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 ATA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de janeiro de 2017, em primeira chamada às 16h e 10m e término às 17h e 03m. 3 

A) Leitura da ata: 219ª Ordinária, aprovada por unanimidade e disponibilizada para 4 

assinatura. 5 

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

Ofícios Recebidos: Relação Equipe SAMU, em resposta ao ofício 133/16 Comus; Documento de entrega da 7 

Impressora do Comus. Decreto COMUS: nº: 6670/16 Qualificação da FSPSS como O.S.; F.A. da SESAU 8 

encaminhando a FOPAG da Fundação em resposta ao Ofício 131/2016 Comus; 001/2017 – Setradh – 9 

indicação de membros para o Comus; memo - circular 02/2017 – Sesau – encaminhamento de decretos; Of. 10 

11/2017 – SESAU reagendamento da Prestação de Contas 3º QD-2016. F.A.: solicitação de item de pauta – 11 

renovação da frota de ambulância do SAMU; E-mails Recebidos: Petrobrás Inf. Aditamento de Contrato 12 

caso Itatinga, DRS XVII Cancelamento Curso de Capacitação de Conselheiros, Edgard Moreira (empresa 13 
Velvet) informando o pagamento pendente); CES – preenchimento formulário CNS. Encaminhamento da 14 

Relação de Funcionários que compõem o SAMU em resposta ao of. COMUS 133/2016. Of. AMESSI s/nº - 15 

datado de 09/01/17 – substituição de conselheiros. Resoluções do COMUS: nº. 62/2016 – Aditamento do 16 

Contrato da UniverSaúde, nº. 63/2016 - Ratificação de todos os atos do COMUS em 2016. 17 

Sra. Marcia, presidente da mesa, iniciou a reunião dando boas vindas aos novos membros do COMUS, 18 

segmento Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Trabalho e 19 

Desenvolvimento Humano. Em seguida, passou-se a ordem do dia com inversão dos itens de pauta, iniciando 20 

com Assuntos Gerais.  21 

ORDEM DO DIA:  22 

1- Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças sobre a Prestação de Contas do 23 

Hospital - 2º Quadrimestre/2016; 24 

2- Apresentação do Recebimento do Recurso referente à Emenda Parlamentar nº 28010003 - 25 

Deputado Federal Guilherme Mussi; 26 

3- Apresentação da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 04/2014 - Aquisição de Gerador 27 

Hospitalar; 28 

4- Vacância no cargo de Vice Presidente da Secretaria Executiva do COMUS; 29 

5- Vacância no segmento Governo na Comissão de Finanças – COFIN; 30 

6- Assuntos Gerais: 6.1- Relatório de Auditoria - DENASUS nº 16420 consoante os resultados 31 

de Auditoria realizada na Secretaria de Saúde, 6.2- Reagendamento da Apresentação da 32 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2016 do dia 24/01/2017 para o dia 21/02/2017; 6.3 - 33 

Cerimônia de Entrega de Ambulâncias para renovação da frota do SAMU e Reunião com 34 

prefeitos e gestores da Saúde com o tema: "Reflexão sobre as ações da saúde", no dia 35 

10/01/17, local: Palácio dos Bandeirantes; 6.4 - Reabertura do Pronto Atendimento - PA da 36 

Enseada; 6.5- Assuntos Internos do COMUS. 37 

1- Assuntos Gerais: 38 

1.1-Relatório de Auditoria - DENASUS nº 16420: Sra. Márcia informou que o COMUS recebeu o 39 

referido relatório referente à Auditoria realizada na Secretaria de Saúde no ano anterior e que este 40 

foi enviado para os Conselheiros por e-mail no dia de hoje.  41 

1.2- Reagendamento da Apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2016: Sra. 42 

Márcia informou que houve alteração na data da Apresentação da Prestação de Contas do 3º 43 

Quadrimestre/2016, passou do dia 24/01/17 para o dia 21/02/2017. Considerando a mudança de 44 

gestão, estruturação da Secretaria de Saúde e regularização dos sistemas de gestão pública. 45 

1.3- Cerimônia de Entrega de Ambulâncias para renovação da frota do SAMU e Reunião com 46 

prefeitos e gestores da Saúde com o tema: "Reflexão sobre as ações da saúde", no dia 47 

10/01/17, local: Palácio dos Bandeirantes: Sr. Henrique, Secretário adjunto da Secretaria da 48 

Saúde, informou que hoje no período da manhã teve um evento que promoveu um alinhamento 49 

entre a esfera estadual e municipal, na qual compareceram o Ministro da Saúde de São Paulo, 50 

Prefeito de São Sebastião, Secretária da Saúde e alguns diretores da Secretaria de Saúde, 51 

objetivando a reflexão sobre as ações de saúde. Informou que no período da tarde abordarão o 52 
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recebimento de uma ambulância para compor a frota do SAMU.  53 

1.4- Reabertura do Pronto Atendimento - PA da Enseada: Sr. Henrique informou que a 54 

Secretaria de Saúde considera viável o estudo de Reabertura do Pronto Atendimento – PA da 55 

Enseada, com horário de atendimento estendido como já era anteriormente. Informou que o retorno 56 

deste atendimento está em estudo e, que provavelmente isto acontecerá até o final de janeiro/17 ou 57 

início de fevereiro/17.  58 

1.5- Assuntos Internos do COMUS: Sra. Tereza, administrativo do COMUS, informou que a 59 

comunicação do Conselho normalmente é feita por e-mail, porém para assuntos mais urgentes 60 

utiliza o whatsap (lista de transmissão) para reforçar as informações. Salientou que este recurso é 61 

especificamente para este fim. Em seguida, solicitou que os conselheiros leiam a ata 62 

antecipadamente a data da reunião. Sra. Marcia informou que se esqueceu de incluir nos 63 

agradecimentos pelos serviços prestados ao COMUS a colaboração de Mirane. Disse que ela 64 

durante o afastamento da Sra. Ana Maria acumulou de forma muito competente duas funções, 65 

COMUS e Fundação. Sendo assim agradeceu carinhosamente em nome do COMUS pela 66 

colaboração dispensada. Sra. Ana Maria, administrativo COMUS solicitou que na ausência do 67 

titular às reuniões do COMUS, o suplente seja acionado. Sra. Marcia informou que o Dr. Edson 68 

Cardin retornará ao COMUS pela entidade AMESSI, como membro titular, em substituição ao Dr. 69 

Paulo Jorge, permanecendo como membro suplente o Dr. Lucas. Sr. Clausius, segmento 70 

Usuários, solicitou a palavra para fazer algumas observações, considerando a presença e cargo 71 

ocupado pelo Sr. Henrique, atual Secretário Adjunto da SESAU, sendo estes: Revisão do Processo 72 

de Intervenção do Hospital de Clínicas com duração de nove anos, solicitação de Reunião com o 73 

departamento de Recursos Humanos da SESAU que nunca foi atendida (dois anos de solicitação 74 

não atendida), Lei de Transparência também não funciona, vive com problemas de acesso, 75 

COMUS não tem presença no Organograma da SESAU. Por último, disse que São Sebastião teve 76 

um ganho muito grande com a vinda do atual Secretário Adjunto da SESAU, Sr. Henrique Simões. 77 

2- Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças sobre a Prestação de Contas do 78 

Hospital - 2º Quadrimestre/2016: Sra. Tania lembrou que este parecer não foi submetido à 79 

votação na reunião ordinária do COMUS do mês de dezembro/16 por falta de quórum devido à 80 

ausência de alguns membros antes do momento da votação. Solicitou a Presidente do COMUS 81 

apoio nestas questões e em seguida sugeriu agilidade na revisão do Regimento Interno da 82 

Comissão de Finanças e COMUS. Dando continuidade a apresentação do parecer, efetuou a leitura 83 

na íntegra do parecer, consignado na 327ª ata da reunião da COFIN, datada de 12/12/16, com 84 

observações nos seguintes itens: 1- Contratos Médicos formalizados entre Prefeitura e Hospital na 85 

Planilha de Honorários Médicos (Complexo Hospitalar, Pronto Atendimento de Boiçucanga, Pronto 86 

Socorro Central, SAMU (Custo Real), repasse Convênio – referente período 2º Quadrimestre/2016 87 

– conforme anexo apresentado); 2 – O não recolhimento dos encargos sociais dos funcionários 88 

celetistas do Complexo Hospitalar; 3- Na Intervenção, considerando que durante longo período não 89 

se apresentou resultados satisfatórios (dados econômicos continuam críticos). Parecer da COFIN: 90 

Prestação de Conta referente ao 2º Quadrimestre de 2016 – REPROVADA. Sra. Márcia 91 

explicou que o voto da Plenária é soberano, ela pode conceder seu voto independente do parecer 92 

da COFIN caso haja discordância. Informou aos membros novos recém-chegados que a COFIN é 93 

uma Comissão Interna do COMUS responsável pela análise, fiscalização, emissão de documentos 94 

vistorias e emissão de parecer, enfim é uma Comissão orientadora que subsidia o COMUS.  Disse 95 

que geralmente o Conselho vota junto com a COFIN, porém esta não é uma obrigatoriedade. 96 

Conselheiro Felipe informou que já foi membro da COFIN no ano anterior e considera importante a 97 

participação de todos os membros durante a análise dos documentos, bem como no ato da 98 

apresentação. Lembrou que a última reunião de Prestação de Contas foi lamentável. Em seguida 99 

questionou a ausência dos demais membros da COFIN na reunião em pauta e perguntou onde os 100 

membros do COMUS estarão sustentados para proceder ao voto. Dra. Tania Sarak informou que o 101 

Relatório de Auditoria – DENASUS contempla todas as constatações referentes à reprovação em 102 

tela. Dando continuidade aos seus questionamentos, Sr. Felipe perguntou se o parecer da COFIN 103 
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adiará alguma situação. Respondido pela Sra. Márcia que não. Dra. Tania Sarak solicitou que as 104 

reuniões da COFIN sejam abertas a participação dos demais membros do COMUS, independente 105 

de serem membros ou não da COFIN. Justificou que além dessa prática trazer o conselheiro para 106 

responsabilidade de ser membro atuante, objetiva a multiplicação do saber. Dr. Marcelo Coelho 107 

sugeriu que nova avaliação das contas por todos os conselheiros e nova emissão de parecer, 108 

objetivando sua finalização. Dra. Tania sugeriu que todos os conselheiros efetuem a leitura do 109 

referido relatório de auditoria DENASUS e que o parecer da COFIN não será alterado até que os 110 

itens apontados como irregulares sejam sanados. Maria Cecília Sugeriu que o COMUS repense 111 

seu comportamento durante as reuniões plenárias, ordenando e respeitando o tempo determinado 112 

nos momentos disponibilizados para expressões verbais. Sr. Henrique sugeriu que as contas 113 

sejam reenviadas previamente para nova análise dos conselheiros, objetivando um parecer 114 

conclusivo para a próxima reunião. Dra. Márcia sugeriu que a data para a nova apresentação da 115 

referida Prestação de Contas e novo parecer seja agendada para o dia 24 de janeiro/2017. Dr. 116 

João Siqueira sugeriu que sejam apontados somente os itens tidos como reprovados. Todas as 117 

sugestões foram acolhidas pela presidente da mesa, ficando consensuado, por unanimidade 118 

pela plenária, que o COMUS solicitará nova apresentação da Prestação de Contas do 119 

Hospital de Clínicas, somente dos itens apontados como irregulares, em reunião 120 

extraordinária dia 24 de janeiro de 2017, para que a Plenária possa emitir seu parecer.  121 

3- Apresentação do Recebimento do Recurso referente à Emenda Parlamentar nº 28010003 - 122 

Deputado Federal Guilherme Mussi: Sra. Fabiani, representante do Fundo Municipal de Saúde – 123 

FMS, Informou que este é o setor responsável pelo acompanhamento dos repasses dos recursos 124 

financeiros federais, estaduais e recursos do Tesouro Municipal. Em seguida, informou que houve 125 

um repasse no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) recebido em 23/12/2016 por meio da 126 

Emenda Parlamentar nº 28010003 – Deputado Federal Guilherme Mussi, destinado para o 127 

Incremento PAB – Apoio à Manutenção de Unidade de Saúde da Atenção Básica. Informou 128 

que a referida emenda é subsidiada pelas seguintes portarias: nº. 268/2016 (regulamenta a 129 

aplicação das emendas parlamentares que adicionam recursos ao SUS no exercício de 2016), nº. 130 

1855/2016 (habilita Municípios a receberem recursos ao incremento temporário PAB) e nº. 131 

2721/2016 (altera § 3º do artigo 7º da portaria nº. 268/2016. Salientou que o referido recurso ainda 132 

não foi utilizado e está em conta específica de aplicação. Por último disse que a Prestação de 133 

Contas deste recurso será realizada no Relatório Anual de Gestão – RAG. Sr. Henrique informou 134 

que o Governo Federal inovou ano passado com alterações na LOA – Lei Orçamentária Anual, na 135 

qual esta, atualmente concederá força executiva aos deputados para propositura de suas ações, 136 

porém com pactuação dos indicadores efetuada pelo Ministério da Saúde. 137 

4- Apresentação da Prestação de Contas do Termo Aditivo – TA nº 04/2014 - Aquisição de 138 

Gerador Hospitalar – Convênio 322/2014: Sra. Fabiani, representante do Fundo Municipal de 139 

Saúde – FMS, informou que existe um convênio firmado entre o Município de São Sebastião e 140 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, assinado em 02/07/2014 com publicação em 141 

21/06/2014, porém só foi recebido no ano de 2015 com acompanhamento da Comissão de 142 

Finanças. Sua vigência terminou em 31/12/2016, sendo utilizado para aquisição de um gerador de 143 

energia elétrica Hospitalar. Em seguida efetuou uma breve leitura da descrição técnica do aparelho. 144 

Discorreu sobre os valores de receitas e despesas, tendo como resultado de aplicação financeira 145 

R$ 21.538,28 e total de despesa R$ 100.510,00, sendo devolvido para Secretaria do Estado da 146 

Saúde – SES o valor de R$ 71,028,28. Por último, informou que não houve contrapartida municipal 147 

e que a COFIN já vem acompanhando esta prestação de contas. Sra. Márcia submeteu o TA nº. 148 

04/2014 a votação da plenária, sendo aprovado por unanimidade.  149 

5- Vacância no cargo de Vice Presidente da Secretaria Executiva do COMUS: Sra. Márcia 150 

informou que em decorrência da substituição do Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da Silva, representante 151 

da Secretaria de Saúde na composição do COMUS, tornou-se necessário o preenchimento da vaga 152 

de vice-presidente, porém de acordo com o Regimento do COMUS, artigo 17, parágrafo 3º, caberá 153 

ao membro subsequente na hierarquia ocupar o cargo. Informou que a Conselheira Isabel Cristina 154 
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do Nascimento Oliveira, segmento Usuários foi consultada e aceitou ocupar o cargo de Vice 155 

Presidente. Para o cargo de 1ª Secretária assumiu a Conselheira Maria Cecília Nobre Borges 156 

Nogueira, resultando a vacância no cargo de 2º Secretário. Em seguida, disponibilizou-se o 157 

momento para manifestações de interesse dos Conselheiros no segmento Governo para ocupação 158 

do referido cargo. Candidatou-se pela Secretaria de Saúde Adilson de Ferreira de Moraes, 159 

segmento Governo, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária. 160 

6- Vacância no segmento Governo na Comissão de Finanças – COFIN: Informou que em 161 

decorrência da cessão do funcionário Gustavo Barboni de Freitas para o Município de Ilhabela, 162 

tornou-se necessário o preenchimento da vaga no referido segmento. Em seguida, disponibilizou-se 163 

o momento para manifestações de interesse dos Conselheiros no segmento Governo para 164 

ocupação do referido cargo. Candidatou-se pela Secretaria de Saúde Henrique Simões 165 

Rodrigues da Silva, segmento Governo, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária. Sra. 166 

Marcia disponibilizou momento para os Conselheiros novos se manifestarem. Disse que promoverá 167 

oficinas internas de capacitação de conselheiros e que, atendendo a uma das reivindicações 168 

efetuadas na última Conferência de Saúde Municipal, também promoverá reuniões junto à 169 

comunidade, iniciando pelo bairro da Enseada.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 170 

A presente ata, após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por                        171 

Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por                                   Márcia Guimarães Corrêa da 172 

Silva. 173 

Sebastião, 10 de janeiro de 2017. 174 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  175 

Henrique Simões Rodrigues da Silva  Adilson Ferreira de Moraes  

Nelsino da Conceição Silva  Lilian Cristiane da Silva Medeiros  

Camila Ribeiro Puerto  João Augusto Siqueira   

Ubirajara Nascimento  Rosana Fleury Zerlotti  

Márcia Guimarães Corrêa da Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tania Regina Sarak  Guilherme Seixas Santana de Lima  

Edson Cardin Nogueira  Lucas Faria de Souza Campos  

Marcelo Ferraz Coelho  Nathalia Cristina de Sá  

Carlos Alberto de Sant’Anna  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. 176 
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