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 ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de março de 2017, em segunda chamada às 16h e 20m e término às 17h e 30m. 3 

A) Leitura da ata: 221ª Ordinária, aprovada por unanimidade e disponibilizada para assinatura. 4 

B) A ata da 138ª reunião extraordinária de 21/02/17 será submetida à votação na ordinária de 5 

abril/17. 6 

C) Documentos Expedidos e Recebidos no Período:  7 

Ofícios Expedidos: of. 023/17 – a SESAU agendamento de carro; of. 024/17 – ao COMUS Ilhabela 8 

solicitação de reunião sobre CEFOR; of. 025/17 – a SESAU COFIN solicita cancelamento contrato 9 

empresa Rizzo; of. 026/17 – a SESAU COFIN solicitação conforme ata COFIN 342ª; of. 027/17 - COFIN 10 

solicitação conforme ata COFIN 338ª; of. 028/17 COFIN solicitação conforme ata 339ª; of. 029/17 – 11 

COFIN solicitação conforme ata 340ª; of. 030/17 – COFIN solicitação conforme ata 221ª Ordinária 12 

COMUS, of. 031/17 – a SESAU encaminha ofícios sem retorno da PC 3º Qd-16. Ofícios Recebidos: OF. 13 

100/17 – SESAU enviou SIOPS 2016; of. 082/17 – SESAU indicação de Georgia como suplente na 14 

COFIN, – HCSS esclarecimentos s/ parecer COFIN, Memo-circular nº 004/17 – SEGOV - solicitações de 15 

banners e faixas. Folha de Andamento: Datada de 02/03/17 – Solicitação de questionário pelo Memo 16 

010/17 – SEFAZ. Guia de Remessa: Datada de 15/02/17 – envio de processos para vistas, Datada de 17 

20/02/17 – envio SIOPS 6º Qd-17. Memo COMUS: 001/17: solicitação de acesso a internet de Guilherme 18 

e Ana Elisa. Folha de Andamento - FMS referente apresentação AUDISUS; Dr. Antonio referente 19 

Regimento Interno da COFIN e do COMUS. Email: Informações sobre a 1ª Conferência Estadual da 20 

Saúde da Mulher. Resoluções: 008/17 – Aprovação Diretoria FSPSS, 009/17 - Reprovação das Contas 21 

SESAU – 3º Quadrimestre – 2016.  22 

ORDEM DO DIA:  23 

1-Situação Atual do Serviço de Internação Psiquiátrica no Município de São Sebastião – SP; 24 

2-Eleição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde; 25 

3-Nomeação de membros para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta – 26 

Ministério Público de São Sebastião – SP; 27 

4-Leitura das Propostas de Alteração do Regimento Interno do COMUS; 28 

5- Eleição para formação da Comissão de Revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal 29 

de Saúde – COMUS; 30 

6- Sistema de Informação do Orçamento Público de Saúde – SIOPS - 2016; 31 

7- Assuntos Gerais:  32 

7.1- 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher; 33 

7.2- Pendências nas Prestações de Contas da SESAU (ausência de respostas aos ofícios emitidos 34 

pelo COMUS - COFIN) – 3º quadrimestre/2016; 35 

7.3- Grupo Whatsap Não Oficial formado em nome do COMUS. 36 

____________________________________________________________________________________ 37 

Dra. Marcia deu início a reunião e informou à plenária que não será mais permitida a consignação de 38 

voto quando o Conselheiro se ausentar da reunião, correndo-se o risco de não haver votação por falta de 39 

quorum. Informou que, segundo o Regimento Interno do COMUS, cada Conselheiro terá direito a 2 40 

minutos de expressão verbal, mediante ao assunto em pauta. Informou que a referida da reunião 41 

extraordinária do COMUS não foi submetida à votação em decorrência da Sra. Ana Maria estar 42 

sobrecarregada com a saída da funcionária Tereza Carmela. Sra. Ana Maria informou que as resoluções 43 

e os encaminhamentos foram efetuados. Em seguida passou-se a ordem do dia: 44 

1- Situação Atual do Serviço de Internação Psiquiátrica no Município de São Sebastião – SP: Dra. 45 

Marcia deu início lembrando que a referência para internações psiquiátricas no Município era o Hospital 46 

Chuí, porém desde o ano passado o convênio foi encerrado. A partir desse momento, o Município de São 47 

Sebastião vem pagando pelas vagas disponibilizadas. Informou que a idéia é acionar o Ministério Público 48 

para que ele possa cobrar do Estado uma nova indicação de unidade referência. Dr. Ubirajara fez uma 49 

explanação de todo o processo, e reforçou o fato de que alguns casos não são resolvidos no CAPS, e 50 

que a necessidade do Estado em nos dar uma nova referência é premente devido à situação atual que o 51 
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Município vem enfrentado. Em seguida, sugeriu a união das quatro cidades do Litoral objetivando 52 

requerimento perante o Estado, por meio do Ministério Público ou da Procuradoria Geral do Estado. Sr. 53 

Henrique Simões relatou que o Governo do Estado estipulou como rede de atendimento psicossocial em 54 

2011; o que foi feito para contornar a situação e os custos atuais do Município com internações. Informou 55 

que o Município deve 400.000,00 ao Chuí, que não quer aceitar mais pacientes. Considerou que a 56 

situação é critica e deve ser levada ao Ministério Público. Sra. Dirceia citou um caso pontual de Maresias 57 

e disse que vai acionar o Ministério Público também. Dr. Ubirajara disse que o Chuí já está em 58 

condições de se credenciar novamente, mas não está disposto devido à baixa remuneração do SUS (R$ 59 

79,00/dia). Foi citado também que o Chuí não tem apresentado bons resultados com os pacientes, que o 60 

ideal seria o credenciamento em outra instituição.  61 

2-Eleição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Dra. Marcia Informou 62 

que o COMUS precisa formar a referida Comissão e que apesar dos convites via e-mail e solicitação em 63 

plenárias ninguém se candidatou. Em seguida, candidataram-se os seguintes conselheiros com 64 

aprovação por unanimidade da Plenária: Marcia Guimarães Correa da Silva (Segmento 65 

Trabalhador), Maria Cecília Nobre Borges Nogueira (Segmento Usuários), Felipe Gimenez Neto 66 

(Segmento Usuários), Dinalva Menezes Castro Tavares (Segmento Usuários), ficando para posterior 67 

indicação o segmento Governo sob a responsabilidade do Sr. Henrique Simões. Dra. Marcia fez 68 

esclarecimentos sobre o papel das Comissões, explicou que o Acompanhamento do Plano Municipal 69 

consiste em comparar o que já foi planejado no ano anterior com o Relatório Anual de Gestão, bem como 70 

verificar o que foi executado pela Secretaria de Saúde – SESAU. 71 

3-Nomeação de membros para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta – 72 

Ministério Público de São Sebastião – SP: Dra. Marcia informou o COMUS necessita nomear dois 73 

membros do COMUS (titular e Suplente) para compor os trabalhos de Avaliação do TAC, já que apesar 74 

dos convites via e-mail e nas plenárias ninguém se candidatou. Em seguida, candidatam-se 75 

espontaneamente os seguintes conselheiros com aprovação por unanimidade da Plenária: Carlos 76 

Alberto Sant’Anna segmento usuários e Guilherme Seixas Santana de Lima – segmento 77 

Trabalhador. Dando continuidade. Dra. Marcia explicou que o trabalho a ser desempenhado pelos 78 

conselheiros eleitos consiste em acompanhar as condições impostas pelo Ministério Público para a 79 

Secretaria de Saúde cumprir, sob pena de ser responsabilizada.  80 

4-Leitura das Propostas de Alteração do Regimento Interno do COMUS: Dra. Marcia informou que 81 

por solicitação da Dra. Tania o Regimento Interno do COMUS será submetido à apreciação da Plenária 82 

com apontamentos e sugestões para alteração. Em seguida Dra. Tania efetuou a leitura dos itens com 83 

sugestões para alteração, sendo que na leitura do capitulo V, artigo 15, § 5º, ela sugere a liberação de 84 

participação para pessoas qualquer pessoa durante as reuniões das Comissões Internas do COMUS, 85 

sendo esta reprovada pela Plenária. Em seguida salientou que a Comissão de Acompanhamento dos 86 

Conselhos Gestores consta do Regimento Interno e não acontece. Sr. Henrique fez algumas 87 

considerações sobre os trâmites a serem realizados antes de qualquer alteração sugerida. Lembrou 88 

ainda que para o momento de votação das propostas de alteração, segundo a Lei, é preciso que haja 89 

anuência da plenária e quorum de 2/3 da composição votante. Dra. Marcia sugeriu que os conselheiros 90 

se apropriem do Regimento Interno do COMUS e, caso tenha alguma sugestão para alteração, favor 91 

enviá-la para a Secretaria Executiva do COMUS por e-mail ou pessoalmente e que a apresentação desta 92 

minuta contendo todas as propostas seja apresentada na próxima ordinária de abril/17. Sugestão 93 

aprovada por unanimidade pela plenária.  94 

5- Eleição para formação da Comissão de Revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal 95 

de Saúde – COMUS: Concluindo, Dra. Marcia disponibilizou o momento para eleição da Comissão de 96 

Revisão do Regimento Interno, candidatando-se os seguintes Conselheiros: Felipe - segmento 97 

Usuários, Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador, Henrique Simões – segmento Governo e 98 

Carlos Alberto Sant’Anna – segmento Usuários. Composição Aprovada por unanimidade pela 99 

Plenária. 100 

6-Sistema de Informação do Orçamento Público de Saúde - SIOPS 2016: Sr. Henrique falou sobre a 101 

Prestação de Contas quadrimestral conforme a lei 80/80 e 141/12, as quais regulamentam o objetivo da 102 
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Prestação de Contas. Informou que o preenchimento do SIOPS passou de quadrimestral para bimestral e 103 

que é possível visualizar tudo o que é realizado com a Execução Orçamentária e Financeira, com os 104 

recursos advindos do SUS, contrapartida Municipal e Recursos Estaduais. Disse também que a área da 105 

Saúde é um misto de sensações que dependem muito do tipo de atendimento dispensado ao paciente. 106 

Porém disse que a resolutividade da Saúde não se mede por sensações, mas sim pelo efetivo 107 

atendimento. A Saúde se baseia em indicadores e parâmetros, com os quais política nenhuma pode 108 

relatar. Considera que a manifestação popular é devida, porém existem foros adequados para que a 109 

discussão aconteça. Salientou que o COMUS é o foro certo para apresentação de denúncias, 110 

reclamações e sugestões. Sra. Ingrid, representante usuária, questionou sobre o fato do usuário não ter 111 

direito a voz, disse que eles nem sabe como funciona o Conselho de Saúde. Sras. Dinalva e Dirceia 112 

informam que desenvolvem um trabalho junto às unidades de saúde, na Costa Sul, momento pelo qual 113 

conversam sobre os problemas enfrentados pela população usuária e classe trabalhadora. Sr. Henrique 114 

e Sra. Dinalva esclareceram que eles estão representados no Conselho sim e assim devem passar as 115 

dificuldades apresentadas aos seus respectivos representantes. Sr. Henrique Simões complementou a 116 

informação e disse que o direito de voz lhes é garantido, porém é preciso respeitar os trâmites 117 

regimentais, apresentando a solicitação com antecedência para constar como item de pauta. Sr. Felipe 118 

falou sobre o projeto já aprovado em plenária, de assembléias itinerantes para que a população conheça 119 

o trabalho do Conselho Municipal de Saúde e possa efetivamente participar. Sra. Dirceia falou da 120 

importância na escolha do representante dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S, objetivando o 121 

desenvolvimento de um trabalho com ações voltadas pára o coletivo e não em causa própria. Alertou 122 

para a escolha do perfil do representante de unidade de saúde, pois este não deverá interferir na conduta 123 

realizada pela coordenação da unidade. Sra. Viviane lembrou a dificuldade para se formar um Conselho 124 

Gestor de Unidade, porém acha que este trabalho deve ser resgatado. Sr. Henrique discorreu sobre a 125 

importância da Conferência de Saúde com relação às propostas apresentadas pela população, explicou 126 

que proposta aprovada reflete a necessidade da população e consta dos seguintes instrumentos de 127 

Gestão: Relatório Final da Conferência, Relatório Anual de Gestão, Programação Anual de Gestão e 128 

Plano Municipal, ficando o gestor com a responsabilidade de cumpri-lo. Informou que em parceria com o 129 

Dr. Adilson, Presidente da Fundação de Saúde, construíram um projeto para a implementação dos 130 

CGU’S. Por último, disse que quatro anos passam rápidos e então é preciso acelerar. Citou que em 2016 131 

foram investidos 38,54% com recursos próprios na Saúde, sendo que a lei preconiza 15¨%. Dr. João 132 

Siqueira lembrou que tiveram a construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Hospital e UBS 133 

de Boiçucanga, que contribuíram para esse percentual. Explicou que a média é dividida pela população 134 

fixa, porém o Município tem uma população flutuante bem alta. Sr. Henrique questionou se com esse 135 

investimento a Saúde no Município consegue ser efetiva e equânime como preconiza o SUS. Caso sim, 136 

será ótimo, caso não, o Conselho terá que analisar o que se poderá fazer, lembrando que esse ano tem o 137 

Plano Municipal de Saúde. Disse que os técnicos da Secretaria de Saúde vão trabalhar nele e o COMUS 138 

está convidado para acompanhar. Sra. Dinalva falou do trabalho que desenvolveu anteriormente no 139 

acompanhamento do Plano Municipal de Saúde. Dando continuidade, Sr. Henrique citou os itens os 140 

quais constam do SIOPS e informou que o RAG tem prazo para ser entregue até o dia 30/03/17. 141 

7- Assuntos Gerais:  142 

7.1- 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher: Sr. Henrique informou que em atendimento a uma 143 

solicitação da DRS de Taubaté efetuada no dia 13/03/17, os Municípios deverão realizar uma Plenária 144 

objetivando eleger quatro delegados para participação da 1ª Conferência Estadual referente à saúde da 145 

Mulher e 2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Salientou que o tempo urge e em seguida 146 

solicitou o apoio do COMUS para realização do referido evento. Informou que em parceira com a FATEC 147 

que disponibilizará os profissionais, alunos e professores no apoio tecnológico e logístico que o evento 148 

requer. Dra. Marcia salientou que será preciso haver empenho e engajamento do Município de São 149 

Sebastião e Ilhabela, considerando que os Municípios de Caraguatatuba e Ubatuba se unem e resolvem 150 

entre eles. Disse que mobilizará os grupos que já acompanharam esse tipo de trabalho e já tem os dados 151 

nas mãos. Considerou que com a elaboração do Relatório exigido e entregue a tempo, terão garantida a 152 

representatividade na Conferência Estadual com indicação dos quatros delegados.  153 
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7.2- Pendências nas Prestações de Contas da SESAU (ausência de respostas aos ofícios emitidos 154 

pelo COMUS - COFIN) – 3º quadrimestre/2016: Sr. Henrique informou que levantarão os referidos 155 

ofícios não respondidos pela SESAU e não pouparam esforços cumprir os prazos dos ofícios atuais, bem 156 

como os do quadrimestre anterior. Por último, falou rapidamente sobre a reforma administrativa e 157 

informou que depois de concluída, todas as informações poderão ser acessadas no link que será 158 

disponibilizado no Whatsap do grupo Usuários do SUS.  159 

7.3- Grupo Whatsap Não Oficial formado em nome do COMUS: Sr. Henrique sugeriu ao Sr. Carlos 160 

Alberto a alteração do nome do grupo do Whatsap que leva o nome do COMUS e USUÁRIOS, até 161 

porque não se trata de um grupo criado e nem autorizado pelo Conselho. Sr. Carlos Alberto disse que 162 

fará a alteração.  163 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. A presente ata, após aprovação, será assinada pelos 164 

presentes. Ata elaborada por                   Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por                                   165 

Márcia Guimarães Corrêa da Silva. 166 

Sebastião, 14 de março de 2017. 167 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  168 

Henrique Simões Rodrigues da Silva   Adilson Ferreira Moraes  

Nelsino da Conceição Silva  Lilian Cristiane da Silva Medeiros  

Camila Ribeiro Puerto  João Augusto Siqueira  

Ubirajara Nascimento  Rosana Fleury Zerlotti  

Marcia Guimarães Correa da Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tania Regina Sarak  Guilherme Seixas Santana de Lima  

Ana Elisa Barbosa Cavichi  Viviane Moura Snodgrass  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Dirceia Arruda de Oliveira  

Carlos Alberto de Sant’Anna  Maria Aparecida Dias Santos Prado   

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  Irma Carretoni Puertas Tavares  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Douglas Alberto Braga   
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