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ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 12 de julho de 2016, em segunda chamada às 16h e 20m e término às 18 horas e 45 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata: 213ª ordinária e 132ª extraordinária, aprovadas por unanimidade.  5 

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

Ofícios Expedidos COMUS: of. 044/16 – a SAJUR – solicitação de resposta ao of. 22/16 – COMUS, of. 45 e 7 

46/16 – a SESAU ref. PC 2º QD -16; of. 47/16 – em resposta ao of. 124/16 – Irmandade; of. 48/16 – a ONG Controle 8 

Social – convocação para reunião com a Secretaria Executiva; of. 049/16 – ao cartório RI – consulta da entidade 9 

Arrastão, of. 050/16 – a SESAU referente solicitação de cópias do RAG e PAS; of. 051/16 – solicitação de defesa de 10 

Conselheiro; of. 052/16 – solicitação à SESAU para apresentação de atualização do processo implantação 11 

informatização da Rede. Ofícios Recebidos: of. 124/2016 – Irmandade – questionamentos sobre visita de Ana 12 

Amélia nas dependências da Irmandade, Protocolo de entrega Comitê Gestor de Informatização, datado de 13 

29/06/16 - atualizações do processo de implantação do sistema; of. 076-2016 – HCSS – solicita pauta para 14 

Prestação de Contas HCSS – 1º QD-16 para dia 19-07-16; of. 076A-2016 – HCSS – solicita pauta para Prestação de 15 

Contas HCSS – 1º QD-16 para dia 12-07-16; Convocação para Reunião da Comissão de Acompanhamento do 16 

Convênio de Assistência HCSS; Resposta da ONG Controle Social ao of. 051/16 - COMUS (Comissão de Ética). 17 

Ordem de Serviço nº 001/2016. Decreto COMUS: n°. 6568/2016 – alteração – inclusão OAB – Ordem dos 18 

Advogados do Brasil. Relação de Remessa: datada de 04/07/2016 – referente PC – 2º QD-2016. F.A.: ao 19 

Gabinete Prefeito – encaminhamento minuta decreto COMUS – inclusão OAB. Resoluções do COMUS: nº. 20 

23/16 – Projetos Técnicos Executivos – TAC; nº. 24/16 – Protocolos de Regulação Médica da Atenção Básica e 21 

Especializada; nº. 25/16 – Aprovação da lista de aquisição Mobiliários e equipamentos com verba PMAQ; nº. 26/16 – 22 

alteração formação secretaria executiva; nº. 27/16 – Formação COFIN; nº. 28-16 – Formação Comissão de 23 

Acompanhamento do TAC; nº. 29-16 – Formação Comissão de Ética; nº. 30-16 – Alteração da Composição 24 

Comissão COFIN. 25 

ORDEM DO DIA:  26 

1- Apresentação do Comitê Municipal SP pela Primeiríssima Infância; 27 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas referente ao 1º 28 

Quadrimestre/2016; 29 

3- Assuntos Gerais:  30 

Dra. Marcia acordou com a plenária que as discussões internas do COMUS ficarão para o final da 31 

reunião. Sugestão aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia: 32 

1- Apresentação do Comitê Municipal SP pela Primeiríssima Infância: Dra. Camila, funcionária 33 

concursada da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS e coordenador-articuladora do 34 

Programa SP pela Primeiríssima Infância no Município, informou que o referido Programa que foi 35 

idealizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Em seguida, discorreu sobre o histórico da 36 

Fundação desde a sua criação, passando pelas parcerias com a USP, desenvolvendo pesquisas e 37 

trabalhos relacionados à hematologia e oncologia até chegar à reflexão para um novo foco de trabalho, no 38 

caso o desenvolvimento infantil em 2005. Foi então que a Fundação deu início às diversas pesquisas 39 

juntamente com o Com o Núcleo de Ciência pela Infância – NCPI, nascendo assim o Programa 40 

Primeiríssima Infância em parceria com alguns municípios do Estado de São Paulo em 2008. Informou 41 

que o NCPI é formado pela Fundação Maria Cecília, USP, Universidade Harvard, Instituto Francês e uma 42 

série de outros parceiros. Explicou que inicialmente o Programa era restrito a Fundação Maria Cecília com 43 

alguns municípios do Estado de São Paulo. Porém em 2013 ficou estabelecida a primeira parceria com o 44 

Governo do Estado de São Paulo Pela Primeiríssima Infância. Em seguida apresentou a equipe que 45 

compõem o Comitê e disse que foram nomeados por meio de portaria 365/2016. Explicou que o Comitê é 46 

um Programa intersetorial tendo como base de trabalho as três secretarias: Educação, Saúde e Trabalho 47 

e Desenvolvimento Social. Informou que o Comitê se apóia em quatro eixos de trabalhos, sendo estes: 1- 48 

Apoio à Governança Local, junto com os gestores olhando para o desenvolvimento infantil de (0a3) 49 

desde a concepção. Explicou que esta faixa etária reúne o maior período de plasticidade cerebral, é o 50 

período que concentra a maior janela de oportunidades, portanto investindo no começo da vida teremos 51 

um futuro de vida garantido.  Em seguida, informou que o próprio convênio do Governo do Estado com a 52 

Fundação permite o financiamento com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento Social. 2- 53 

Desenvolvimento de Capacidades, o qual permite a capacitação dos profissionais das três referidas 54 
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secretarias, objetivando a qualificação do atendimento. 3- Mobilização Comunitária explicou que é 55 

preciso orientar a comunidade objetivando a mudança de olhar para o desenvolvimento infantil no começo 56 

da vida. Esclarecendo aos questionamentos da Sra. Dinalva com relação ao investimento pelo BID 57 

explicou que existe um contrato de três anos firmado entre a Fundação Maria Cecília, Governo do Estado 58 

de São Paulo e Município de São Sebastião, na qual o recurso é gerenciado pelo município 59 

gestor/financeiro, no caso o Município de Ilhabela, escolhido pela própria Fundação. Salientou que este 60 

recurso é gerenciado pela Fundação e é destinado às capacitações dos profissionais e ações a serem 61 

desenvolvidas. 4- Monitoramento e Avaliação informou que a cada 20 dias recebem a visita de 62 

consultores para avaliação das capacitações. Em seguida, discorreu sobre os primeiros passos desde a 63 

formação do Comitê em 11 de maio de 2016: sendo realizadas as seguintes atividades: Primeiro 64 

treinamento; Avaliação Participativa, reuniões de sensibilização, apresentação do vídeo “O Começo da 65 

Vida” e debate do documentário e por último o Primeiro Seminário SP Pela Primeiríssima Infância. 66 

Informou que esse seminário englobou a avaliação participativa citada anteriormente e que esta seguiu os 67 

seguintes critérios de participação: gestantes de pré natal do município e que tenham efetuado pelo 68 

menos três consultas, mães de crianças de até um ano e meio que são atendidas na puericultura e que 69 

tenham efetuado pelo menos três consultas e por último, mães e pais de crianças de zero a três anos que 70 

estejam matriculadas nas creches municipais e filantrópicas/conveniadas do Município e que freqüentem 71 

pelo há pelo menos seis meses. Explicou que a amostra definida teve caráter de apresentação de dados 72 

representativo/qualitativa e foi calculada a partir de dados como: número de gestantes, número de 73 

crianças de 0 a 3 anos, número de UBS e número de creches públicas e filantrópicas/conveniadas. Dado 74 

o pendor qualitativo do resultado da avaliação, privilegiou-se a representatividade da amostra à 75 

significância estatística dos resultados. E por último, informou que a representatividade levou em conta 76 

questões como diversidade do tipo de atendimento, de localização do atendimento ou distribuição 77 

geográfica de renda. Sra. Dinalva perguntou sobre o resultado final. Dra. Camila explicou que a avaliação 78 

dos indicadores resultou na seguinte síntese: 1- Os profissionais estão preparados para o olhar de 79 

estimular o desenvolvimento integral das crianças e dos pais?  2- O pré natal oferecido está adequado? 3- 80 

A puericultura está adequada? 4- A assistência ao parto e puerpério está adequada? 5- A educação 81 

infantil está adequada para o olhar do desenvolvimento infantil? 6- Os espaços lúdicos estão adequados? 82 

7- As mães e pais estão preparados para este olhar? E por último, 8- A comunidade está mobilizada para 83 

desenvolver este olhar? Explicou que este é o resumo dos 44 indicadores e que existem alguns que são 84 

considerados críticos, sendo esta a base para a linha de trabalho e plano de ação. Por último, discorreu 85 

sobre os próximos passos, sendo estes: Plano de ação com as três secretarias (SESAU, SEDUC e 86 

SETRADH), Capacitação infantil – 15/07/16, Visitas aos ESF – início em julho/16, dia do mamaço – 87 

CIAMA 06/08/16, treinamento CIAMA para as ASBS, capacitações pela Fundação Maria Cecília e 88 

supervisão cada vinte dias com três supervisões de conselheiros da Fundação Maria Cecília a cada 89 

capacitação e semana do Bebê em 2017. Finalizando, agradeceu a atenção da plenária e disponibilizou o 90 

momento para esclarecimentos. Sra. Dirceia parabenizou o programa apresentado e em seguida 91 

perguntou como ficará a integração com outras secretarias. Dra. Camila informou que está havendo 92 

unificação das secretarias de forma muito positiva, englobando conversas, ações e capacitações. Sra. 93 

Dinalva considerou que o índice de natalidade do Município é absurdamente acentuado, com 94 

aproximadamente 1300 nascimentos/ano ou quatro/dia. Crê que esse programa poderá contribuir nessa 95 

situação. Dra. Camila salientou que o programa visa observar a qualidade do nascimento dessas 96 

crianças, bem como saber como elas estão crescendo e de que forma o município está oferecendo 97 

assistência.  Esclarecendo ao Dr. Marcelo Coelho sobre o protocolo referente ao Zika Vírus, informou 98 

que o objetivo do Comitê é trabalhar com o protocolo preconizado objetivando o olhar, diagnóstico e 99 

tratamento precoce com as gestantes. Conselheira Ellen fez questionamentos sobre a base de trabalho 100 

do parto humanizado. Dra. Camila informou que o programa contempla uma formação especifica para 101 

este fim e esta será realizada dentro da própria maternidade. Concluindo, colocou-se à disposição da 102 

plenária para dirimir dúvidas. Dra. Marcia agradeceu a participação da Dra. Camila e colocou as atas para 103 

aprovação; aprovadas por unanimidade. Em seguida, Sra. Ana Amélia perguntou se a sua solicitação de 104 

correção na última ordinária foi efetuada. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que sim e 105 

que todas as correções realizadas são reencaminhadas para ciência do solicitante e plenária. Sra. Ana 106 
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Amélia salientou que não existe impedimento para participação de conselheiros nas demais comissões do 107 

Conselho. Sra. Ana Maria, concordou com a Sra. Ana Amélia nesse quesito, porém salientou que o direito 108 

de participação em comitês e outras comissões externas ao Conselho não dependerá deste colegiado. 109 

Dra. Tania salientou que os representantes indicados pelo COMUS para comissões externas deverão dar 110 

retorno em plenária. Sra. Ana Maria, informou que estes conselheiros indicados poderão solicitar item de 111 

pauta para apresentação a plenária do seu trabalho desenvolvido. Em seguida Dra. Tania solicitou cópias 112 

das atas das reuniões da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS (Conselho Curador) 113 

desde 2015 e cópias das atas da comissão de acompanhamento do Convênio de Assistência entre o 114 

Município e a Irmandade. Sra. Dinalva salientou que a Dra. Tania faz parte do Conselho Fiscal. Dra. 115 

Tania informou que como membro do referido Conselho Fiscal da Fundação somente tem acesso aos 116 

números e quando solicita acesso as atas não é atendida.  Por último informou que a Fundação está 117 

sendo auditada pelo Ministério do Trabalho e desconhece os fatos. Dra. Marcia colocou as atas em 118 

votação, ambas aprovadas por unanimidade. Em seguida, Sra. Ana Amélia deixou consignada a sua 119 

intenção de participar da Secretária Executiva pelo segmento Usuários.   120 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas referente ao 1º 121 

Quadrimestre/2016: Sr. Clebson Carvalho Soares, diretor administrativo do Hospital, deu início a 122 

apresentação esclarecendo que o Complexo Hospitalar compreende as seguintes unidades: SAMU, 123 

Fisioterapia, Quimioterapia, Pronto Atendimento de Boiçucanga, Pronto Socorro Central e Transporte das 124 

Ambulâncias. E seguida, discorreu sobre a sinopse dos instrumentos legais balizadores da atual 125 

intervenção do Hospital de Clínicas de São Sebastião - Lei 2309/2015 que dispõe sobre a celebração de 126 

convênio. Sra. Ana Amélia salientou que apesar do valor da subvenção estar fixado no valor de R$ 127 

3.000.000,00 mensais, o Hospital nunca recebeu este valor cheio. Sr. Clebson explicou que a Lei 128 

2234/2013, que prevê uma subvenção social no orçamento do Município até R$ 3.000.000,00, é 129 

decomposta, aproximadamente, da seguinte forma: R$ 2.300.000,00 Recurso do Tesouro Municipal, R$ 130 

600.000,00 Recurso do Governo Federal e R$ 130.000,00 verba carimbada para o SAMU. Informou que o 131 

Município sempre compõe a lacuna financeira deixada pelos eventuais atrasos da Esfera Governamental, 132 

porém com os seus devidos ressarcimentos.  Dando continuidade, informou que as receitas se dividem 133 

em Operacionais, sendo as relacionadas ao atendimento – operações do Hospital, já as Não 134 

operacionais, estas estão relacionadas às doações, aplicações e serviços ligados a vendas de material 135 

de descarte.  Informou que as Receitas Operacionais se dividem em cinco fontes, sendo a principal a 136 

Fonte Municipal centrada no repasse de R$ 2.300.000,00 mensal, totalizando no 1º quadrimestre/16 o 137 

valor de R$ 9.930.693,35. Como Subvenção Federal o Município recebeu no quadrimestre/16 o valor de 138 

R$ 727.000,00 e que em fevereiro não receberam a verba destinada ao SAMU, sendo necessária a 139 

complementação do Município. Com relação aos Serviços Hospitalares (Convênios) totalizou o valor de 140 

R$ 1.322.130,00 e Serviços Hospitalares (Particulares Recebidos) o valor de R$ 30.788.17. Quanto as 141 

Receitas Não Operacionais, estas totalizaram o valor recebido de R$ 22.600,00 no quadrimestre/2016. Em 142 

seguida, discorreu sobre as Despesas pagas com a subvenção Social, ou seja, o atual Convênio, 143 

totalizando o valor de R$ 16.723.474,85 no quadrimestre. Salientou que as maiores despesas estão 144 

concentradas no campo de Serviços Médicos e Folha de Pagamento – FOPAG, girando aproximadamente 145 

em torno de R$ 2.600.000,00. Dra. Tania perguntou se a lavandeira está sendo terceirizada, pois durante 146 

a análise das contas do Hospital observaram a presença de uma nota com valor significativo. Sr. Clebson 147 

informou que ela não é terceirizada e sim própria desde o ano de 2013 e que a nota citada deve ser 148 

referente à manutenção do maquinário da lavanderia. Citou ainda as despesas gastas com os processos 149 

judiciais com execução para pagamento a empresa de lavanderia terceirizada que prestava serviços 150 

anteriormente. Neste momento, Sra. Dirceia e Sra. Dinalva se ausentaram da plenária e deixaram seu 151 

voto consignado com a maioria da plenária votante Sr. Clausius comparou os Valores das Receitas X 152 

valores das Despesas, em seguida perguntou quem está deixando de receber. Sr. Clebson informou que 153 

atualmente não estão pagando os encargos e os fornecedores estão sendo pagos alternadamente, cada 154 

mês escolhe um para receber. Explicou que quando assumiram a administração do Hospital já existia um 155 

parcelamento de encargos no valor de R$ 30.000,00 mensais. Já na administração do Sr. Marcelo 156 

Antunes parcelaram R$ 18.000.000,00 de encargos com parcelas mensais no valor de R$ 100.000,00, 157 

que somadas às anteriores totalizam o valor de R$ 130.000,00 mensais. Salientou que os parcelamentos 158 
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anteriores tiveram descontos especiais e que estes não estão sendo mais concedidos desde 2015. 159 

Considerou que aguardam a situação da presidência ser definida para novas providências com relação a 160 

futuros parcelamentos. Sr. Clausius perguntou se os encargos detalhados na apresentação foram pagos. 161 

Sr. Clebson informou que eles são provisionados, pois estão no regime de competência. Dr. Barboni 162 

perguntou se a Irmandade é uma entidade filantrópica. Sr. Clebson informou que sim e que estão 163 

encaminhando documentação para renovação do certificado neste mês de julho. Explicou que a filantropia 164 

vence a cada três anos, com renovação em tempo hábil para apreciação do Ministério da Saúde. Em 165 

seguida, salientou a importância da filantropia, considerando que ela permite a concessão de descontos 166 

nos impostos, bem como benefícios e incentivos junto ao Governo Federal. Sra. Ana Amélia perguntou se 167 

o pagamento dos encargos está condicionado à concessão da filantropia. Sr. Clebson informou que 168 

atualmente não está condicionada, porém isto pode mudar, sendo mais segura a efetivação do 169 

pagamento. Sra. Ana Amélia questionou qual o valor dos encargos. Sr. Clebson informou que a última 170 

consulta efetuada à Receita Federal estimou um valor aproximado de R$ 7.000.000,00. Dando 171 

continuidade, informou que as Despesas com Recursos Próprios advindos de Convênios Particulares e 172 

outros, pagaram R$ 655.980,31. Sra. Ana Amélia questionou o item Serviços Externos estavam 173 

relacionados à ambulância UTI. Sr. Rafael, coordenador administrativo, explicou que são os exames 174 

realizados fora do Município não cobertos pela ECORAD. Sr. Clebson salientou que a maioria dos 175 

exames é providenciada pela Secretaria de Saúde, porém em alguns casos não é possível esperar devido 176 

à urgência que o caso requer. Sra. Ana Amélia questionou a dívida com o Laboratório Itapema e Serviços 177 

de Imagem oferecidos pela ECORAD. Sr. Clebson informou que a dívida com o Laboratório Itapema está 178 

em torno de R$ 1.800.000,00. E quanto a ECORAD estão fazendo uma conciliação de contas, pois eles 179 

também devem para o Hospital. Disse que a dívida com a ECORAD está em torno de R$ 700.000,00 a R$ 180 

800.000,00. Sra. Ana Amélia perguntou se a água e a energia utilizada pela ECORAD estão separadas. 181 

Sr. Clebson informou que a energia sim, mas a água não. Informou que o contrato com a ECORAD 182 

vencerá no próximo ano. Ainda questionado pela Sra. Ana Amélia sobre os aluguéis pagos pelo hospital 183 

informou que são pagos os seguintes: aluguel de cilindros de oxigênio para os casos de queda de energia, 184 

serviços de fisioterapia para Serviços Externos que eram realizados pelo Centro de Especialidades, 185 

atualmente desativado devido à construção do UPA – Unidade de Pronto Atendimento (antigo Centro de 186 

Saúde) que estão em fase de negociação com os Vicentinos, além do aluguel de equipamentos de 187 

locação para alguns equipamentos (respirador, monitores).  Sra. Ana Amélia questionou as despesas de 188 

combustível. Sr. Clebson informou que a maioria do combustível utilizado tem origem no uso do gerador, 189 

quase 100% óleo diesel. Sra. Ana Amélia fez questionamentos sobre o lançamento da provedoria. Sr. 190 

Clebson explicou que estes recursos pertencem a valores pagos de tributos atrasados. Sr. Clausius 191 

considerou que o Hospital precisa tomar uma atitude imediata com relação ao corte de despesas, disse 192 

que há muito que se fazer para melhorar as melhorar as condições de parcerias até que se renove o titulo 193 

de filantropia. Sr. Clausius considerou que os fornecedores não estão fazendo caridade, pois com o valor 194 

de R$ 1.800.000,00 devido ao Laboratório ITAPEMA, o mesmo deve ter como se manter enquanto 195 

aguarda o pagamento da dívida, o mesmo vale para a ECORAD. Sr. Clebson explicou que o Laboratório 196 

Itapema e ECORAD garante a manutenção do serviço, mesmo com o pagamento atrasado, em 197 

decorrência de um contrato firmado com o Município, concedendo-lhes de certa forma um a situação de 198 

segurança. Considerou que só consegue exigir de um parceiro quando está adimplente com os seus 199 

compromissos, o que não é o caso, pois estão com os pagamentos atrasados. Esclareceu que os valores 200 

em referências são cumulativos. Salientou que todas as medidas relacionadas ao corte de despesas estão 201 

sendo tomadas e que as demissões realizadas foram pautadas em motivos técnico e comportamentais. 202 

Por último, salientou que o seu trabalho é de cunho técnico e não político. Considerou que o custo de R$ 203 

de 3.000.000,00 é deficitário para suprir as necessidades do Complexo Hospitalar. Informou que estão 204 

gradativamente informatizando o Hospital com implementação de prescrição eletrônica, objetivando a 205 

redução dos processos burocráticos, eliminação de subestoque nas unidades, bem como a agilização de 206 

processos. Sra. Ana Amélia argumentou que o Hospital pagou hum milhão e meio de Folha de 207 

Pagamento com o Recurso da Subvenção e mais R$ 87 mil de Serviços Médicos pago com Recursos 208 

Próprios. Em seguida perguntou qual a diferença. Sr. Clebson explicou que estes são repasses dos 209 

Convênios com Profissionais Médicos, disse que não podem pagar produção do Convênio com Recurso 210 
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do Município. Sra. Ana Amélia Questionou as despesas de viagem. Sr. Rafael explicou que quando o 211 

profissional de enfermagem participa de alguma viagem com paciente para fora do Município ele é 212 

reembolsado com R$ 20,00 de diária. Sr. Clebson complementou que reembolsam de acordo com o 213 

trajeto desenvolvido e que todo reembolso é feito mediante apresentação de nota fiscal. Informou que o 214 

Hospital tem três tipos de colaboradores (celetistas, estatutários e pessoas jurídicas) e que o Hospital arca 215 

com as despesas dos seus funcionários e a Prefeitura arca com as despesas dos seus, porém quando um 216 

profissional excede sua carga horária durante uma viagem, o Hospital complementa com pagamento de 217 

hora extra. Sra. Ana Amélia questionou a lotação da ambulância no SAMU. Sr. Clebson explicou que o 218 

Hospital não tem carro próprio e locaram veículos que estão sendo gerenciados pelo SAMU. Dando 219 

continuidade a apresentação, discorreu sobre o gráfico de dados de custo operacional – Despesas – 220 

Subvenção Social. Sr. Clausius comentou a informação que está sendo veiculada referente à 221 

inauguração do Hospital de Boiçucanga para o mês de setembro de 2016. Sr. Clebson esclareceu que 222 

não participou do projeto inicial, somente contribuiu com alguns esclarecimentos de cunho técnico e que 223 

desconhece a atual situação do Hospital. Disse que a inauguração não é o real problema e sim qual será 224 

a equipe que gerenciará a unidade hospitalar. Em seguida, apresentou três opções para gerenciamento 225 

do Hospital: 1- Ser administrado por uma entidade filantrópica, 2- Ser administrado pela Fundação de 226 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, 3- Ser administrado pela Irmandade Santa Casa Coração de 227 

Jesus e 4- Ser administrado diretamente pelo Município. Por último, salientou ser um colaborador técnico 228 

e se apresentou a disposição do executivo para ajudar. Em seguida, continuou a apresentação, 229 

discorrendo sobre o gráfico de dados de custo operacional – Subvenção Social. Esclarecendo a Sra. Ana 230 

Amélia explicou que a oscilação dos gráficos é referente à ocupação de leito e variação de estoque. Sra. 231 

Ana Amélia questionou o porquê que o profissional médico come de graça e profissional de enfermagem 232 

não. Sr. Clebson informou que de acordo com a Lei, o Hospital deve descontar uma porcentagem do 233 

funcionário e que nem todo médico almoça no Hospital, a maioria almoça fora da unidade. Em seguida, 234 

passou a palavra ao Sr. Hamilton, coordenador do Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME, que 235 

informou que do total de 450 internações, 82% pertencem ao SUS, 1% particulares e 3% outros. Quanto 236 

às internações por Município, na sua grande maioria são de São Sebastião, somando 88%, ficando 6,5% 237 

Caraguatatuba, 2,17% Ilhabela, 0,33% Ubatuba, 0,78% São Paulo e 1,56% outros Municípios. Em 238 

seguida, discorreu sobre o total de partos realizados (detalhando-os por município), total de atendimentos 239 

do Pronto Socorro Central (destaque para a fatia de São Sebastião), Total de atendimentos do Pronto 240 

Atendimento de Boiçucanga, Número de Cirurgias Realizadas, incluindo as eletivas e de urgências, média 241 

de seis cirurgias/dia, considerando que o Centro Cirúrgico de São Sebastião possui apenas três salas de 242 

cirurgia. Por último, apresentou o Número de Atendimentos (consultas) de Quimioterapia. Sr. Clebson 243 

deu ênfase aos atendimentos realizados no Pronto Socorro Central, disse que em média são 300/dia e 244 

que o Pronto Atendimento de Boiçucanga está se equiparando ao número de atendimento do centro, 245 

somando um total de 290 atendimentos/dia. Concluindo discorreu sobre os Investimentos realizados e 246 

Ações Sociais e Humanização no quadrimestre/2016. Sra. Isabel, perguntou se o Pronto Socorro Central 247 

– PSC será desativado com a implantação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Sr. Clebson 248 

informou que a UPA remanejará os equipamentos e mobiliários para estrutura da referida unidade. Não 249 

havendo mais questionamentos, encerrou a apresentação. Dra. Marcia colocou em votação a Prestação 250 

de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 1º Quadrimestre/16, sendo aprovada por 251 

unanimidade pela plenária. 252 

3- Assuntos Gerais:  253 

3.1- Curso Capacitação de Conselheiros: Dra. Marcia informou que o Curso de Capacitação de 254 

Conselheiros que será ministrado pelos Técnicos do Conselho Estadual com previsão para julho foi adiado 255 

para o mês de setembro/16.  256 

3.2- Avisos COFIN: Dra. Tania informou que amanhã haverá reunião da COFIN e será reorganizada a 257 

data para as realizações das reuniões, com sugestões para mudar para as terças e quintas feiras. 258 

3.3- Comissão de Acompanhamento do Convênio de Assistência ente o Município e Hospital de 259 

Clínicas: Dra. Tania se candidatou para voltar a participar da referida Comissão como membro Titular 260 

considerando o impedimento de um dos membros anteriormente indicados. Participação aprovada por 261 

unanimidade pela Plenária.  262 
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3.4- Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS: Dra. Tania citou a 263 

necessidade de substituição do membro do Puríssimo na Comissão de Acompanhamento da Fundação.  264 

Dra. Márcia sugeriu que se fizesse o convite para os Conselheiros do segmento Usuários por e-mail. 265 

3.5- Sra. Ana Amélia questionou o retorno da Comissão de ética referente ao seu questionamento. Dra 266 

Márcia informou que como houve desistência do membro do seguimento trabalhador e que a conselheira 267 

que estava na lista de espera estava sob impedimento de participação, havendo a necessidade de eleger 268 

um novo membro.  269 

3.6- Comissão de Ética: Dra. Marcia informou que o Conselheiro Guilherme – segmento Trabalhador 270 

desistiu de participar da referida Comissão, sendo necessário acionar a participação de membro na lista 271 

de espera, no caso a Dra. Tania. Porém quando a Comissão de Ética tomou conhecimento que a Dra. 272 

Tania é membro da entidade envolvida, constataram seu impedimento de participação. Em seguida 273 

informou que o Dr. Marcelo Ferraz foi consultado e aceitou compor Comissão. Participação aprovada 274 

por unanimidade pela Plenária. Em seguida, Conselheira Débora Torres agendou a data da próxima 275 

reunião para o dia 15/07/2016 às 15 h. 276 

3.73.7- Denúncia datada de 22/06/16 em apuração pela Comissão de Ética: Sra. Ana Amélia solicitou 277 

o direito de voz para explanar a Plenária sobre os fatos da denúncia datada de 22/06/16 em apuração 278 

pela Comissão de Ética. Informou que na condição de Presidente da ONG SOS Controle Social 279 

juntamente com a Sra. Rosely Santaella, irmã da Irmandade Coração de Jesus, estivaram na sede da 280 

referida entidade e lá chegando informaram que estiveram com Dr. Ubirajara em reunião do COMUS e 281 

que lhes foi dito por ele que poderíamos comparecer quando quiséssemos, pois tudo estaria tudo lá. 282 

Alguns dias depois foram visitar a Irmandade e disse que foram atendidas pela Sra. Karen e uma 283 

funcionária, chegando posteriormente mais uma funcionária. Em seguida, informou que solicitaram 284 

informações sobre qual era a dívida da Irmandade e quem respondia por ela, pois segundo o Dr. 285 

Ubirajara, em reunião do COMUS, informou que a dívida da Irmandade seria de responsabilidade com 286 

CPF do atual interventor Sr. Marcelo Antunes. Respondido pela Sra. Karen que não existia nenhum 287 

documento e que a única comprovação seriam duas prestações de contas referentes aos meses de 288 

janeiro e fevereiro/2016, em seguida Sra. Karen perguntou se elas queriam ver. Respondido que sim e 289 

solicitaram uma cópia, sendo lhes concedida. Disse que ainda questionou o valor de R$ 61.000,00 290 

referente ao pagamento de aluguel.  Salientou que em nenhum momento se apresentou como 291 

representante do COMUS e nem tirou documentos sem permissão. Logo depois chegou a funcionária 292 

Luciari que comentou que havia chegado do Ministério do Trabalho pra resolver ações trabalhistas 293 

sobre intervenção. Disse que a Sra. Karen mostrou o documento das ações citadas pela funcionária 294 

Luciari e que também lhe forneceu cópia depois de ter solicitado. Dando Continuidade, Sra. Ana 295 

Amélia manifestou descontentamento com a denúncia como se ela tivesse subtraído documentos da 296 

Irmandade sem permissão. Sra. Rosely Santaella salientou que mesmo que tivesse tirado cópia de 297 

qualquer documento, teria o direito, pois é irmã e tem direito de acesso, a não ser que haja um grande 298 

segredo que ninguém possa saber. Em seguida, Sra. Ana Amélia informou que em função do 299 

episódio relatado, a ONG e Irmandade ficaram impedidas de participar dos trabalhos do COMUS. Sra. 300 

Walltraud perguntou a Sra. Ana Amélia se a ONG foi convocada para reunião do COMUS e que 301 

quando isso acontecer precisam tomar conhecimento do teor da denúncia para ter o direito de defesa. 302 

Sra. Ana Amélia informou que a Presidente da ONG foi convocada quando deveria ter sido 303 

convidada. Em seguida informou que enviou um e-mail o COMUS e teve como resposta da Sra. Ana 304 

Maria que não poderia adiantar o conteúdo da denúncia, seguido orientações da Presidente do 305 

COMUS. Disse que pediu o número do telefone da Marcia, porém lhe foi informado que ela estaria em 306 

São Paulo. Ligou para Dr. Antonio que lhe disse que não poderia fornecer e que tomaria ciência no dia 307 

marcado para realização da reunião. Salientou que a Presidente convocada pode convocar membro 308 

da ONG. Porém a Sra. Walltraud foi impedida de participar da Reunião com a Secretaria Executiva e 309 

consequentemente na Reunião Extraordinária do COMUS. Disse compreender a desistência do 310 

Conselheiro Guilherme da Comissão de Ética, pois estaria se comprometendo com a entidade a qual 311 

trabalha. Sra. Waltraud solicitou a Sra. Ana Amélia que questionasse o porquê da formação da 312 

Comissão de Ética posterior a denúncia. Sra. Ana Amélia disse que posteriormente a realização da 313 

Comissão de Ética ligou diversas vezes para Sra. Marcia que estava em São Paulo, porém sem 314 
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sucesso. Salientou mais uma vez que não obrigou ninguém da Irmandade a fornecer documentos. 315 

Questionou o fato de lhe ser concedido apenas cinco dias corridos para apresentação de defesa ao 316 

COMUS. Sra. Rosely comentou o fato da funcionária do COMUS protocolar documento de 317 

convocação na rua. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, salientou que não abordou a Sra. Ana 318 

Amélia na rua para protocolar documento e sim fez um favor de atender ao pedido da Sra. Ana Amélia 319 

para que descesse, pois não tinha lugar para estacionar o seu carro que se encontrava parado na 320 

lateral do Banco HSBC. Sra. Ana Amélia informou que solicitou respostas a presidente do COMUS 321 

com elação a denúncia há seis dias e não teve retorno. Salientou que não tem culpa se a funcionária 322 

da Irmandade forneceu algo que não poderia. Por último, salientou que tem muita gratidão pela 323 

Irmandade por tudo o que foi feito em prol da sua família. Disse que precisa de retorno aos 324 

questionamentos efetuados ao COMUS para elaboração da sua defesa conforme código de Ética, 325 

disse ainda que é a palavra dela contra a palavra do Ubirajara. Sra. Débora Torres, membro da 326 

Comissão de Ética disse que haverá manifestação da Comissão na próxima sexta feira. Dra. Tania 327 

disse que ouviu o Dr. Ubirajara dizer a Sra. Ana Amélia e Sra. Rosely na última reunião do COMUS 328 

que a Irmandade estaria à disposição para quaisquer questionamentos. Por último, Sra. Ana Amélia 329 

salientou que quando esteve na sede da Irmandade não fez nada escondido e ainda pediu para que a 330 

funcionária ligasse para o Dr. Ubirajara. Dra. Marcia disse que aguardarão a manifestação da 331 

Comissão de Ética e que vale ressaltar que até o presente momento a referida denúncia estava em 332 

sigilo até apuração dos fatos, não sendo considerada uma declaração oficial solicitada pela Comissão 333 

de Ética, considerando que a outra parte envolvida não estava presente a reunião em pauta. Salientou 334 

ainda que toda decisão da Comissão de Ética teve o objetivo de preservar as partes envolvidas até a 335 

apuração dos fatos. Posteriormente as colocações da Sra. Ana Amélia houve muitas conversas 336 

paralelas, dissipando assim a reunião e impedindo a conclusão dos trabalhos no tocante aos Assuntos 337 

Gerais. 338 

3.8 - Ratificação dos membros do Conselho Curador no Segmento Usuário: Dinalva Menezes 339 

Castro Tavares, Dircéia Arruda de Oliveira e Maria Evelina Pereira Faria: Aprovado por 340 

unanimidade.  341 

3.9 – Indicação de membro para compor a Comissão de Acompanhamento do TAC – segmento 342 

Usuários: Assunto não discutido. 343 

3.10- Indicação de membro segmento Usuários para substituição da Conselheira Maria Cecília na 344 

Secretaria Executiva do COMUS: Apesar deste item não ter sido concluído, a Sra. Ana Amélia 345 

manifestou interesse em participar.  346 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 347 

presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dra. Marcia 348 

Guimarães Correa da Silva.                                                       Sebastião, 12 de julho de 2016.  349 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  350 

Marcos Salvador Mathias  Gustavo Barboni de Freitas  

Débora Aparecida Teixeira Torres  Rogéria dos Santos  

Débora Eliza Puertas Moura  Marcia Guimarães Correa da Silva  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Tania Regina Sarak  

Marcelo Ferraz Coelho  Luiz Roberto Silva  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Dirceia Arruda de Oliveira  

Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  Paulo Vitor de Oliveira  

Luciano Soares Costa  Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Ellen Rocha de Oliveira  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 351 
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