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 ATA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de dezembro de 2016, em segunda chamada às 16h e 10m e término às 18h e 52m. 3 

A) Leitura da ata: 218ª Ordinária e 135ª Extraordinária: aprovadas por unanimidade. 4 

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

Ofícios Expedidos COMUS: 109/16 Sol. ressarcimento, 110/16 Sol. Reunião DTI, 111/16 Cópia 6 

plantas UPA, 112/16 Conv. Segov 135ª Extr., 113/16 Conv. Secad 135ª Extr., 114/16 Conv. Sesau 7 

135ª Extr., 115/16 Sol. Inf. à SissOnline, 116/16 Sol. PC HCSS por email, 117/16 Sol. Cópias ao 8 

FMS, 118/16 Sol. Cancelamento Contrato Rizzo, 119/16 Sol. Cópias ao FMS, 120/16 Sol. Cópias 9 

contratos médicos, 121/16 Quest. Urandy sobre ausência Secr. Na Extr., 122/16 Quest. DTI sobre 10 

SissOnline, 123/16 Sol. Visita HCSS, 124/16 Sol. Emissão Decreto O.S., 125/16 Sol. Visa sobre 11 

USF Centro, 126/16 Denúncia Velvet; 127/16 Auditoria Rizzo, 128/16 Cópias p/ Cofin, 129/16 12 

HCSS NF Fogões, 130/16 FMS Compra Mat. HCSS, 131/16 Sesau ref. FSPSS, 132/16 HCSS 13 

Ref. INSS e FGTS, e 133/16 Sesau rel. equipe Samu. Ofícios Recebidos: 003/16 Com. Acomp. 14 

HCSS, Denúncia sobre condições HCSS, Amor Exigente sobre Grupo de Sobriedade, 008/16 15 

Pastoral da Saúde pleiteando cadeira no Comus, 11/16 Conselho Curador Ratificação Membros, 16 

LEIS Comus e FMS, 267/16 FSPSS sobre US de Boiçucanga, 269/16 FSPSS ref. Cópias Ata C. 17 

Curador, 007/16 CCZ Ref. Animais recolhidos, 041/16 DTI em resposta Ofício 122/16 Comus, F.A. 18 

Prefeito ref. Contrato Rizzo, F.A. VISA ref. USF Centro, Comunicados HCSS ref. Novo Dir. Clínico 19 

e Com. Ética. E-mail Recebido: Petrobrás Inf. Atualizadas sobre caso Itatinga, Levantamento 20 

CNS sobre Educação Permanente, Petrobrás sobre aplicação de larvicida em Itatinga, e 21 

Declaração de Denúncia da Velvet contra HCSS. F.A. emitida: Depto Adm. Solicitando compra de 22 

gravador. Relações de Remessa: datadas de 9, 21 e 30/11, 5 e 7/12/16. Resoluções do 23 

COMUS: 61/2016 – Certificação de Qualificação como O.S. para FSPSS. 24 

ORDEM DO DIA:  25 

1- Assuntos Gerais - (Felipe Gimenez, Lei Comus e FMS; Ratificação Conselho Curador; 26 

Denuncia sobre HCSS; Ratificação de todos os procedimentos) 27 

2- Proposta de Aditamento do Contrato da UniverSaúde (Sr. Erico Vasconcelos); 28 

2- Comunicação de Aquisição de Veículos pela FSPSS com recursos do PMAQ; 29 

3- Prestação de Contas HCSS; 30 

1- Assuntos Gerais – Sra. Márcia iniciou a reunião falando sobre a pauta colocando que os 31 

assuntos gerais serão discutidos primeiro e posteriormente a Prestação de Contas do Hospital. 32 

Dr. Antonio pediu para ser feita a apresentação do Sr. Érico (UniverSaúde) primeiro, pois não 33 

havia dado tempo de apresentar na reunião do Conselho Curador. Em comum acordo seguiu-se a 34 

apresentação.  35 

1.1– Proposta de Aditamento do contrato da UniverSaúde – Sr. Erico Vasconcelos faz uma 36 

apresentação das ações realizadas com FSPSS em 2016. Foi proposto partilhar as experiências 37 

vividas do trabalho com a FSPSS entre julho e dezembro/2016, trabalhos em julho (3), agosto (7), 38 

setembro (6), outubro (4), novembro (4) e dezembro (6). Houve cancelamento de agendas devido 39 

ao cenário político-eleitoral. Foram feitas leituras AMAQ - Autoavaliação para Melhoria do Acesso 40 

e da Qualidade de Atenção Básica das Equipes de Saúde da Família, Reunião com os Gerentes 41 

sobre o início dos trabalhos nos territórios. Em dezembro teve início os trabalhos Apoio Matricial 42 

com Equipes das região  de Barra do Uma que tem se destacado entre as demais; foi dada 43 

continuidade na elaboração Documento Norteador da AB. Os Planos de ação para 2017 vão focar 44 

no Apoio matricial aos Enfermeiros Gerentes das Equipes de Saúde da Família, na Agenda de 45 

preparação para o PMAQ no 3º ciclo, no Apoio Institucional, Curso de Liderança e 46 

Desenvolvimento Gerencial, Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Básica, com ênfase em 47 

Saúde da Família, Modelo de gestão por competências e avaliação por performance/desempenho, 48 

Formação em ferramentas de qualidade para gestores e profissionais das Equipes de Saúde da 49 

Família, e Governança corporativa para a FSPSS. Sra. Dircéia elogiou a logística de Maresias, 50 

que agilizou o atendimento. Dra Tânia quer saber o que faltou para o avanço do Apoio 51 
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Institucional. Sr. Eric falou que faltou estrutura, apoio e veículos. Sr. Puríssimo faz colocações 52 

sobre a falta de estrutura proporcionada pelo executivo em relação à Fundação. Dr. Antonio faz 53 

um resumo sobre o apoio institucional, para quem não estava presente na reunião anterior. O 54 

aditamento do contrato com a UniverSaúde foi aprovado. Abstiveram-se os conselheiros Ana 55 

Amélia, Tânia e Clausius. Sra Cidinha pontuou algumas questões referente ao tema. Dr. Antonio 56 

faz uma justificativa sobre o aditamento neste momento de transição de governo. Alegou que, por 57 

uma questão de responsabilidade, tendo em vista que o Contrato vencerá em 11 de janeiro, a 58 

FSPSS necessita fazer sua parte e deixar aprovada a necessidade de prorrogação do contrato 59 

para facilitar a decisão do novo Diretor Presidente, caso ocorra uma exoneração no final deste 60 

mandato em 31 de dezembro de 2016. Garantiu que a aprovação não obriga/vincula o Diretor 61 

Presidente a promover a manutenção da contratação. Finaliza que não enxerga outra alternativa 62 

para uma recuperação rápida da qualidade dos processo de trabalho visando aumentar o status 63 

das metas do PMAQ, uma vez que a adesão ao terceiro ciclo foi feita e a equipe concursada em 64 

2014 não teve a oportunidade de conhecer o primeiro e segundo ciclo, razão pela qual a 65 

necessidade de fortalecer as equipes com o referido treinamento e acompanhamento. Dra. Tânia 66 

quer saber quantas visitas mensais por unidade são feitas. Dr. Antonio afirmou que as visitas 67 

fazem parte de um calendário construído a partir de um diagnóstico técnico e que o Dr. Érico 68 

poderá apresentar. Reforça que esta proposta foi a única que eles conseguiram por em prática, 69 

considerando as dificuldades com o orçamento do município; pela primeira vez as equipes estão 70 

se sentindo valorizadas. Relembra que o COMUS em meados de setembro passado aprovou o 71 

trabalho da Universaúde e inclusive recomendou que fosse estendido a toda a Saúde no tocante 72 

ao cuidado com o servidor público e processos de trabalho. O valor do contrato é de R$ 75.000 73 

por seis meses (12.500/mês). Dr. Antonio relembra que não é uma aprovação, só uma indicação, 74 

a nova gestão acata se quiser. Dra Mamy fala que o projeto está trazendo para as equipes 75 

subsídios para melhoria na assistência à comunidade. Sra. Cidinha fala da necessidade da 76 

continuidade dos serviços e projetos, uma vez em consonância com os instrumentos de gestão: 77 

Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e pactuações nas instâncias do SUS, 78 

além do TAC do Ministério Público. Novamente colocado em votação o Aditamento: aprovado 79 

com 12 votos à favor, com 3 abstenções (Clausius, Douglas e Tânia) e um contra (Gilberto). Sra 80 

Cidinha fala sobre a Programação Anual da Saúde e o Sispacto que estão concluídos, mas 81 

devido à problemas na formatação dos documentos não conseguiu apresentar nessa plenária. Sr. 82 

Barboni saiu (17:00).  1.2 – Aquisição de veículos com a verba do PMAQ - Dr. Antonio fala 83 

sobre a aquisição de veículos com verbas do PMAQ para uso na atenção básica; são seis no total 84 

e já foram licitados, estando aguardando apenas a entrega dos mesmos. 85 

1.3 – Novas Leis do Comus e do Fundo Municipal e Saúde - Dr. Antonio fala ainda sobre as 86 

novas Leis do Comus e do Fundo Municipal de Saúde publicadas e da necessidade de alterar o 87 

Regimento Interno, que na primeira quinzena de janeiro de 2017 este assunto deve ser discutido.  88 

1.4 – Ratificação de todos os Atos aprovados pela Plenária em 2016 - Dr. Antonio pediu para 89 

a plenária que ratificassem todos os atos de 2016 do COMUS, justificando que quando da 90 

mudança de gestão esse é o procedimento usual – aprovado por unanimidade. Sra. Ana 91 

Amélia levantou a questão do voto consignado, e ficou decidido que se o conselheiro sair antes 92 

não mais poderá consignar o seu voto. 93 

2 – Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016 do HCSS - Hospital de Clínicas de São 94 

Sebastião - Sr. klébson abriu a apresentação da Prestação de contas justificando a ausência do 95 

Interventor por motivos de força maior, falou um pouco sobre sua formação (Adm. Hospitalar e 96 

Direito), e também fazendo um breve histórico sobre a legislação pertinente. Considerações 97 

iniciais quanto aos instrumentos legais: Lei 1675/2004 - Repasse à título de Subvenção Social de 98 

até R$ 200.000,00 mensais; Decreto 3865/2007 - Decreta Intervenção no Hospital de Clínicas de 99 

São Sebastião, mantido pela Santa Casa de Misericórdia; Lei 2063/2010 - Altera Lei 1675/2004 -100 

prevendo repasse à título de Subvenção Social/Auxílio de até R$ 2.300.000,00 mensais; Lei 101 

2234/2013 - Altera Lei 2063/2010 -prevendo repasse à título de Subvenção Social/Auxílio de até 102 
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R$ 3.000.000,00 mensais; e Lei 2309/2015 - Dispõe sobre celebração de convênio com o Hospital 103 

de Clínicas de até R$ 3.000.000,00 mensais. Quanto à Subvenção Social é regulamentada pela 104 

LEI Nº 4.320, de 17 de Março 1964 (Brasília – DF), Art. 12. A despesa será classificada nas 105 

seguintes categorias econômicas: § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as 106 

transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-107 

se como: I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter 108 

assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; O Complexo Hospitalar é composto pelo Hospital, 109 

Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boi, SAMU e Quimioterapia.  Enquanto explanava 110 

sobre as receitas operacionais a Sra. Ana Amélia questionou sobre as aplicações financeiras 111 

feitas pelo Hospital, uma vez que o mesmo encontra-se com dívidas, o Sr. Klébson respondeu 112 

que essas aplicações são feitas no hiato entre a receita e a data do pagamento das despesas 113 

para que o dinheiro não fique parado. O total das receitas montam 727.000,00, sendo 127.000 114 

para o SAMU e 600.000 para procedimentos de média e alta complexidade, inclusive a produção 115 

do Pronto Atendimento. Questionado pelo Sr. Puríssimo, o Sr. Klébson explicou também qual a 116 

diferença entre verba federal e filantropia, que independem uma da outra. Hoje as instituições 117 

filantrópicas são as grandes parceiras do SUS, mas conseguir um título de filantropia ou um 118 

projeto como o Cegonha, tem que passar por muita burocracia, as regras mudam durante o 119 

procedimento de acordo com o interesse do governo, e no final, por falta de verba, só poucas 120 

entidades conseguem. Sra Isabel saiu às 17:35, Sr. Beto às 17:37. Dra Tânia falou que a COFIN 121 

gostaria de saber qual o passivo da dívida com encargos do Hospital. A dívida acumulada com 122 

encargos quando a Intervenção assumiu o Hospital era R$ 18.000.000,00. Foi feito um acordo de 123 

parcelamento inicialmente com parcelas de 30.000,00, passou para 150.000,00 e que agora são 124 

de 180.000,00. Desde a intervenção até o momento acumulou mais R$ 16.000.000,00 em dívidas. 125 

Estamos tentanto sensibilizar o executivo a pagar parte dessa dívida. Sr. Felipe acha louvável a 126 

atitude do Sr. Klébson, mas acredita que é vazia, faz questionamento sobre a dívida e acredita na 127 

responsabilização do gestor; também quer que conste em ata o motivo pelo qual o Sr. Marcelo 128 

Antunes de Camargo (Interventor) não está aqui. Dra Tânia deixou claro que só vai interromper 129 

novamente quando tiver dúvidas, questionou sobre o gastos com serviços de terceiros, e o Sr. 130 

Klébson explicou sobre o problema que tiveram com a caixa dágua. Dr. Antonio, Dr. João e 131 

Clausius saíram às 18:00. Sr. Everton perguntou sobre o pacote Itapema e Ecorad, se tem uma 132 

quantidade pré-definida. Sr. Klebson disse que o pacote de exames acordado não há limite,mas 133 

fala sobre exames eletivos que deveriam ser feitos pela rede e acabam sobrecarregando o P.A. 134 

Dra Tânia questionou sobre o ‘plus’ a mais recebido para fazer triagem de exames. Sr. Klébson 135 

informou que não há plus a mais para triagem, mas sim plantão administrativo feito aos finais de 136 

semana, revezando-se a cada 15 dias entre ele próprio e o gerente do RH; afirma ainda que o 137 

gerente do RH optou por receber por este plantão, o que é legal, e ele abriu mão. Sr. Everton 138 

questiona o alto salário do gerente do RH; Sr. Klebson explica que quando entrou no hospital o 139 

gerente já estava lá, que vem tentando reduzir as indicações políticas, e as interferências 140 

externas, mas não consegue resolver isso 100% das vezes. Dra Tânia pede para registrar as 141 

distorções e as influências políticas. Foram discutidos os valores pagos aos médicos de convênio, 142 

sem nenhum percentual pago a entidade sobre as consultas, somente sobre os procedimentos, 143 

Dra Tânia acha que isso tem que ser repactuado. Dra Tânia falou sobre a necessidade de uma 144 

reunião específica para prestação de contas, que a COFIN está sendo prejudicada, pois a leitura 145 

do relatório fica sempre pro final. Foi explicado o alto custo com os médicos, são 20 fixos e mais 146 

30 para cobrir todos os plantões diariamente, um custo de quase 6.000.000 em 4 meses. Entre os 147 

médico terceirizados, o Dr. Paulo Jorge detém o maior número de médicos terceirizados (conflito 148 

de interesses). Conclusa a apresentação, constatou-se que não havia quórum para votação das 149 

contas, só havia 10 conselheiros presentes. Dra Márcia sugeriu mandar o parecer para o Hospital 150 

e votar na reunião ordinária de 10/01/2017. O Sr. Puríssimo propôs a leitura do relatório assim 151 

mesmo, pautando as irregularidades – SAMU (só folha de pagamento?), Contratos Médicos e 152 

Buco-Maxilos – e resolveu não aprovar a prestação de contas. Leitura do relatório foi suspensa 153 
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porque o Sr. Barboni não estava presente e não assinou o relatório. Finda a reunião, Dra Márcia 154 

agradeceu aos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após 155 

aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por  Tereza Carmela Galdino 156 

da Costa e presidida pela       Sra. Márcia Guimarães Corrêa da Silva.                                                                                157 

Sebastião, 13 de dezembro de 2016. 158 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  159 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Gustavo Barboni de Freitas  

Débora Aparecida Teixeira Torres  João Augusto Siqueira  

Márcia Guimarães Corrêa da Silva  Tania Regina Sarak  

Guilherme Seixas Santana de Lima  Luiz Roberto Silva  

Dirceia Arruda de Oliveira  Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  Felipe Gimenez Neto  

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 160 
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