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 ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de novembro de 2016, em segunda chamada às 15h e 18m e término às 18h. 3 

A) Leitura da ata: 217ª ordinária: aprovada por unanimidade. 4 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  5 

Ofícios Expedidos COMUS: 095/16 Apresentação SissOnline; 096/16 Documentação Gilbertinho p/ 6 

conselho curador; 097/16 Convite Samu p/ reunião Cofin; 098/16 Convite Adm. Reunião Cofin; 7 

099/16 Sol. Cofin vistas à processos; 100/16 Sol. Cofin reunião RH Sesau; 101/16 DRS XVII ref. 8 

Hemodiálise; 102/16 Sol. Cofin cópias de processos; 103/16 Sol. Cofin informações processo 9 

61286/15; 104/16 HCSS sol. Apres. Prestação de contas 2º quadr. Na reunião ordinária de 10 

13/12/2016; 105/16 Sesau solicita carro e diária para conselheiros; 106/16 Fundo cópias processos; 11 

107/16 Sol. Carro para vistoria USF Camburi e HC Boiçucanga; e 108/16 CCZ rel. apreensões e 12 

cópias. Ofícios Recebidos: 33/16 Depto Coord. Unid. Visita CEALAG; Req. Dra Tânia prest. Contas 13 

HCSS; Ofício 046/16 FPAS repasses; F.A. Adm. Referente Questionamentos Cofin; 735/16 Sesau 14 

em resposta ao Ofício Comus 083/16 (Visita Boiçucanga); e Relação do DRH ref. Recebimento de 15 

GPS; FA do FMS sobre requisição de documentos do TCE; Ofício 2102/16 Promotoria Justiça; 16 

Ofício 737/16 Sesau referente datas prestação de contas; e Ofício 687/16 Sesau em resposta ao 17 

Ofício 053/16 Comus E-mail Recebido: CEFOR/DRS XVII mudanças no Curso de Capacitação de 18 

Conselheiros; Relações de Remessa: datadas de 19, 24 e 26/10/16. Resoluções do COMUS: 19 

50/16 Aprov. Realocação Temporária Jaraguá; 51/16 Aprov. Doação Terreno CAPS; 52/16 Aprov. 20 

Parecer Final Com. Ética; 53/17 Aprov. Equipe USF Camburi II; 54/16 Aprov. Ind. Conselho Curador; 21 

55/16 Aprov. GT para tratar causa animal; 56/16 Altera formação Cofin; 57/16 Retorno Gilbertinho 22 

Com. FSPSS; 58/16 Altera formação TAC; 59/16 Retorno Ana Amélia Com. HCSS; e 60/16 Altera 23 

formação Secretaria Executiva. 24 

ORDEM DO DIA:  25 

1- Assuntos Gerais – Curso de Capacitação de Conselheiros; Dotação Orçamentária do 26 

Comus; USF Jaraguá; USF Maresias fechará 16, 17 e 18/11/16 para reparos na parte elétrica. 27 

2- Apresentação do Status do Programa da GIESPP (SISSONLINE). 28 

1- Assuntos gerais: Sra Márcia iniciou falando sobre a pauta, e passou a palavra para o Dr. Antonio 29 

que tinha alguns esclarecimentos pra fazer. 30 

1.1-USF Maresias – Dr. Antonio informou sobre o fechamento da unidade nos dias 16, 17 e 31 

18/11/2016, para reforma na parte elétrica; afirmou que é ruim parar uma unidade de saúde, mas 32 

essa reforma já vinha sendo requerida há meses, e foi muito bem vinda. 33 

1.2-Curso de Capacitação de Conselheiros – Dr. Antonio falou sobre a suspensão do curso em 34 

São Sebastião e Ilhabela, devido à baixa adesão dos conselheiros, que ficou feio para os 35 

conselheiros das duas cidades, que se comprometeram; tem toda uma questão orçamentária e de 36 

logística que foi banalizada. Se algum conselheiro quiser fazer o curso terá que se deslocar até 37 

Ubatuba e depois Caraguatatuba. Questionado sobre a possibilidade de conseguir transporte para 38 

fazer o curso, Dr. Antonio disse que ia tentar primeiro consultar o DRS XVII para tentar reverter a 39 

situação, e caso isso não fosse possível, averiguaria a alternativa do transporte. Os conselheiros 40 

Guilherme, Ellen, Maria Cecília, Márcia e Tânia se propuseram a ir pra Ubatuba custeando eles 41 

próprios o transporte. 42 

1.3-Dotação Orçamentária própria do Comus – Dr. Antonio explicou que o primeiro passo é criar 43 

o COMUS dentro do Organograma da Sesau, mas assim mesmo só entrará na dotação para o ano 44 

de 2018, pois a de 2017 já foi feita. O pedido deverá ser feito no início de 2017. 45 

1.4- USF Jaraguá – Dr. Antonio fez um breve histórico sobre as atribuições da Fundação de Saúde 46 

– a abrangência de suas atribuições e competências; e uma cronologia dos problemas enfrentados 47 

no caso da USF do Jaraguá: processo de vistoria aberto na prefeitura em 02/2016, reforma do prédio 48 

pela prefeitura, interdição pelo Ministério do Trabalho, recurso impetrado pela prefeitura e ao mesmo 49 

tempo cobrança de providências do Estado quanto à construção do novo prédio, consulta às 50 

equipes, comunicação à sociedade de bairros. O movimento estourou no decorrer do processo. Dr. 51 
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Antonio explicou o que houve, e o porquê de sua ida até a Unidade (retirada das vacinas, remédios 52 

de alto custo e prontuários), para preservar os direitos das pessoas que necessitavam destes 53 

serviços; foi impedido pela população de retirar esses materiais e não recebeu nenhum respaldo da 54 

Polícia, que foi chamada para intervir. O desfecho como já é do conhecimento de todos, é que a 55 

unidade foi reaberta e será reformada com os serviços funcionando, não podendo haver reclamações 56 

sobre os transtornos e ou riscos, pois foi acordado por todos os envolvidos (Comunidade, Ministério 57 

do Trabalho, Engenheiros e Empresa). O Sr. Everton, líder do movimento presente na plenária, falou 58 

que só soube na noite que antecedeu à manifestação sobre o fechamento da unidade, disse que 59 

foram pegos de surpresa, que a comunidade é muito carente e se exaltou. Pediu desculpas ao Dr. 60 

Antonio, mas ressaltou que houve falhas de todos os lados. Dr. Antonio informou que a Associação 61 

de bairro do Jaraguá tem uma cadeira no conselho, e é comunicada sobre todas as reuniões, e não 62 

compareceu à reunião do dia 11/10/16 onde o assunto foi discutido e votado pela plenária, o que 63 

teria evitado muitos transtornos, e não vem comparecendo há várias reuniões. Sr. Felipe se exaltou 64 

dizendo que não estava sabendo, que podem ter havido equívocos e excessos dos dois lados, mas 65 

como as medidas foram à revelia da população, não houve outra alternativa. Sr. Luciano também 66 

disse que não sabia, mas foi confirmado pela Sra. Tereza do Comus, que ambos são informados 67 

regularmente sobre as reuniões, e nesta última o Sr. Luciano foi avisado por email. Sra Márcia 68 

interviu e pediu que se atentassem à pauta. Sr. Felipe pediu então pauta para a próxima reunião 69 

para poder se posicionar. Sra Ana Amélia ainda pediu atenção a USF Centro e liberação da 70 

Vigilância Sanitária. 71 

2- Apresentação do status do programa SissOnline: Sr. Silvério deu início a apresentação com 72 

uma explanação geral sobre o projeto; Contrato assinado em 2014 com a empresa GIESPP, projeto 73 

SISS, exclusivo pra saúde (integração com o e-Sus). Primeiras ações: Controle e Planejamento – 74 

criação do Comitê Gestor, e Diagnóstico Situacional – estrutura necessária. Fala sobre os passos, as 75 

conquistas e as dificuldades encontradas. Este projeto contempla 23 módulos, e mais sub-módulos 76 

estruturais e de produção, e mais o módulo de gestão de freqüência, totalizando 29 módulos. O 77 

projeto passa por adequações e atualizações, supervisionadas pelo Comitê Gestor; validação do 78 

sistema, emissão de cronogramas, treinamento e a utilização no ambiente final. Cronograma das 79 

ações: Demandas Externas que dependem da SISS, Integrações com: E-sus – Atenção Básica. 80 

SIPNI – Imunização. E-sus – Atenção Básica: Data prevista de inicio 01/06/2015;  23/07/14 - 81 

Primeiro contato com a empresa solicitando orientações 26/07/14 – Resposta positiva da empresa de 82 

adequação;  01/06/15 – Inicio utilização do e-sus no município; 06/15 – Início do apontamento da 83 

integração com o e-SUS como pendência da GIESPP; 01/01/16 – Início da utilização obrigatória pelo 84 

Ministério da Saúde; 25/01/16 – Publicada Portaria 076/16 Regulamentando o transporte de dados 85 

ao Datasus, tendo como primeira da limite de envio 22/02/2016; 08/11/16 – Sistema Siss ainda não 86 

transporta dados ao e-SUS e não está em uso nas unidades básicas. SIPNI – Imunização:  Data 87 

prevista para inicio, 01/07/2015 com primeiro transporte de dados em 08/2015;  06/04/15 - Primeiro 88 

contato com a empresa solicitando ações;  01/07/15 – Inicio obrigatório do SIPNI;  08/15 – Primeiro 89 

Transporte obrigatório de dados ao SIPNI; 18/02/16 – Emissão do Primeiro Relatório de resultados 90 

dos testes de integração (recusado – necessita correções); 18/07/16 – Emissão Parecer 001/16 – 91 

Comitê Gestor reprovando os teste e solicitando correções; 07/10/16 - Emissão Parecer 002/16 – 92 

Comitê Gestor reprovando os teste e solicitando correções; 08/11/16 – Sistema SISS ainda não 93 

apresentado com as correções solicitada para o início do treinamento junto à Gestão da V.E., 94 

validação final e início de uso na rede municipal; Submódulos dependentes: 1. SUBMÓDULO 95 

CONTROLE DE VACINA; 2. SUBMÓDULO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO; 3. SUBMÓULO DE 96 

AMBULATÓRIO; e 4.SUBMÓULO DE PRONTO ATENDIMENTO (PSF). Dra Tânia questionou sobre 97 

o Comitê Gestor e o estágio atual da implantação. Sr. Silvério falou sobre a formação do Comitê 98 

Gestor que vai informar o Status da implantação; falou também dos ganhos nas unidades que já tem 99 

o programa implantado. Sr. Puríssimo questionou sobre o tempo decorrido e quer saber o que falta 100 

fazer tanto por parte da GIESPP quanto da Prefeitura. Sr. Silvério disse que não pode responder 101 

enquanto Saúde, mas afirma que tem pendências de outras secretarias (Governo e Administração) e 102 
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do DTI. Falou que o foco principal do Siss é o Prontuário Eletrônico. Dra Tânia disse que não teve 103 

suporte do gestor. Sr. Silvério fala sobre as dificuldades encontradas, letargias no processo, 104 

infraestrutura, licitações atrasadas, e exigências do Ministério da Saúde. São 40 unidades inclusas 105 

no projeto. Sr. Silvério fala dos desafios, precisa de intranet, de internet; precisa de informatização 106 

para a implantação total do sistema; há pendências de infraestrutura, processos e sistemas. Faltam 107 

173 computadores e 37 impressoras; das 40 unidades, 60,92% já tem computadores, em média a 108 

informatização está em 65,68%. Sr. Puríssimo fala que são mais de 5 milhões pagos e não foi 109 

providenciada a infraestrutura; isto é uma ingerência, Dra Tânia corrobora. Sr. Puríssimo 110 

questionou a ausência de representantes da administração ( Sr. Daniel, Sr. Carlos), para explicar 111 

porque não foi providenciada a infraestrutura. Conselheiros questionam quando o sistema vai estar 112 

alimentado com as informações. Sr. Henrique afirmou que a 1ª consulta após a implantação do 113 

sistema será para alimentação de todos os controles epidemiológicos do usuário. Muitas discussões 114 

sobre ingerência, valores, reunião ficou confusa. Dr. Antonio pediu para a GIESPP pontuar a 115 

situação, o que falta? Trazendo as máquinas e a internet resolve? A resposta foi sim. Os 116 

computadores já estão todos licitados, só falta entregar. Tem que cobrar a responsabilidade de quem 117 

foi contratado para fornecer os equipamentos e de quem deveria fiscalizar a implantação. Está 118 

anexada nesta ata, como parte integrante, as Ações de Controle e Planejamento do Comitê 119 

Gestor da Sesau. Sr.Felipe fala se não seria necessário a convocação das partes envolvidas. Dr. 120 

Antonio fala que depende do encaminhamento que a plenária quer dar. Decidiu-se por convocar 121 

uma reunião extraordinária para 22/11/2016, às 15h, com a presença de Carlos Roberto de Abreu 122 

(DTI), Samir Todelo da Silva (Secad), Fábio Lopes (Segov) e Urandy Rocha Leite (Sesau). Sr. 123 

Henrique colocou a posição da GIESPP para fazer o projeto acontecer. Sr. Marcos, também da 124 

GIESPP, disse que a implantação do sistema se fundamenta em 3 pilares para acontecer: GIESPP, 125 

Sesau e DTI. A GIESPP fez tudo que estava ao seu alcance para o projeto acontecer, 126 

disponibilizando 88 computadores em comodato e 2 links via satélite; a Secretaria da Saúde envidou 127 

todos os esforços para propiciar a implantação do sistema; o DTI não se envolveu como deveria no 128 

projeto, e a Administração não providenciou toda a infraestrutura solicitada no diagnóstico inicial, que 129 

foi entregue em 2014. Explicou os problemas de internet em vários pontos do município. Falou sobre 130 

os avanços, sobre o treinamento, sobre os técnicos a serviço exclusivo da Saúde. Perguntado 131 

novamente sobre o que estava faltando, e a resposta da empresa foi taxativa: máquinas 132 

(computadores e impressoras), suporte técnico para esses computadores, e internet. Dra Tânia 133 

pediu para registrar em ata que o Dr. João Siqueira lhe cedeu sua vaga na Comissão de 134 

Acompanhamento do Convênio com o HCSS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata 135 

que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por   Tereza 136 

Carmela Galdino da Costa e presidida pela    Sra. Márcia Guimarães Corrêa da 137 

Silva. 138 

Sebastião, 08 de novembro de 2016. 139 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  140 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Gustavo Barboni de Freitas  

Débora Eliza Puertas Moura  João Augusto Siqueira  

Márcia Guimarães Corrêa da Silva  Tania Regina Sarak  

Guilherme Seixas Santana de Lima  Dinalva Menezes Castro Tavares  

Dirceia Arruda de Oliveira  Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Luciano Soares Costa  Ellen Rocha de Oliveira  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  141 
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