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ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de junho de 2016, em segunda chamada às 16h e 20m e término às 17h 49m.  3 

A) Leitura da ata: 212ª ordinária e 131ª extraordinária, aprovadas por unanimidade.  4 

B) Retificação da ata 211ª ordinária.  5 

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

Ofícios Expedidos COMUS: Ofícios Expedidos COMUS: of. 031/16 – a Vigilância em Saúde questionamentos 7 

sobre pagamento Programa “Todos contra a Dengue”; of. 032/16 – a SESAU - indicação de representantes do 8 

COMUS para comitê Mortalidade; of. 033/16 – a SESAU – indicação de representante do COMUS para Comissão de 9 

Acompanhamento do Contrato entre Irmandade e Município; of. 034/16 – a SESAU – indicação de representantes do 10 

COMUS para Comitê Urgência e Emergência, of. 035/16 – a SESAU – indicação de representantes do COMUS para 11 

Com. FSPSS, of. 036/16 – a SESAU – encaminhamento da ata 294ª COFIN ref. PC 1º QD-16, of. 037/16 – FSPSS – 12 

ref. Encaminhamento ata 294ª COFIN ref. PC 1º QD-16, of. 038/16 – a FATEC – declaração representatividade 13 

Clausius no COMUS; of. 039/16 – a SESAU ref. suspensão serviços Laboratório Itapema; of. 040/16 – a SESAU ref. 14 

Solicitação de agendamento de reuniões extraordinárias com a Comissão de Acompanhamento do Convênio entre 15 

HCSS e PMSS; 041/16 – a SESAU ref. Solicitação de cópia do 1º Termo de Convênio entre Irmandade e PMSS, 16 

bem como cópia do Plano Operativo; of. 042/16 – a SESAU solicitação de atualizações processo implantação da 17 

informatização das unidades de saúde, of. 043/16 – a SESAU ref. Pedido de ressarcimento de passagens. Ofícios 18 

Recebidos: Of. 95/16 – FSPSS – resposta ao of. 037/16 – COMUS ref. PC 1° QD/16, Demonstrativo Resumo 19 

Orçamentário - PC 1º QD/16; of. 103/16 – Irmandade – convite ao presidente COMUS para comemoração 90 anos 20 

da Fundação Santa Casa; of. 063/16 – HCSS – resposta ao of. 028/16 – COMUS; OF. 314/16 – SESAU em resposta 21 

ao ofício 010, 019, 020, 023, 027/16 do COMUS; of. 04/16 – ONG Controle Social informando que o segmento do 22 

Convênio não compareceu a duas reuniões pré agendadas, Documento datado de 09/06/16 – emitido pela 23 

conselheira Tania sobre ressarcimento de passagens. Relação de Remessa: datada de 16/05/2016 referente PC.  24 

Relatório da 6ª Oficina de Capacitação Interna do COMUS. Folha de Andamento ao Administrativo SESAU – 25 

solicita conserto impressora COMUS, Folha de Andamento ao Gabinete Prefeito – encaminha minuta decreto 26 

COMUS; Folha de Andamento. – Vigilância em Saúde – resposta ao ofício 031/16; Folha de Andamento - 27 

SESAU em resposta fixação de quadros informativos nas unidades de saúde. Resoluções do COMUS: nº 13/2016 28 

– GACC; nº 14/2016 – formação Sec. Executiva; nº 15/2016 – formação da COFIN, nº 16/2016 – formação comissão 29 

de Acompanhamento do PMS 2016/2017, nº 17/2016 – Comissão de Acompanhamento do TAC, nº 18/2016 – 30 

indicação do COMUS para Comitê Mortalidade, nº 19/2016 – indicação do COMUS para Comissão de 31 

Acompanhamento do Convênio Irmandade e Município, nº 20/2016 – indicação do COMUS para Comitê de Urgência 32 

e Emergência, nº 21/2016 – indicação do COMUS para a Comissão de Acompanhamento da FSPSS; nº 22/2016 – 33 

Prestação de Contas 1º QD/16. 34 
ORDEM DO DIA:  35 

1- Apresentação da Lista de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais adquiridos com os 36 

Recursos do PMAQ – Programa de Melhorias da Atenção Básica;  37 

2- Apresentação do Cumprimento das Cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 38 

do Ministério Público de São Sebastião (Enfermeira Margarete/Dr. Marcos – SESAU); 39 

3- Consignação da Composição da Comissão de Finanças – COFIN; 40 

4- Comissão de Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado 41 

entre o Ministério Público e o Município de São Sebastião; 42 

5- Secretaria Executiva 43 

6- Comissão de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município de 44 

São Sebastião e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus; 45 

7- Assuntos Gerais. 7.1- Instalação da Antena doada pela operadora “OI” em parceria com o 46 

Ministério da Saúde; 7.2- Cessão da Funcionária Tereza Carmela para o COMUS; 7.3- Sociedade 47 

Amigos de Bairro do Arrastão; 7.4- Programa Primeiríssima Infância; 7.5- Curso Capacitação pelo 48 

Ministério da Saúde. 49 

Dra. Marcia sugeriu a plenária adiantar o item de pauta assuntos gerais, sugestão aprovada por 50 

unanimidade.  51 

1- Assuntos Gerais:  52 

1.1- Instalação da Antena doada pela operadora “OI” em parceria com o Ministério da Saúde: Dra. 53 

Marcia informou que no dia 29/02/2016 a operadora “OI” instalou a antena a cabo referente à parceria com 54 

o Ministério da Saúde - Programa de Inclusão Digital – PID e que esta permitirá acesso ao Canal Saúde, 55 
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no qual os conselheiros poderão acessar o Programa Saúde em Cena, o qual veicula a minissérie em 12 56 

episódios formulada e construída em parceria com o DAGEP,  que traz informações sobre o dia a dia dos 57 

conselhos de saúde. Informou que o número do canal de acesso ao Canal Saúde é o 910. Por último, 58 

salientou a importância do acesso ao programa, visto que os conselheiros poderão traçar estratégias de 59 

atividades em grupo como também poderão ter o acesso individualizado, conforme a disponibilidade de 60 

horário de cada pessoa. Dra. Tania informou que participou de um curso de inclusão digital anteriormente 61 

com objetivo de ser agente multiplicador dos conceitos básicos de informática pela ótica do Ministério, 62 

porém disse que é preciso que se dê ciência aos conselheiros e que estes se manifestem caso haja 63 

interesse.  64 

1.2- Cessão da Funcionária Tereza Carmela para o COMUS: Dra. Marcia deu boas vindas à referida 65 

funcionária e em seguida informou que ela é concursada e iniciou suas atividades no COMUS a partir do 66 

dia 13/06/16. Considerou que a vinda da Tereza contribuirá de forma positiva para a celeridade e 67 

desenvolvimento das atividades do COMUS, bem como substituição da funcionária Ana Maria quando 68 

estiver no período de férias ou outras licenças.  69 

1.3- Sociedade Amigos de Bairro do Arrastão: Dra. Marcia informou que a Entidade não apresentou os 70 

documentos para participação na composição do COMUS no tempo determinado. Lembrou que ficou 71 

acordado na Plenária do COMUS do dia 12/04/16 o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega da 72 

documentação e que este expirou em 11 de junho de 2016. Portanto, informou que a Ordem dos 73 

Advogados do Brasil – OAB de São Sebastião assumirá a cadeira ocupando o segmento Usuários. 74 

Finalizando informou que a composição do COMUS - biênio 2016/2017 está completa. Informou que em 75 

consequência dessa impossibilidade de participação da referida entidade, a participação do Sr. Carlos 76 

Puríssimo ficou prejudicada e que este tomou ciência na reunião da Secretaria Executiva realizada hoje às 77 

15 horas.  78 

1.4- Programa Primeiríssima Infância: Dra. Marcia informou que é um Programa novo do Estado e que 79 

começará a ser desenvolvido no Município. Explicou que ele abrangerá crianças na faixa etária de 0 a 3 80 

anos. Disse que ele é patrocinado por quatro fundações e UNICEF. Informou que este assunto será item 81 

de pauta da próxima reunião ordinária do COMUS. Por último informou que a enfermeira Camila, 82 

responsável pelo referido programa efetuou um convite a plenária para assistir a uma apresentação inicial 83 

do programa, a ser realizada no dia 21 de junho de 2016, às 19 horas, no Teatro Municipal de São 84 

Sebastião. 85 

1.5- Curso Capacitação pelo Ministério da Saúde: Sra. Ana Maria, responsável Administrativa do 86 

COMUS, informou que o curso tem previsão de início para o mês de agosto/16 com dia a ser definido. 87 

Informou que os participantes deverão apresentar os documentos originais aos organizadores no primeiro 88 

dia do curso. Na sequência efetuou a leitura nominal dos membros cadastrados que apresentam 89 

pendências documentais para efetivação da inscrição.    90 

2- Apresentação da Lista de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais adquiridos com os 91 

Recursos do PMAQ – Programa de Melhorias da Atenção Básica: Dra. Mamy informou que 92 

efetuaram uma lista de pedidos de equipamentos, mobiliários e instrumentais para as Unidades de Saúde 93 

por meio do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – PMAQ – AB. Explicou 94 

que o PMAQ é um Programa do Ministério da Saúde que veio para garantir acesso e qualificação da 95 

Atenção Básica do Programa de Saúde da Família e à medida que as orientações normativas são 96 

cumpridas e avaliações são realizadas, o Ministério efetua uma classificação a cada dois anos e que esta 97 

que poderá atingir 100% do que já pago quando do credenciamento da unidade de saúde. Informou que 98 

desde que o Município foi inscrito no referido Programa, diversas oficinas foram realizadas objetivando as 99 

adequações necessárias. Explicou que o Município já está recebendo o incentivo e que este pode ser 100 

destinado a aquisição de mobiliário, instrumentais e equipamentos para as unidades, bem como 101 

investimento com contratações de pequenas manutenções. Informou que os pedidos que já estão sendo 102 

entregues são referentes à primeira lista apresentada, pois a segunda, trata-se de uma lista 103 

complementar em processo de licitação que contemplará as unidades de saúde novas que serão 104 

inauguradas. Em seguida, citou-as, sendo estas: Camburi (mudança para um local alugado), Juquehy 105 

(reforma), Canto do Mar, Boiçucanga e Pontal (construções no Requalifica UBS). Informou que 106 

receberam orientações da DRS para que toda vez que utilizarem o investimento do PAMQ informem o 107 
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COMUS para acompanhamento. Dra. Marcia colocou em votação a lista de equipamentos, mobiliários e 108 

instrumentais, em processo de aquisição, com recursos do PMAQ – AB - Programa de Melhoria do 109 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, aprovada por unanimidade pela plenária. Dr. Antonio 110 

informou que o Município deve utilizar o incentivo de forma organizada, patrimoniando-o adequadamente, 111 

explicou que é o tipo de investimento que o Ministério vem checar como foi utilizado, pois a verba federal 112 

é condicionada a utilização nas unidades assistenciais.  113 

3- Apresentação do Cumprimento das Cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do 114 

Ministério Público de São Sebastião: Dr. Marcos Salvador informou que os Projetos Técnicos 115 

Executivos e Protocolos de Regulação Médica da Atenção Básica e Especializada já apresentados a 116 

Promotoria Municipal e Federal precisam passar pela avaliação do COMUS. Em seguida, informou aos 117 

conselheiros membros da Comissão de Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta do 118 

Ministério Público – TAC que está disponível para participar das respectivas reuniões, porém não gostaria 119 

de coordená-las. Em seguida, passou a palavra a Enfermeira Margarete que informou que atua em apoio 120 

técnico ao Secretário Adjunto da Secretaria da Saúde. Na sequência, informou que desde que assumiu a 121 

assessoria técnica da SESAU tem dedicado o seu melhor no acompanhamento do TAC e que existem 122 

desconhecimento sobre a matéria que está construindo junto com a promotoria do Município. Em seguida 123 

informou que a Secretaria tem dois protocolos instituídos, sendo eles: os Projetos Técnicos Executivos e 124 

os Protocolos Médicos de Regulação Médica da Atenção Básica e Especializada e que futuramente 125 

apresentará ao COMUS o Protocolo de Odontologia. Disse que todo protocolo instituído pela SESAU 126 

deverá ser apreciado pelo COMUS com emissão de resolução do COMUS para encaminhamento ao 127 

Ministério Público para alimentação do TAC. Explicou que os Protocolos Médicos de Regulação Médica da 128 

Atenção Básica e na Assistência Especializada também são apreciados e assinados pela Vigilância 129 

Sanitária. Dr. Marcos Salvador informou que dentre os inúmeros protocolos disponibilizados pelo 130 

Ministério da Saúde, a SESAU dará prioridade de apresentação no COMUS para os protocolos 131 

construídos no Município.  Dando continuidade, enfermeira Margarete, informou que os Projetos Técnicos 132 

tiveram orientação da Promotoria do Município e que a única exigência foi a apreciação do COMUS e 133 

aceite da Vigilância Sanitária. Em seguida, informou que os Projetos das unidades de saúde constam o 134 

histórico de cada unidade dentro do Município, projeto arquitetônico, licença sanitária atualizada e outras 135 

informações pertinentes. Ao final da apresentação informou que o Ministério da Saúde também determina 136 

que os Projetos tenham apreciação do COMUS com emissão de resolução. Salientou que, por 137 

determinação do Ministério Público, existe um acordo para cada três meses a SESAU apresente quatro 138 

unidades e que já foram enviadas as seguintes unidades: UBS e PSF’S Enseada, UBS Barra do Say, UBS 139 

e PSF Morro do Abrigo, UBS de Barequeçaba, UBS Maresias I e II, UBS Boiçucanga I e II, PACS de 140 

Boraceia e UBS Barra do Uma.  Por último, disponibilizou o momento para intervenção da plenária. Dra. 141 

Tania informou que visitou a unidade de saúde da Vila Amélia e observou que as condições da sala do 142 

dentista estão precárias, principalmente com relação ao armazenamento do material de consumo e 143 

cirúrgico. Conselheiro Carlos Alberto disse que como usuário pode observar que a sala do dentista 144 

citada pela Dra. Tania se encontra com umidade e bolor necessitando de interdição pela Vigilância 145 

Sanitária. Dr. Marcos Salvador informou que a unidade de saúde do centro é uma das preocupações da 146 

SESAU, pois ela realmente não se apresenta adequada em vários aspectos. Informou que estão em 147 

processo de locação para novo imóvel. Dra. Mamy ratificou as observações efetuadas pelos conselheiros 148 

com relação à falta de comodidade e estrutura da unidade do Centro. Informou que teve uma programação 149 

para reforma e ampliação da referida unidade, porém esta não aconteceu em decorrência da necessidade 150 

da construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento no Centro. Por último informou que já 151 

encontraram um novo imóvel para locação e que em breve este espaço contemplará as necessidades da 152 

Unidade de Saúde da Família do Centro. Ainda com a palavra, Dra. Tania fez observações referentes à 153 

Unidade de Saúde de Maresias com relação às péssimas condições da sala do dentista e rede elétrica. 154 

Sra. Dinalva informou que em leitura no TAC emitido pelo Ministério Público pode observar que existem 155 

várias questões pendentes citadas no item 4.1.  Enfermeira Margarete informou que existe um Relatório 156 

de Auditoria nº 08/2013, relatório conjunto com o COMUS, Auditoria Municipal e componente do Ministério 157 

Público Estadual e que deste foram geradas fichas informativas das necessidades individuais de cada 158 

unidade. Informou que novas fichas foram enviadas atualmente para cada unidade objetivando novo 159 
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preenchimento para estudo comparativo. Disse que o resultado deste levantamento resultará em 160 

benefícios para as unidades referenciadas em forma de planejamento e estratégias que serão 161 

apresentadas para o COMUS e Ministério Público. Dra. Marcia salientou que este trabalho conjunto 162 

demandou um ano de trabalho, considerando o alinhamento de agendas dos setores envolvidos. Na 163 

sequência, Sra. Ana Amélia fez questionamentos sobre os concursos da Prefeitura referentes aos cargos 164 

de psicóloga e assistente social. Enfermeira Margarete informou que já enviaram relação nominal para o 165 

Ministério Público com relação aos concursos realizados pela Fundação, bem como a relação de 166 

profissionais chamados pela SESAU por meio de concurso realizado pela Prefeitura. Disse que também 167 

comunicaram ao Ministério Público que as vagas dos profissionais médicos especialistas não foram 168 

preenchidas. Dr. Marcos salientou que as vagas foram preenchidas para os cargos citados. Com relação 169 

aos médicos todos foram convocados não existindo ralação de remanescentes.  Em seguida, efetuou o 170 

ressarcimento em espécie à conselheira Tania Regina (passagens de ônibus ida/volta) considerando que a 171 

SESAU cancelou a reunião em decorrência do acidente de ônibus ocorrido na estrada de Mogi das Cruzes 172 

com alunos da Costa Sul. Dra. Tania agradeceu e disse que não foi avisada em tempo hábil. Não havendo 173 

mais dúvidas, Dra. Marcia colocou que votação os Protocolos de Regulação Médica da Atenção 174 

Básica e Assistência Especializada, ambos aprovados por unanimidade pela plenária.  175 

4- Consignação da Composição da Comissão de Finanças – COFIN: Dra. Marcia informou que o Sr. 176 

Puríssimo não fará parte da composição do COMUS nesse momento, isto porque a entidade a qual ele 177 

representaria, no caso Sociedade Amigos de Bairro do Arrastão, não entregou a documentação exigida 178 

para ingressar no COMUS. Lembrou que conforme reunião ordinária de abril foi concedido um prazo de 60 179 

(sessenta) dias para entrega de documentação e a referida entidade não cumpriu. Diante do exposto, 180 

solicitou a revisão da paridade da COFIN objetivando redefini-la. Dra. Tania argumentou que devido à 181 

grande demanda de trabalho seria melhor manter um maior número de membros. Dr. Antonio salientou 182 

que quanto mais numerosa for a comissão, maior será a exigência para a questão do quórum exigido e 183 

que nada impedirá a  participação de colaboradores. Na sequência sugeriu configurar a Comissão na 184 

formação de quatro membros, sendo um governo, um trabalhador e dois usuários. Lembrou que no biênio 185 

anterior houve muito problema de falta de quórum na COFIN e esta era composta de quatro membros. Sr. 186 

Clausius pediu exoneração dos trabalhos da COFIN. Dra. Tania sugeriu definir as questões de titularidade 187 

e suplência na próxima reunião da COFIN considerando que o Dr. Lucas não está presente na reunião em 188 

tela. Considerando o atraso na formação da Comissão, a plenária estabeleceu a convocação oficial de 189 

todos os membros interessados sob risco de eliminação de participação. Dr. Marcia colocou em votação, 190 

sugestão aprovada por unanimidade. Em seguida repassou como ficará a composição provisória até a 191 

realização da próxima reunião da COFIN: Segmento Governo: Dr. Barboni, Segmento Trabalhador: Dra. 192 

Tania (titular) e Dr. Lucas (suplente) e Segmento Usuários: Sr. Gilbertinho (titular) e Ana Amélia 193 

(suplente) e Dra. Maria Aparecida (titular) e Dr. Paulo Vitor (suplente).  194 

5- Comissão de Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre o 195 

Ministério Público e o Município de São Sebastião: Sr. Clausius Pestana se candidatou em participar 196 

da referida Comissão em substituição ao Sr. Carlos Puríssimo considerando a impossibilidade de 197 

participação conforme informado no item 1.3 desta ata.  198 

6- Secretaria Executiva: Dra. Marcia informou que devido à impossibilidade de participação do Sr. 199 

Puríssimo, conforme informado no item 1.3 desta ata, ficou uma vaga para o segmento usuários. Sra. Ana 200 

Amélia manifestou interesse em participar, pois já estará presente nos dias de segundas e quartas feiras 201 

nas dependências do COMUS. Dra. Marcia informou que o único dia que está disponível, de forma integral 202 

no COMUS, é o dia de sexta feira. Em seguida, disponibilizou a oportunidade de manifestações dos 203 

interessados por e-mail.   204 

7- Comissão de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município de São 205 

Sebastião e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus: Sra. Ana Amélia informou que das duas 206 

primeiras reuniões agendadas para referida comissão não houve o comparecimento dos membros 207 

representantes do Hospital. Disse que solicitou à Secretaria Executiva do COMUS providências com 208 

relação à solicitação de reuniões extraordinárias, visto que não houve a realização das reuniões devido à 209 

ausência dos membros representantes do Hospital. Em seguida, informou que efetuou leitura do Convênio 210 

que estabelece que o pagamento do repasse financeiro será realizado mediante relatório de avaliações 211 
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emitidos pela Comissão de Acompanhamento. Diante do exposto, informou que como representante da 212 

ONG e do COMUS emitiu um ofício ao Secretário da Saúde solicitando a suspensão do repasse financeiro 213 

para o Convênio considerando que a Comissão não avaliou o Termo do Convênio como estabelecido. Dra.  214 

Marcia explicou que não poderá emitir nenhum documento sem aprovação do COMUS. Sra. Ana Amélia 215 

disse que solicitou como ONG. Em seguida informou que o Convênio preconiza que a Irmandade é a 216 

pessoa responsável pelas dividas. Em seguida questionou qual é o montante atual da divida que cabe a 217 

Irmandade. Dra. Tania salientou que o solicitado pela COFIN é a prestação de contas do Hospital, fato que 218 

não ocorreu este ano com relação ao 1º Quadrimestre/2016. Por último, Sra. Ana Amélia informou 219 

desconhecer a existência do Plano Operativo Assistencial. Dra. Marcia salientou que os itens 220 

questionados não fazem parte da ordem do dia e, portanto devem ser discutidos em outro momento.  221 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 222 

presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dra. Marcia 223 

Guimarães Correa da Silva.                                                       Sebastião, 14 de junho de 2016.  224 
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