão 71 

Interventora do HCSS ao Poder Legislativo. Discorreu sobre o conjunto de leis que nortearam o 72 

processo de subvenção e que o repasse ao Hospital era de R$ 200.000,00 até chegar ao convênio 73 

atual no valor de até três milhões, envolvendo todas as estruturas e serviços acima referenciados. Em 74 

seguida discorreu sobre os dados econômicos, receitas operacionais e não operacionais, 75 

discriminando os valores por fonte de recursos, municipais (subvenção), estaduais e federais. Disse 76 

que a maior despesa gasta pelo Hospital é com o serviço médico, isto é , os prestadores de serviços 77 

médicos distribuídos nas seguintes unidades de saúde: Pronto Socorro Central, PA Boiçucanga, 78 

SAMU, UTI e que esta fica em torno de R$ 1.500,000,00. Quanto aos profissionais contratados pela 79 

CLT, o gasto ficou em torno de R$ 900.000,00, considerando o pagamento do dissídio. Em seguida, 80 

passou a palavra ao Sr. Rafael, coordenador administrativo que fez alguns esclarecimentos sobre as 81 

referidas despesas. Retomando, esclareceu que na tabela de Despesas com Recursos Próprios o item 82 

discriminado como Provedoria se refere aos impostos atrasados da Irmandade e que estão sendo 83 

regularizados com a efetivação de parcelamentos. Questionado pelo conselheiro Clausius informou 84 

que Provedoria é composta por três funcionários: Sra. Karen, responsável pelo gerenciamento da 85 

filantropia e mais dois funcionários que a auxiliam. Informou que em 2014 resgataram a concessão de 86 

filantropia e este ano farão o mesmo, pois esta expirará em 13/07/2017 e precisam se adiantar 87 

considerando que esse processo é moroso. Dr. Ubirajara esclareceu que a Irmandade nunca sofreu 88 

intervenção e sim o Hospital. Disse que ela tem o seu CNPJ preservado e que sua participação nesse 89 

processo é de parceira com a Prefeitura, na qual participa ativamente dos trâmites de negociação dos 90 

parcelamentos e manutenção da filantropia. Sr. Clebson salientou a importância da filantropia, 91 

considerando que ela permite a concessão de descontos nos impostos, bem como benefícios e 92 

incentivos junto ao Governo Federal. Dr. Valdir informou que no Brasil somente 2% das entidades 93 

receberam o titulo de filantropia, portanto considerou que participar desta pequena parcela contribui 94 

para o recebimento de muitas benesses. Sr. Vilson Costa salientou que a perda da filantropia se deve 95 

a Prefeitura e não a Irmandade. Dando continuidade, Sr. Clebson informou que o Hospital possui 96 

diversas ações e processos trabalhistas (121) e muitos estão eclodindo atualmente, porque no 97 

passado não houve uma rescisão adequada. Disse que essa é uma das situações desencadeante do 98 

bloqueio de recursos financeiros que o hospital sofre. Dr. Marcelo Coelho perguntou quantos médicos 99 

o Hospital possui. Sr. Clebson informou que aproximadamente 110 médicos, sendo 75 lotados no 100 

atendimento de urgência/emergência e que estes se dividem em grupos de pessoa jurídica, 101 

autônomos e celetistas. Dr. Valdir informou que o Hospital responde por todos os processos 102 

anteriores oriundos do Ministério Público, Polícia Federal e outros. Disse que tentam harmonizar as 103 

condições de trabalho da melhor maneira, porém as dificuldades são grandes e que no próximo Plano 104 

diretor deverá ser discutido o futuro do Hospital. Dr. Marcelo considerou o novo hospital trará sérias 105 

complicações para o Hospital de Clínicas e que esse fórum ainda não foi discutido no Município. 106 
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Clausius fez questionamentos sobre a empresa do Dr. Paulo Jorge detentora de 45 profissionais, 107 

quase 30 % dos funcionários médicos do Hospital, além da administração das ambulâncias do SAMU. 108 

Sr. Clebson considerou que o fato do Hospital estar sob intervenção não caracteriza que a entidade 109 

não é privada. Com relação ao Dr. Paulo Jorge informou que ele detinha 50% dos funcionários 110 

médicos em sua empresa, porém esta situação foi diminuindo. Explicou os médicos recém formados 111 

encontram dificuldades para ajustarem o trabalho com a fixação no Município e que raramente existem 112 

hospitais que não utilizam a forma de contratação médica por meio de pessoa jurídica. Em seguida 113 

discorreu sobre os problemas ocorridos com o sistema de ambulâncias anterior a contratação da 114 

empresa do Dr. Paulo Jorge. Disse que o gasto com profissionais médicos e de enfermagem que 115 

acompanhavam o paciente em viagens e transferências era muito alto, não sendo compensatório. Já a 116 

empresa atual disponibiliza três ou quatro ambulâncias que as loca para o Hospital, assumindo a 117 

responsabilidade por todas as despesas de manutenção com constante renovação da frota. Quanto 118 

aos profissionais médicos e de enfermagem, estes são disponibilizados pelo Hospital. Dr. Marcelo 119 

chamou a atenção para as contratações de médicos, disse que esta tem que ser muito bem realizada, 120 

considerando que o profissional tem que estar capacitado para o atendimento de pessoas. Sr. 121 

Clebson explicou que quando contratam um profissional médico aplicam o protocolo exigido. Sra. 122 

Georgia, Departamento de Vigilância Sanitária, fez considerações para utilização de CRM de 123 

profissionais oriundos de outros estados.  Sr. Clebson informou que houve a centralização do serviço 124 

de ambulâncias para assistir o paciente do Hospital, separando-o do serviço utilizado pelo Município. 125 

Sr. André Leandro considerou que a maioria dos problemas gerados na contratação médica acontece 126 

em decorrência de exigências efetuadas pelo contratado, pois este solicita que o contratante absorva 127 

todos os encargos. Explicou que essas exigências oneram a folha de pagamento. Disse que também 128 

existe a vantagem na contratação por pessoa jurídica na ausência do profissional, pois os encargos 129 

recaem sobre empresa, isto é ela assume o ônus. Na sequência, Sr. Clebson discorreu sobre o déficit 130 

contábil do Hospital, explicou que em dezembro o déficit foi menor devido ao repasse da Prefeitura. Na 131 

sequência, discorreu sobre despesas de pessoal/encargos/benefícios/provisões, serviços médicos 132 

(plantões/coordenações/AIH/BPA), relatórios estatísticos (SAME – Serviço de Arquivo Médico e 133 

Estatística). Informou que sempre disponibilizam os referidos relatórios para Secretaria da Saúde – 134 

SESAU chamando a atenção para as questões urgentes. Sr. Vilson Costa solicitou que o COMUS 135 

peça cópia dos referidos relatórios. Sr. Clausius fez questionamentos quanto à empresa ECORAD, 136 

considerou ser desconfortável a posição do Dr. Edson, diretor do Corpo Clínico e dono da empresa 137 

ECORAD locada dentro do Hospital, correndo o risco de atender seus próprios interesses em 138 

determinadas situações. Em seguida, perguntou se esta relação não poderia ser melhorada, 139 

estabelecendo-se valores para custeio de algumas despesas. Dr. Valdir esclareceu que o diretor 140 

clínico é eleito pela comunidade médica e dentro da logística de se ter um serviço de imagem dentro 141 

do Hospital, na qual existe um ganho real entre o tempo de atendimento e diagnostico do paciente, 142 

considera um ganho para o Município. Na sequência, falou da dificuldade para se contratar uma 143 

empresa que atue 24 horas como é o caso da ECORAD. Disse que a ECORAD financeiramente não 144 

tem um ganho exorbitante, ela ganha pouco ou empata. Sr. Clausius esclareceu que o seu 145 

questionamento está pautado na melhora na relação contratual e em seguida, sugeriu que haja uma 146 

contrapartida da ECORAD, objetivando ajudar o Hospital com as despesas de água, energia e outros. 147 

Sr. André Leandro disse que o serviço de tomógrafo dentro do Hospital é um ganho técnico muito 148 

significativo, pois não é preciso encaminhar o paciente para outros lugares. Dr. Marcelo informou que 149 

faz parte do Corpo Clínico do Hospital e que o Dr. Edson é um homem decente e que o substitui no 150 

COMUS como membro suplente. Salientou que se não houvesse integridade em suas ações, ele seria 151 

o primeiro a não apoiá-lo. Disse que o Dr. Edson poderia montar a sua Clinica em qualquer outro 152 

lugar, mas optou por montá-la dentro Hospital para facilitar e centralizar o atendimento do paciente. 153 

Por último, concluiu que tudo que a empresa conquistou foi em decorrência das benesses profissionais 154 

do Dr. Edson Sr. Clausius salientou que o seu questionamento tem o objetivo de melhorar a parceira, 155 

buscando novas receitas, como por exemplo, a fixação do pagamento da conta de água, energia ou 156 

até mesmo pagamento de aluguel. Sr. Clebson deixou claro que a discussão sobre a empresa 157 

ECORAD não está no âmbito de sua competência técnica ou idoneidade. Considerou que o contrato 158 
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com a empresa é vigente e no momento não tem como alterá-lo. Disse que o próximo contrato poderá 159 

contemplar essas sugestões e que já estão em fase de negociação para novos ajustes contratuais 160 

para o ano vindouro. Dra. Rosana informou que o repasse do SUS é muito baixo e que o ganho da 161 

empresa está no volume do atendimento para o Município. Retomando a apresentação, discorreu 162 

sobre o número de partos e internações por clinica e por município. Salientou que a maior demanda 163 

pertence ao município de São Sebastião, ocupando o total de 87% das internações, 8% 164 

Caraguatatuba, Ilhabela 2%, outros municípios 2% e os demais somam as internações de turistas. 165 

Falou das dificuldades na relação com os convênios particulares, elencou inúmeras situações 166 

desconfortáveis de impasses durante a comprovação de procedimentos e liberação de pagamento. 167 

Disse que eles questionam número de consultas, efetuam auditorias, enviam auditores 168 

constantemente, enfim, disse que as operadoras estão no vermelho. Salientou que o convênio 169 

atualmente não está compensando para o Hospital. Em seguida apresentou o número de 170 

atendimentos no Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga, Serviço de 171 

Quimioterapia e Centro de Especialidades. Sra. Maria Evelina fez algumas considerações sobre o 172 

atendimento em ortopedia, disse que está há mais de um ano tentando uma consulta nesta 173 

especialidade sem sucesso, em seguida disse que este serviço está a desejar no Município. Sr. 174 

Clebson disse que é preciso dissociar o serviço de ortopedia no Hospital, um atende a clientela 175 

derivada de casos urgentes/emergentes e a outra atende o serviço ambulatorial que deveria ser 176 

efetuado pelo município e não pelo hospital e ainda considerando que a Rede de Atenção Básica não 177 

possui este serviço, os pacientes migram para o Pronto Socorro sobrecarregando-o. Questionado pela 178 

Sra. Dinalva sobre o número de pessoas atendidas comparadas ao número de habitantes, explicou 179 

que o número de atendimentos não está relacionado ao número de habitantes, pois a mesma pessoa 180 

passa por diversos atendimentos. Dr. Valdir informou que com o trabalho desenvolvido pelo PSF 181 

contribuiu muito para diminuir a demanda de atendimento do Pronto Socorro, porém a questão cultural 182 

é predominante no Município, disse que a população recorre ao atendimento no Pronto Socorro a 183 

procura de solução imediata para suas necessidades. Com relação à Quimioterapia, lembrou aos 184 

presentes que o serviço não é credenciado conforme informado em reuniões anteriores do COMUS. 185 

Explicou que quimioterapia é uma modalidade do Serviço de Oncologia, disse que existem outros 186 

procedimentos, exames, biópsias, cirurgias e outros que são realizados. Sra. Dinalva citou as 187 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes durante as viagens para realização de quimioterapia fora do 188 

Município, em seguida informou que a sua vizinha desistiu do tratamento oncológico por não agüentar 189 

o desconforto durante as referidas viagens. Dr. Antonio explicou que esta situação já foi discutida 190 

anteriormente no COMUS e atualmente é um dos maiores imbróglios de Saúde atuais no Município, 191 

porém não depende de resoluções por parte do administrativo do HCSS, depende de governança 192 

entre as esferas estaduais/municipais. Sugeriu agendamento de uma oficina para abordagem deste 193 

assunto entre as partes interessadas/envolvidas (COMUS, HCSS e SESAU) a ser discutida na 194 

próxima reunião ordinária, no tocante a forma como ocorrerá. Sugestão acatada por unanimidade 195 

pela plenária. Por último, Sr. Clebson apresentou imagens em slides referentes às reformas 196 

realizadas dentro das dependências do Hospital nas seguintes unidades: UTI, PA, Pediatria, sala de 197 

observação masculina. Com relação à cozinha, informou que está inclusa nas reformas a serem 198 

realizadas no próximo ano. Informou que a equipe multidisciplinar de ações sociais e humanização 199 

realizou sessões de massagem anti-stress aos colaboradores com o objetivo de proporcionar bem 200 

estar físico e psíquico no âmbito de trabalho. Dr. Antonio agradeceu a presença de todos e colocou 201 

em votação a Prestação de Contas do HCSS – 3º Quadrimestre/2015, sendo aprovada por 202 

unanimidade.  203 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 204 

presentes. Ata elaborada por         Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 205 

P. da Silva e Rosana Fleury Zerlotti                                                       Sebastião, 16 de fevereiro de 2016.  206 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 207 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Sebastião Gonçalves de Santana  

Débora Aparecida Teixeira Torres  Silvia Rodrigues Gesser  

Adriana Antonia Puertas  Ubirajara Nascimento  
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