
 
 

Ata da 224ª Reunião Ordinária do COMUS   09/05/17                                Página 1 de 5 
 

 ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de maio de 2017, em segunda chamada às 16h e 21m e término às 17h e 58m. 3 

A) Leitura da ata: 223ª Ordinária: aprovada por unanimidade e disponobilizada para assinatura.  4 

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

Ofícios Expedidos: of. 041/17 – COMUS a DRH, resposta ao Of.371/17 DRH; of. 042/17 – COMUS 6 

a Sesau, solicitando a PC do HCSS ref. 3º Quad./16 of. 043/17 – COMUS a Sesau, sol. Alteração da 7 

Lei Orgânica; of. 044/17 – COMUS à Sesau, sol. cumprimento do prazo para entrega da PC aos 8 

Conselheiros; of. 045/17 – COMUS a Sesau, sol. cópia impressa do RAG 2016 e PAS 2017;, of. 9 

046/17 – COMUS a Setradh, indicando conselheiros p/ o Conselho do Bolsa Família; of. 047/17 – 10 

COMUS a FSPSS, indicando conselheiros p/ Comissão de Acompanhamento do Convênio; of. 11 

048/17 – COMUS a FSPSS, solicitando a apresentação da PC do 1º Quad./17 na reunião de 12 

09/05/2017. Ofícios/Doctos Recebidos: Memo 324/2017 Sesau ao DRH ref. Retorno servidora 13 

Tereza; Carta GIESPP – (Empresa SISSONLINE)  de 20/04 ao Prefeito e a Sesau, ref. 14 

Encerramento do Contrato com a Prefeitura; Carta GIESPP - (Empresa SISSONLINE)  de 25/04 ao 15 

Prefeito e a Sesau, reiteração da Carta datada de 20/04; Of. 199/17 – SESAU  resposta ao of. 16 

008/17 – COMUS (PC), Of. 201/17 – SESAU resposta ao of. 010/17 – COMUS (PC); Of. 202/17 – 17 

SESAU resposta ao of. 018/17 – COMUS (PC), Relatório Inspeção da UPA emitido pela VISA em 18 

atendimento ao of. 026/17 – COMUS, Ficha de Procedimentos VISA em reposta ao of. 026/17 – 19 

COMUS, Notificação SEO para regularização dos serviços da UPA em resposta ao of. 026/17 – 20 

COMUS, Relatório da SEO – Apuração das condições do prédio da UPA em  resposta ao of. 026/17 21 

- COMUS, Of. 10/17 – Vig. Saúde em resposta ao of. 06/17 – COMUS, Doc. SESAU s/nº - s/data 22 

em resposta ao of. 037/17 – COMUS, Of. 10/17-VIG. SAÚDE EM RESPOSTA AO OF. 06/17 – 23 

COMUS, Of. 191/17 – FSPSS em resposta ao of. 048/17-COMUS, Cópia do projeto de construção 24 

do CCZ e USF Jaraguá em resposta ao of. 027/17-COMUS, Dados Estatísticos do SAMU em 25 

resposta ao of. 036/17-COMUS. Email: Enviado pela Sra. Carla Gamboa – Caso Itatinga, Enviado 26 

pela DRS XVII ref. 1ª Conferência de Vigilância em Saúde. Resoluções: nº. 014/17 – Aprovação 27 

Programação Anual de Saúde 2017, nº. 015/17 – Indicação Geórgia Michelucci para a Comissão de 28 

Finanças (COFIN); nº. 016/17 – Indicação de dois membros do conselho para compor o Conselho do 29 

Bolsa Família; nº. 017/17 – Indicação de dois membros do conselho para compor a Comissão de 30 

Acompanhamento do Convênio. 31 

ORDEM DO DIA:  32 

1- 1ª Semana do Bebê em São Sebastião, que faz parte do projeto SP pela Primeiríssima 33 

Infância; 34 

2- Plano de Ação de Alimentação e Nutrição; 35 

3- Votação do Relatório anual de Gestão – 2016; 36 

4- Formação/Eleição CGU’S; 37 

5- Indicação de membro do segmento usuário para compor o Conselho Curador em 38 

atendimento ao ofício 179/17 - FSPSS; 39 

6- Apresentação da Prestação de Contas do HCSS – 3º Quadrimestre/2016.  40 

7- Assuntos Gerais: Retorno da Teri para o COMUS, apresentação de novo membro 41 

representando a Federação Pró Costa Atlântica. 42 

Dra Márcia lê a pauta e após passa a palavra para Dra. Camila. 43 

1– 1ª Semana do Bebê em São Sebastião, que faz parte do projeto SP pela Primeiríssima 44 

Infância: Dra. Camila lembra que já falou ao COMUS sobre o projeto, que dentro do cronograma já 45 

houve a repactuação entre o governo municipal e estadual. Houve mudanças no Comitê, mas ela 46 

continua como coordenadora do projeto; fala sobre o Evento que terá atividades por todo o 47 

município, todos os dias. A abertura será no sábado, com apresentação musical e a presença do 48 

Exmo Sr. Prefeito, no Teatro Municipal. Dra Anna Quiesa, Enfª. Doutora em Saúde Pública, 49 

Consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, responsável pela implantação do programa, 50 

abrirá os trabalhos. Dra Camila explica os objetivos da 1ª Semana do Bebê, sobre a mobilização da 51 
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sociedade para a importância dos primeiros anos para a construção da sociedade, do poder público 52 

para conseguir mais investimentos nessa faixa etária e o estreitamento do vínculo com o núcleo 53 

familiar para formação do tronco cerebral do bebê.Terão atividades externas, abertas ao público 54 

geral -  discorre sobre os eventos e datas, e internas - com rodas de conversas e capacitação. Fala 55 

ainda sobre o importante trabalho dos voluntários. Dra Camila encerra a apresentação e passa a 56 

palavra para a nutricionista Paula.  57 

2- Plano de Ação de Alimentação e Nutrição – A Nutricionista Paula dá início à apresentação 58 

falando sobre a PNAN – Política Nacional de Alimentação e Nutrição; a Secretaria da saúde norteia o 59 

Sistema de Alimentação e Nutrição por essa política. Essa política só contemplava cidades com 60 

população acima de 200.000 habitantes, mas em janeiro de 2017 a portaria 55/2017 estendeu o 61 

repasse de recursos para cidades acima de 30.000 habitantes e até 150.000. Devido a esse corte 62 

populacional, São Sebastião passou a receber o FAN – Financiamento de Alimentação e Nutrição, 63 

fundo à fundo, no montante de R$ 13.000,00/ano. Esse recurso deverá ser investido em ações 64 

educativas e serviços de saúde. Um dos pilares dessas ações é a avaliação antropométrica feita nas 65 

escolas da rede pública, onde cerca de 11.000 mil alunos foram avaliados, dos quais, 3.000 com 66 

menos de 5 anos, e que apresentaram uma obesidade em torno de 16%, dentro da média nacional, 67 

mas muito acima do desejado. As ações planejadas envolvem parceria com a Secretaria da 68 

Educação, Unidades de Saúde da Família, Escolas de Educação Infantil, Nutricionistas e Pais; entre 69 

elas a elaboração de um Protocolo, já aplicamos a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil 70 

(Programa Nutrisus). Agora queremos implantar um programa de redução de açúcares proveniente 71 

de bebidas industrializadas. Dra Tânia comenta sobre o trabalho da equipe de nutricionistas que 72 

ganhou destaque na Vanguarda. Sra. Dircéia sugeriu a inclusão do filme “Além do Peso”; A 73 

Nutricionista Paula informou que o filme já faz parte do Plano de Ação. Dra. Márcia submeteu o 74 

Plano à votação: aprovado por unanimidade. 75 

3- Votação do Relatório Anual de Gestão/2016 - Dra Márcia colocou o RAG, apresentado na 223ª 76 

Ordinária, para votação. Dra. Tânia diz que vai aprovar com ressalva devido às auditorias (que saber 77 

se não vão abrir mais nenhuma auditoria). E a situação das auditorias em andamento, como é o caso 78 

da manutenção dos veículos e referente aos recursos humanos, a alta rotatividade de profissionais 79 

nas unidades, e a dificuldade do Gestor da UAC de passar as informações para o Ministério da 80 

Saúde. Questiona que poderá responder à essas questões. Dra Márcia disse que enviará um Ofício 81 

ao Secretário. Aprovado. 82 

4- Formação/Eleição CGU’S – Dra. Márcia fala da necessidade de fazer com que os C.G.U’s 83 

aconteçam, de promover a eleição e a sua formação; fala sobre o Sr. Vicente, da Enseada, usuário 84 

que vem cobrando sucessivamente o Conselho sobre a formação do CGU. Dra Tânia coloca que 85 

Camburi também está cobrando isso. Sr. Felipe informou que haverá Assembléia da ASABAJA 86 

(Associação Amigos do Bairro Jaraguá) no dia 31/05/2017, onde também poderá ser discutido com a 87 

população a formação dos CGU’s. Dra Márcia confirma que irá participar. 88 

5- Indicação de membro do segmento usuário para compor o Conselho Curador em 89 

atendimento ao ofício 179/17 – FSPSS – Dra Márcia fala sobre a necessidade de indicação de um 90 

membro do segmento usuário para compor o Conselho Curador da FSPSS, em substituição a 91 

conselheira Dinalva. Sr. Felipe se candidata: aprovado por unanimidade. 92 

6- Assuntos Gerais: Retorno da Teri para o COMUS, apresentação de novo membro 93 

representando a Federação Pró Costa Atlântica, Reunião DRSXVII referente Conferência de 94 

Vigilância em Saúde – Dra Márcia informa sobre o retorno da servidora Tereza ao administrativo do 95 

Comus. Apresenta a Sra Fabiana Medioli , representante da Federação Pró Costa Atlântica, em 96 

substituição à D. Dinalva. Dra Márcia transmite o convite da DRS XVII para participação dos 97 

conselheiros na reunião para formação da Comissão da 1ª Conferência Regional de Vigilância em 98 

Saúde, no dia 10/05/2017, em Taubaté; informa que irá como representante dos trabalhadores de 99 

saúde e a Sra Geórgia como Governo, e que dois conselheiros do segmento usuário deveriam ir 100 

junto para garantir a representatividade, no entanto ninguém se candidatou. Sra Tereza informou que 101 
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serão criados grupos de whatsapp para as comissões afim de que possam se comunicar e agendar 102 

as reuniões em comum acordo.  103 

7 – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016 do HCSS - Hospital de Clínicas de São 104 

Sebastião - Sra. Denise se apresenta como interventora, fala sobre a Prestação de Contas do 3º 105 

Quadrimestre de 2016, das dificuldades para organizar os dados de outra administração para 106 

apresentar. Aproveita para pedir o agendamento da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 107 

2017, que já está pronta. Afirma que trouxe toda a equipe de gestão para que todas as dúvidas 108 

possam ser dirimidas durante a reunião. Sra Kátia abre a apresentação e fala sobre seu trabalho na 109 

controladoria, que é compilar todos os números do complexo; fala também sobre a Lei 2284/2014 110 

que torna a Prestação de Contas obrigatória. Relaciona todas as unidades que compõem o complexo 111 

hospitlar (Hospital, Pronto Atendimento, Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga, 112 

SAMU e UPA), e explica que os números dizem respeito a todas as unidades, finalizando que se 113 

trata de dados econômicos, não financeiros, que são um retrato contábil dos dados, por competência. 114 

A seguir passa a palavra para o Sr. Rafael. Sr. Rafael faz a apresentação dos dados econômicos, 115 

fala que é o espelho da movimentação no período. Explica como funciona os recursos vindos de 116 

subvenção social (municipal e federal), próprios e de aplicações. O montante de subvenção social 117 

repassado pela prefeitura no 3º quadrimestre foi de R$ 12.644.921,60. Convênios e particulares 118 

constituem os recursos próprios, que não se misturam a subvenção social. As aplicações financeiras 119 

são todas feitas no Banco do Brasil; por exemplo, se a prefeitura nos repassa R$ 100.000,00 hoje 120 

mas não utilizamos tudo no mesmo dia, a diferença é aplicada automaticamente até que seja 121 

utilizada em outros pagamentos, quando é resgatada automaticamente também, mas nesse período 122 

já rende alguma coisa. Das despesa pagas com a subvenção social, o maior montante é destinado 123 

aos serviços médicos. Dra Tânia questiona sobre as empresas de servidores públicos prestando 124 

serviço para o HCSS. Sr. Douglas questiona o valor de R$ 1.243.435,03. Sr. Rafael explica falando 125 

sobre a Lei de Subvenção Social nº 2416/2016 que foi aprovada na Câmara, com a finalidade de 126 

pagamento do 13º salário de funcionários. Sr. Rafael continua a discriminar as despesas falando 127 

sobre os materiais hospitalares, que depois das despesas com médicos e celetistas, é o maior 128 

montante. Sra. Dircéia pergunta sobre o material faltante no Pronto Atendimento de Boiçucanga, que 129 

o paciente tem que comprar e levar. Fez uma ressalva sobre a enfermagem devido ao tratamento 130 

recebido pela sua amiga, acredita que está faltando treinamento e aperfeiçoamento do quadro. Foi 131 

informado pelo Sr. Alfredo do Departamento de Compras que desde janeiro não falta material no 132 

Hospital, nem nos Pronto Atendimentos e que será levantado o motivo de estar faltando esse 133 

material específico. Sra Denise dá um retorno sobre qual procedimento deve ser adotado através de 134 

questionários que podem ser preenchidos em qualquer unidade, sem a necessidade de se identificar; 135 

ressaltou que todos esses questionários vem para em sua mesa, e assim ela vai poder averiguar o 136 

que realmente se passou. Sr. Rafael fala sobre as despesas com gêneros alimentícios. Dra Tânia 137 

pergunta sobre o processo de compra de hortifrúti, se é feito por meio de licitação. Srs. Rafael e 138 

Alfredo respondem que é um processo de cotação, com 3 fornecedores e escolha do menor preço, 139 

coforme Regimento Interno do Hospital. Dra Tânia questiona que ser o mesmo fornecedor há 10 140 

anos; também questiona a compra de água com dinheiro da subvenção, mas que estava sendo 141 

usada nos apartamentos. Sr. Rafael explica que o valor já foi extornado para a conta de subvenção 142 

social. Sr. Rafael destaca o valor considerável que aparece como despesa para Provedoria, como 143 

sendo referente parcelamentos de tributos do período de 2007 à 2010. Dra Tânia questiona algumas 144 

notas, e quer saber se inclui o salário da Sra Karen. Sr. Rafael explica que esses valores foram 145 

pagos ao INSS e à Procuradorial Geral da Fazenda Nacional; e que o salário da funcionária saía das 146 

despesas com celetistas, mas que agora essa funcionária não faz mais parte do quadro. Sr. Rafael 147 

passa para as despesas com recursos próprios. Dra Márcia questiona sobre aluguel. Sr. Rafael 148 

explica que se trata do aluguel do Centro de Especialidades, onde atualmente funciona a fisioterapia, 149 

dos veículos para remoção e de equipamentos médicos. A maior despesa é com prestadores de 150 

serviços médicos. Fala novamente sobre o valor de R$ 1.200.000,00 que consta como resultado 151 

econômico, e que se deve ao repasse de R$ 1.270.000,00 em 12/2016, e que só veio cobrir os 152 
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déficits anteriores; não se tratando de resultado financeiro, não existe esse saldo em banco.  153 

Finalizou com os custos operacionais de cada unidade do complexo através de gráficos com o 154 

percentual atribuído a cada um, da seguinte forma: Celetistas (80% HCSS, 8% PSC, 8% PAB e 4% 155 

SAMU) e Serviços médicos (HCSS 54%, PSC 19%, PAB 19% e 8% SAMU). O Sr. Hamilton falará 156 

sobre os Relatórios Gerenciais, sobre  os números; informa que 84% das internações são SUS; entre 157 

particulares e convênio, o maior convênio é a Unimed; a maior faixa etária atendida é entre 20 e 49 158 

anos; 371 consultas no serviço de quimioterapia (a maior demanda é de Caraguatatuba - 49%); o 159 

atendimento era duas vezes na semana e agora passou para uma. Sra Denise explica a 160 

problemática da Quimioteraria, que é um serviço prestado pelo Hospital Saõ Francisco de Jacareí, 161 

que reduziu o número de atendimentos em decorrência do valor do valor do teto que é destinado ao 162 

Litoral Norte não estar cobrindo as despesas. Sr. Hamilton fala sobre o atendimento do P.A. de 163 

Boiçucanga, que especialmente nesse período tem um volume maior de atendimento devido à 164 

população flutuante (7.306/mês). No Pronto Socorro Central o volume é muito maior, uma média de 165 

8.756/mês. D. Dircéia pergunta se o Pronto Atendimento de Boiçucanga não atende convênios. Sra 166 

Denise explica que o Pronto Atendimento é público, municipal, não pode atender convênio. Mas 167 

ressalta que se os convênios se unissem, poderiam montar uma clínica para atender a demanda da 168 

temporada, por exemplo. Encerrando os dados dos relatórios gerenciais o Sr. Hamilton fala sobre os 169 

partos, 357 no período, sendo 49%  parto normal, excelente média que o hospital que aumentar 170 

ainda mais. Sra  Kátia fala sobre as doações que ajudam na manutenção do Hospital, dos bens 171 

adquiridos e dos investimentos. Dra Tânia pergunta sobre os materiais e equipamentos da UPA 172 

cedidos ao Hospital. Sra Denise explicou que existe um termo de permissão de uso, por tempo 173 

determinado, e que com isso houve uma grande redução no aluguel de equipamentos. Fala também 174 

que Auditores estiveram no Hospital e consideraram excelente a iniciativa, visto que seria um crime 175 

deixar esses equipamentos se deteriorarem sem uso. Dra Tânia pergunta se há um documento que 176 

diga que a UPA fará parte do complexo hospitalar. Sra Denise disse que já faz, que consta no Termo 177 

de Aditamento em 12/16; e que a previsão de abertura da UPA é aproximadamente 4 meses. Sra 178 

Kátia fala ainda sobre os eventos organizados e as reformas já concluídas. Encerrada a 179 

apresentação. Sra. Lilian pergunta quantos nutricionistas fazem parte do quadro do Hospital. Sra 180 

Kátia diz que 1, que cuida da parte clínica e da alimentação dos funcionários. Sra Lilian fala sobre 181 

as exigências do Ministério da Saúde, que é 1 profissional para cada 66 leitos. Sr. Guilherme quer 182 

saber se há funcionários celetistas cedidos para a prefeitura. Sra Kátia diz que não. Sr. Guilherme 183 

insiste se não há alguém da psicologia. Sra Kátia afirma que não. Dra Tânia se manifesta pela 184 

aprovação das contas com ressalva. Sr. Douglas questiona o motivo; Dra Tânia explica que a 185 

COFIN não recebeu os contratos médicos, e também questionou o SAMU pagar os profissionais 186 

médicos por meio de RPA. Informou ainda que a comissão se baseou na análise de extensa 187 

documentação fornecida pelo hospital, as quais os demais conselheiros poderiam ter acesso, já que 188 

a COFIN está aberta a participação dos demais membros do Conselho. Sra Denise disse que não 189 

recebeu o parecer da comissão. Dra Márcia ressaltou que a Prestação de Contas do Hospital foi 190 

incluída na pauta de última hora, não havendo tempo hábil para a emissão do parecer formal (por 191 

escrito). Discutida a possibilidade de deixar o assunto sobre a mesa, para melhor análise e votação 192 

em outra reunião. Foi proposto que a COFIN encaminhará o parecer aos conselheiros, e na próxima 193 

ordinária votaremos. Sr. Henrique  invoca a questão de ordem, tem que parar tudo e votar. Sr. 194 

Guilherme se absteve, Dra Tânia e Sra. Dircéia foram contra, e os demais conselheiros à favor. 195 

Votação ficará para próxima ordinária, após emissão do parecer da COFIN. Reunião encerrada. 196 

Ata elaborada por     Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida 197 

pela Sra. Márcia Guimarães Corrêa da Silva.                                                                                 198 

Sebastião, 09 de maio de 2017. 199 
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