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ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de abril de 2018. Início às 15 horas e 14 minutos em 2ª chamada e término às 17 3 

horas e 11 minutos. 4 

A) Leitura e aprovação da seguinte ata: 234ª – (Ducentésima Trigésima Quarta) Reunião Ordinária 5 

realizada no dia 13/03/18 e 144ª (Centésima Quadragésima Quarta) Reunião Extraordinária realizada 6 

no dia 27/02/18, ambas aprovadas por unanimidade.  7 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 8 

Ofícios Expedidos: 031/18 – Ao ADM SESAU – impressão crachás do COMUS; 032/18 – Ao Secretário da 9 

Saúde -  solicita apresentação da PC do HCSS ao COMUS; 033/18 – Ao Secretário da Saúde – solicitação 10 

de justificativas sobre a implantação da tenda médica montada na Avenida da praia no período do carnaval; 11 

034/18 – Ao Secretário da Saúde – ausência do site do COMUS da página da PMSS; 035/18 – Ao 12 

Secretário da Saúde – indicação de Conselheiros para compor o Conselho Curador da FSPSS; 036/18 – 13 

Ao Secretário da Saúde – solicita informação sobre funcionários cedidos pelo HCSS;037/18 – Ao 14 

Secretário de Saúde – PC - Ata 391ª COFIN referente contas do HCSS – 3º QD/17; 038/18 – Ao CREAS – 15 

solicita sala para realização de reunião do COMUS; 039/18 – Ao Secretário da Saúde – PC – Ata 392ª – 16 

COFIN, 040/18 – Ao Secretário da Saúde -  PC – Ata 393ª – COFIN; 041/18 – Ao Secretário da Saúde – 17 

em resposta aos ofícios 152, 161 e 171/2018 SESAU-GS referente Prestação de Contas 3º Qd/17; 042/18 18 

Ao Secretário da Saúde referente prestação de contas – Ata COFIN 394ª; 043/18 – Ao Conselheiro 19 

Antonio Tenório resposta a solicitação de agendamento dermatológico, Of. 044/18 – Ao Secretário da 20 

Saúde referente questionamentos da Secretaria Executiva sobre fluxo de atendimentos das unidades de 21 

saúde, Of. 045/18 – Ao Secretário da Saúde referente denúncia do usuário Anthero Ventura Alves Neto, 22 

Of. 046/18 – Ao Secretário da Saúde referente solicitação de reembolso das despesas de Conselheiros 23 

em cursos de capacitação fora do município, Of. 047/18 – Ao Secretário da Saúde encaminha Parecer da 24 

Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 3º QD-2017;Of. 048/18 – Ao Conselheiro 25 

Magiolino referente disponibilização de cópias de documentos; Of. 049/18 – Ao Secretário de Saúde 26 

referente denúncia do usuário Anthero Ventura; Of. 050/18 – Ao Secretário referente denúncia do 27 

Conselheiro Daniel Galani, datada de 03/04/18; Of. 051/18 – Ao Secretário referente denúncia da usuária 28 

Angélica de Souza, datada de 06/04/18; Of. 053/18 – Ao Secretário solicitação da cópia Termos Aditivos 29 

08 e 9º ao Termo de Convênio 001/2015;Of. 054/18 – A Ouvidoria encaminhamento das denúncias da 30 

usuária Angélica de Souza e Conselheiro Daniel Galani, datada de 03/04/18. Ofícios Recebidos:  161/18 – 31 

SESAU – GS – resposta ao ofício nº 030/18 – COMUS legitimidade de funções de conselheiros; 175/18 – 32 

SESAU – GS – resposta aos ofícios 022, 023 e 024/18 – COMUS ; 036/18 – Controladoria HCSS – 33 

resposta ao of. 029/18 – COMUS sobre fornecimento de cópia do contrato empresa Fabreti; Of. Circular 34 

22/18 – SEPEDI convite – dia do Autismo; Solicitação de cópias de documentos pelo conselheiro Magiolino; 35 

Of. 196/18 – SESAU-GS resposta ao ofício 011/18 – COMUS referente agendamento de procedimento 36 

dermatológico para o Conselheiro Antonio Tenório; Denúncia enviada pelo Usuário Sr. Anthero Ventura 37 

Alves Neto, datada de 03/04/18, referente atendimento médico, Of. 04/2018 – SESAU/DPS sobre inclusão 38 

de item de pauta sobre apresentação do RAG 2017 e PAS 2018; Denúncia enviada pelo Conselheiros 39 

Daniel Galani sobre questões de cunho médico; Denúncia enviada pela usuária Angélica de Souza sobre 40 

questões de cunho médico; Of. 205/2018 – SESAU-GS em resposta aos ofícios COMUS 037, 039 e 41 

040/2018; Of. 206/2018  - SESAU/GS em resposta ao ofício 042/2018 – COMUS; Solicitação do 42 

Conselheiro Magiolino, datada 14/03/18 sobre solicitação de cópia da Prestação de Contas do HCSS 43 

(janeiro a agosto de 2017); Solicitação do Conselheiro Magiolino, datada 14/03/18 sobre solicitação de 44 

cópia da Prestação de Contas do HCSS (setembro e outubro de 2017); Solicitação do Conselheiro 45 

Magiolino, datada 14/03/18 sobre solicitação de certidão do COMUS referente ao 9º Termo Aditivo ao 46 

Termo de Convênio nº 001/2015; Solicitação do Conselheiro Magiolino sobre solicitação de cópias da 47 

Prestação de Contas referente ao mês de novembro/2017; Solicitação do Conselheiro Magiolino sobre 48 

solicitação de cópias da Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/2017; Solicitação do 49 

Conselheiro Magiolino sobre solicitação de cópias da Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 50 

2018; Solicitação do Conselheiro Magiolino sobre solicitação de cópias do Termo Aditivo 001/2015 e 51 

seus Termos Aditivos, bem como Planos Operatórios: 2015 – 2016 e 2017. Guias de Remessa: 20/03/18 – 52 

Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre/18 – HCSS, FSPSS e SESAU – mês de janeiro de 2018. 53 

Resoluções do COMUS: 014/18 – Aprovação do Termo de Compromisso da UPA; 015/18 – Aprovação do 54 

9º Termo Aditivo ao Convênio 001/2015; 016/18 – Aprovação indicação de Conselheiros para compor o 55 

Conselho Curador da Fundação de Saúde. 56 
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Sra. Isabel deu início à reunião discorrendo sobre o expediente, documentos expedidos e 57 

recebidos no período. Informou que os documentos estão disponíveis para consulta dos 58 

conselheiros na sede do COMUS. Em seguida submeteu a proposta de pauta da Secretaria 59 

Executiva para reunião em pauta, sendo estas a Prestação de Contas do Hospital, Apresentação 60 

do RAG-2017 e 3 (três) denúncias recebidas pelo COMUS que somente serão apresentadas, 61 

porém não serão discutidas e que será formada uma Comissão para acompanhamento das 62 

denúncias junto ao componente de auditoria municipal. Sr. Henrique Simões, diretor de 63 

planejamento da Secretaria de Saúde - SESAU teceu alguns esclarecimentos sobre a 64 

apresentação do RAG-2017. Informou que  a Lei 8080/90 e 141/2012 preconizam que o Relatório 65 

Anual de Gestão - 2017 seja enviado ao COMUS até 31/03/18 para avaliação e isto já foi 66 

atendido. Informou que com base no Decreto 7508/11 foi criado um sistema do Ministério de 67 

Saúde em apoio ao Relatório Anual de Gestão chamado SARGSUS e portaria 2135/2013 que 68 

tornou obrigatório seu envio ao COMUS para aprovação ou não, atendendo ao prazo de 45 dias 69 

para finalização do processo. Informou que a presidente do COMUS recebeu uma senha de 70 

acesso junto ao referido Sistema para validação do instrumento de gestão referenciado. Por 71 

último, informou que o SARGSUS é um Sistema Nacional, o qual é possível o acesso e realização 72 

de pesquisas comparativas com instrumentos de gestão, inclusive de outros municípios. Sra. 73 

Denise Passarelli considerou que uma vez que a denúncia foi colocada como item de pauta da 74 

reunião do COMUS e considerando que houve uma ampla divulgação sobre a referida denúncia, 75 

manifestou-se contrária a análise restrita de uma comissão e se manifestou a favor de que a 76 

denúncia seja apresentanda aos Conselheiros com o seu respectivo retorno em reunião plenária, 77 

inclusive retornos que até já estão prontos. Sra. Isabel explicou que a Comissão de caráter 78 

temporário participará do processo de averiguação e acompanhamento do trabalho da auditoria 79 

municipal e com as devidas respostas, estas serão trazidas para a reunião do Conselho e 80 

qualquer deliberação será tomada pela plenária. Sr. Carlos Roberto, Vice Presidente do COMUS 81 

e Secretário da Saúde salientou que o Regimento Interno do COMUS prevê que na apresentação 82 

de prestações de contas, a pauta de apresentação deve ser exclusiva e solicitou que o Regimento 83 

fosse cumprido e que nem o RAG e nem outro tipo de pauta fosse discutido. Sr. Magiolino 84 

argumentou que poderia haver uma flexibilização da plenária no cumprimento do Regimento com 85 

votação da referida Comissão. Sr. Carlos Roberto manifestou-se contrário e argumentou que o 86 

Regimento Interno deve ser respeitado e não infringido. Sra. Isabel perguntou a plenária sob a 87 

possibilidade de realização de duas reuniões extraordinárias nas terças feiras subsequentes, 88 

sendo uma para apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2017 e a outra para formação 89 

da Comissão Paritária e Temporária que será subsiada pelo Componente de Auditoria Municipal – 90 

AUDISUS para esclarecimentos sobre as referenciadas denúncias. Sugestão Aprovada por 91 

unanimidade pela plenária. Sr. Carlos Roberto esclareceu que poderia até aceitar que a 92 

Comissão fosse formada, porém o Regimento sempre é cumprido e respeitado e também porque 93 

se trata de uma apresentação de Prestação de Contas e essa demanda exige um tempo maior de 94 

apresentação. Dando continuidade, Sra. Isabel acordou com a plenária para que as intervenções 95 

referentes à Prestação de Contas sejam anotadas e apresentadas ao final da apresentação do 96 

Hospital, sendo eleita para acolher as solicitações de interveções para esclarecimentos a 97 

Conselheira Cláudia Prudente, bem como controlar o tempo de manifestação dos conselheiros por 98 

3 (três) minutos. À seguir passou à ordem do dia:    99 

1- Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião - HCSS – 100 

3º Quadrimestre/2017: Sra. Denise Passarelli, interventora do Hospital, informou que como foi 101 

ventilado que haveriam outros itens de pauta a serem discutidos trouxe sua equipe técnica do 102 

Hospital, objetivando sanear as dúvidas durante a apresentação. Informou que os 103 

encaminhamentos da Comissão de Finanças – COFIN chegaram ao Hospital de forma 104 

intempestiva e as possíveis respostas já foram elaboradas para o COMUS e que as demais 105 

chegarão até a próxima sexta feira. Informou que não houve falta de interesse em responder aos 106 

questionamentos da COFIN, disse que não houve tempo hábil para as respostas considerando a 107 
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data de recebimento. Em seguida apresentou a Sra. Ana Soares, administradora do Hospital que 108 

procederá a apresentação da Prestação de Contas. Sra. Ana Soares deu início a apresentação 109 

em pauta informando que seu trabalho de gerenciamento no hospital teve início no final de janeiro 110 

deste ano e considerou que tem sido muito bom. Elogiou a acessibilidade aos setores do Hospital 111 

e equipe de trabalho. A seguir informou que o Relatório de Pestação de Contas tem por objetivo 112 

atender às exigências dos órgãos fiscalizadores e colegiados, bem como Lei Municipal 2284/2014, 113 

com parte integrante da Prestação de Contas Mensais, regularmente entregue à Secretaria da 114 

Saúde desse município como requisito parcial para comprovação dos gastos e aplicações dos 115 

recursos recebidos do ente público no corrente exercício. Em seguida discorreu detalhadamente 116 

sobre os instrumentos legais balizadores dos repasses financeiros, bem como Celebração do 117 

Termo de Convênio 2015. Discorreu sobre o quadro “Dados Econômicos: Receitas”  referente 118 

aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 : Receitas Operacionais, 119 

Subvenção Social por Fonte Municipal e Federal, Subvenção Social dos meses anteriores, 120 

Subvenção Social – Adiantamento, Serviços Hospitalares – Convênios Faturados, Serviços 121 

Hospitalares – Particulares Recebidos, Rendimento de Aplicação Financeira (Sub), Rendimento 122 

de Aplicação Financeira (Rec. Prop) Receita Não Operacionais Particulares. Na sequência 123 

apresentou o quadro comparativo de Rendimento de Aplicação Financeira com Recursos Próprios 124 

e Rendimento de Aplicação Financeira Subvenção. No quadro “Dados Econômicos: Despesas” 125 

discorreu sobre Despesas Operacionais (Subvenção), Pessoal (CLT), Encargos Sociais, 126 

Benefícios CLT, Provisões CLT, Serviços de Terceiros, Serviços Médicos Serviços Médicos 127 

Externos, Serviços Médicos (Laboratório e Imagem), Serviços de Manutenção, Gases Medicinais, 128 

e Materiais Hospitalares, Materiais Não Hospitalares, Gêneros Alimentícios e Descartáveis, 129 

Telefonia, Água, Energia Elétrica, Aluguel, Taxas e Contribuições, Combustível, Provedoria, 130 

Despesas Diversas - FFSS/Caixa, Patrimônio / Bens de Pequeno , Valor, Despesas Não 131 

Operacionais (Subvenção), Financeiras - Tarifas , Bancárias e Investimentos. Já o quadro Dados 132 

Econômicos: Despesas - Despesa Total com Recursos Próprios discorreu sobre Despesas 133 

Operacionais (Recursos Próprios), Pessoal CLT, Encargos Sociais CLT, Benefícios CLT, 134 

Provisões CLT, Serviços de Terceiros, Serviços Médicos, Serviços Médicos Externos, Serviços 135 

Médicos (Laboratório e Imagem), Serviços de Manutenção, Gases Medicinais e Materiais 136 

Hospitalares, Materiais Não Hospitalares, Gêneros Alimentícios e Descartáveis, Água, Energia 137 

Elétrica, Aluguel, Taxas e Contribuições, Combustível, Provedoria, Despesas Diversas - 138 

FFSS/Caixa, Patrimônio / Bens de Pequeno Valor, Despesas Não Operacionais (Próprios), 139 

Financeiras - Tarifas Bancárias e Investimentos. Apresentou o quadro “Dados Econômicos: 140 

Despesas -  Despesa Total 3º Quadrimestre 2017, traçou comparativo entre as Receitas, 141 

Despesas e Resultado Econômico. No quadro “Suprimentos – Promoção do uso racional de 142 

medicamentos, destacando a adoção de medicamentos reduzindo o estoque final de 2017, 143 

explicou que houve redução do estoque de medicação, porém não existe a falta, o estoque é 144 

formado de acordo com as necessidades da unidade de forma adequada. Em seguida, discorreu 145 

sobre os Relatórios Estatísticos de Consultas por especialidade, por consultas prestadas no 146 

Pronto Socorro Central discriminadas por municípios (São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, 147 

Ubatuba e outros), por consultas prestadas no Pronto Atendimento de Boiçucanga discriminadas 148 

por municípios (São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e outros), por consultas na 149 

Quimioterapia, internações por convênio, internações por faixa etária, por taxa de ocupação por 150 

unidade, por média de permanência, por tipos de cirurgias, cirurgias por convênio, partos por tipo, 151 

realizados no período de 09/2017 a 12/2017. Com relação ao Serviço de Controle de Infecção 152 

Hospitalar discorreu sobre a média dos índices apresentados de infecção na UTI e índices de 153 

pneumonia associada a ventilação mecânica. Na sequência informou que o NEP – Núcleo de 154 

Educação Permanente está presente diariamente e intimamente ligado as necessidades dos 155 

funcionários. Discorreu sobre os cursos e capacitações realizadas no período. Dra. Luciana, 156 

médica e diretora Técnica do HCSS, explicou que o NEP atua amplamente em todas as 157 

categorias profissionais e não somente na enfermagem. A respeito do SACHC, Sra. Ana Soares 158 
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discorreu sobre os dados referentes as pesquisa de satisfação compilados pelo setor. Sra. Denise 159 

Passarelli informou que quando assumiram o Hospital essa pesquisa era feita de forma 160 

espontânea e os formulários ficavam em alguns setores do Hospital com preenchimento pelo 161 

paciente quando tinha interesse. Atualmente entregam esse formulário ao paciente no ato da 162 

internação, sem a obrigatoriedade de preenchimento, porém o retorno está ocorrendo e por meio 163 

dele o hospital tem podido desenvolver várias ações em virtude de seu preenchimento no 164 

momento da alta. Carlos Puríssimo esclareceu a diferenças entre o SACHC e Ouvidoria, sendo 165 

que o SACHC trabalha com o paciente acamado/internado e a Ouvidoria acolhe as informações 166 

de forma geral. Por último, Sra. Ana Soares apresentou os dados e fotos referentes aos 167 

investimentos efetuados no período, detalhando o antes e o depois das reformas realizadas. Deu 168 

ênfase ao procedimento cirúrgico realizado pela primeira vez nas dependências do hospital, sendo 169 

este: cirurgia de cólon por videolaparoscopia e aquisições de novos equipamentos e mobiliários 170 

hospitalares. Sra. Isabel disponibilizou o momento para esclarecimentos da plenária, lembrando 171 

que cada membro terá 3(três ) minutos de tempo para manifestação conforme Regimento Interno 172 

do COMUS. Conselheira Claúdia ficou responsável pelo controle do tempo de intervenção para 173 

manifestação. Sr. Magiolino perguntou como é o trabalho desenvolvido pela consultoria 174 

contratada no Hospital, dias trabalhados e carga horária. Sr. Fabreti, responsável pelo trabalho de 175 

consultoria explicou que o trabalho consignado na apresentação em pauta reflete o trabalho 176 

desenvolvido diariamente. Informou que também atuam em outras atividades, sendo estas: na 177 

parte financeira, caixa pequeno, contas a pagar, contas a receber, faturamento, Internações (IAHs 178 

e FAs), coberturas na UPA (fluxo e atendimento) entre outros. Secretário Carlos Roberto 179 

solicitou ao Sr. Fabreti que discorresse sobre seu currículo. Sr. Fabreti informou que é formado 180 

em administração hospitalar e trabalhou muito tempo no setor privado dentro de empresa 181 

japosesa por 28 anos e também trabalhou no Japão. Trabalhou na Santa Casa de Lorena, cujo 182 

trabalhol tornou a Santa Casa o sexto hospital de São Paulo, e por dez anos efetuou o seu 183 

gerenciamento. A partir daí passou a prestar serviços de assesssoria na área hospitalar e aqui em 184 

São Sebastião está tentando fazer assessoria de uma forma transparente com sistema voltado 185 

para linha industrial. Salientou que acompanha de perto todo o processo e atualmente acompanha 186 

e avalia os indicadores, pois estes não existiam anteriormente. Em seguida citou como exemplo o 187 

estoque que era mantido num volume acentuado. Informou que os seus dias de trabalho são 188 

segunda, terça e quarta, porém também leva serviço que efetua em sua casa, quanto ao horário 189 

de trabalho e local de trabalho, disse chega entre 8h e 8h e 30m e não tem horas para sair e que 190 

trabalha nas dependências do hospital e presta serviços à secretaria da Saúde com relação a 191 

assessoria hospitalar de Boiçucanga (quarta pela manhã). Sr. Magiolino efetuou pergunta do 192 

slide nº 05 da referida apresentação, com relação ao provisionamento do cargo de diretor Técnico 193 

e perguntou qual foi o ato designação. Sra. Denise Passarelli informou que o ato de designação 194 

foi o ato de nomeação expedido pela interventora do Hospital e Prefeito, em seguida explicou que 195 

o referido cargo é exercido por profissional médico e que este tem a função de verificar se as 196 

condições de atendimento e realização de procedimentos dentro do hospital estão de acordo com 197 

o preconizado, diferente do cargo de diretor Clínico que foi eleito pelos profissionais médicos para 198 

respaldo com com relação aos interesses da classe, porém salientou que não ocorre essa 199 

distinção em decorrência de existir um trabalho em equipe dentro do Hospital, visando a qualidade 200 

do trabalho. Sr. Magiolino questionou se não existe obrigatoriedade de emissão de portaria para 201 

esta nomeação no caso de servidor público em desvio de função. Sra. Denise Passarelli 202 

informou que não existe esta obrigatoriedade e que a doutora não está em desvio de função. Dra. 203 

Luciana explicou que não está em desvio de função e que diretor técnico é cargo ocupado pela 204 

classe médica e ela é médica. Sr. Magiolino informou que existe um questionamento na 205 

Prestação de Contas do período em questão referente ao pagamento em nome da Dra. Luciana, 206 

no valor de cinco mil reais que não está especificado. Sr. Carlos Roberto argumentou que essa 207 

questão não está no slide e portanto não está em pauta, disse ao Conselheiro, solicitando uma 208 

questão de ordem, que não poderia perguntar o que quisesse porque dessa forma estaria fugindo 209 
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da pauta. Sr. Magiolino disse que independente do seu questionamento não constar no slide 210 

citado, o questionamento fazia parte dos dados econômicos da prestação de contas. Sra. Ana 211 

Soares solicitou que o questionamento fosse efetuado por escrito para que hospital encaminhe a 212 

resposta ao Conselho. Sr. Daniel Galani falou ao Sr. Carlos Roberto que a posição de Secretário 213 

e membro do COMUS não lhe concede o direito de presidir a reunião do Conselho e nem dar 214 

ordens a presidente da mesa, disse que como membro do Conselho se sente ofendido com essa 215 

situação. Sr. Carlos Roberto sugeriu ao Conselheiro Galani que tivesse um tom de voz de 216 

conversa de Conselho Municipal de Saúde, de educação, porque se ele se exaltasse ou 217 

ofendesse qualquer pessoa teria voz de prisão considerando que teria esse poder. Em seguida 218 

solicitou que chamassem a Guarda Municipal. Nesse momento Sr. Galani disse que falaria no 219 

tom que bem entende e neste momento percebeu ter sido xingado de idiota por um participante, 220 

disse que como conselheiro de saúde foi ofendido. Sra. Isabel, presidente, solicitou ordem e disse 221 

que caso os ânimos não fossem acalmados encerraria a reunião. Conselheira Dirceia solicitou a 222 

palavra e manifestou-se ofendida, pois sai do bairro de Maresias, enfrenta quilômetros de estrada 223 

para chegar nesse momento e ficar presenciando briga de conselheiros. Sr. Henrique Simões 224 

solicitou a palavra e chamou a atenção dos membros presentes para questão conceitual e efetuou 225 

a leitura do Regimento Interno COMUS, no seu artigo 21: “ A Comissão de Finanças tem função 226 
consultiva, atuando como órgão interlocutor entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS em assuntos 227 
relacionados com a movimentação orçamentária e financeira das contas públicas do Fundo Municipal de 228 
Saúde, tendo como atribuições: “Analisar a proposta orçamentária anual da Saúde, com vistas às metas e 229 
prioridades, Acompanhar a movimentação e destinação dos recursos da Saúde, Avaliar as prestações de 230 
contas do gestor da saúde referentes à oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 231 
contratada e conveniada (no caso em pauta a Irmandade), emitindo parecer conclusivo ao COMUS, opinando 232 
pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas, As ressalvas das prestações de contas 233 
aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre 234 
subsequente, Não havendo manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para 235 
rejeitada, Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da conta 236 
poderá ser modificado para aprovada, Assessorar o COMUS nos casos de denúncias de não conformidade e/ou 237 
irregularidades nas finanças da Saúde, Avaliação dos Convênios, Contratos de Gestão, Termos de Parceria e 238 
Instrumentos Congêneres sempre que necessário e conveniente, Apoiar-se na opinião de equipe(s) técnica (s) 239 
sempre que necessário à compreensão e conclusão sobre aspectos relacionados com as prestações de contas 240 

avaliadas”. Em seguida discorreu sobre o fluxo da Prestação de Contas, disse que ela é 241 

encaminhada para Comissão de Finanças – COFIN e a Comissão emite as solicitações de 242 

esclarecimentos, quaisquer que sejam eles, o questionamento voltando em tempo hábil será 243 

manifestado pelos membros da COFIN. Com relação aos questionamentos efetuados em plenária 244 

é o momento destinado aos conselheiros para esclarecimentos de dúvidas durante a 245 

apresentação. Com relação ao questionamento efetuado pelo Conselheiro Magiolino 246 

anteriormente, este pode ser respondido, ele pode não ser respondido plenamente e neste caso 247 

cabe reiteração, por meio da Comissão específica para este fim, no caso a COFIN. Explicou que a 248 

expressão “questão de ordem” é referente ao cumprimento do Regimento Interno, regra geral 249 

parlamentar e que com relação ao direito de conselheiro em sua fala jamais será tolhido, o uso da 250 

fala será permitido de maneira respeitosa e ordenada, até porque existe um Conselho de Ética 251 

dentro do COMUS e que em determinados casos poderá ser acionado, chegando até uma sanção 252 

de conselheiro. Concluindo, disse que é preciso caminhar com urbanidade e que não há 253 

necessidade de se ampliar o ocorrido, considerando que todos aqui nesse momento estão na 254 

mesma lógica de direito de solicitar esclarecimentos. Disse que os dados não esclarecidos a 255 

contento poderão ser oficiados a quem de direito. Entende que os ânimos alterados fazem parte 256 

do processo político e democrático, porém ressalvou o Conselho de Saúde enquanto espaço de 257 

construção coletiva e que tanto os gestores e conselheiros têm equivalência de função pública, de 258 

acordo com a Constituição Federal, concedendo o mesmo patamar de autoridade. Com relação 259 

ao conselheiro no momento de plenária, sua conduta tem equivalência a função de servidor 260 

público. Lembrou que a reunião em pauta está sendo filmada e gravada e em seguida, solicitou 261 

que no momento dos pronunciamentos, estes sejam feitos com coerência e urbanidade, 262 

objetivando evitar possíveis ataques pessoais que poderão virar sanções. Sra. Isabel salientou 263 
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que todos os atos são registrados em ata no momento da plenária, em seguida deu continuidade 264 

ao momento de esclarecimentos da plenária. Sr. Magiolino  considerou que ao final da 265 

apresentação da Prestação de Contas a COFIN apresentará o seu parecer conclusivo e que o 266 

Conselheiro não tem obrigatoriedade de seguir o voto da Comissão, explicou que o parecer da 267 

COFIN serve para dar subsídios ao Conselheiro no momento de formar a sua convicção. E para 268 

isso o Conselheiro deve ter as suas dúvidas esclarecidas e que quando um questionamento não é 269 

devidamente esclarecido há uma quebra no Regimento. Informou que o questionamento efetuado 270 

anteriormente também foi emitido por meio de ofício a Executiva e posteriormente ao Hospital, 271 

tendo como resposta que o Hospital não tem que atender o pedido de conselheiro. Concluiu que 272 

em plenária específica para prestação de contas o Hospital não pode responder e por meio de 273 

ofício também foi negado, perguntou qual o meio correto para que isto aconteça. Sra. Denise 274 

Passarelli informou que a COFIN efetuou esse questionamento e essa e todas as outras 275 

respostas serão enviadas para a Comissão. Disse que o Hospital não se furta de responder e que 276 

todos os questionamentos serão respondidos de acordo com a data de recebimento. Sr. 277 

Magiolino no slide nº 07 – perguntou quais são as unidades de saúde coordenadas pelo Dr. Juan 278 

Lambert. Sra. Denise informou que ele coordena Pronto Socorro Central, Unidade de Pronto 279 

Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga. Sra. Ana Soares informou que este 280 

questionamento já tem resposta pronta por escrito. Sr. Magiolino – slide nº 08 questionou se 281 

existe impedimento da Sra. Thatiana assumir como coordenadora do Serviço de Controle de 282 

Infecção Hospitalar – SCIH não sendo médica. Sra. Denise Passarelli explicou que a 283 

coordenadora não precisa ser médica, mas na composição do Serviço é exigida a participação de 284 

um médico infectologista que no caso é o Dr. Capitani. Sr. Magiolino – slide 12 questionou que 285 

na documentação enviada para o COMUS demonstra pagamento de duas empresas para 286 

prestação de serviços por imagem, no caso a empresa Scan, Ecorad e ainda uma terceira para 287 

locação de equipamentos. Sra. Denise Passarelli informou que esse também é um dos 288 

questionamentos da COFIN que já foram respondidos e serão enviados por meio de ofício. 289 

Explicou que o Hospital tem um aparelho de raio-x móvel por meio de locação e que as duas 290 

empresas citadas prestam serviços diferentes, uma presta serviço de raio-x da UPA (com 291 

colocação dos equipamentos deles lá) e ultrasson do Hospital e a outra ficou responsável pelos 292 

serviços de imagem que atendem o P.A. e o Hospital e tomografias. Informou que iniciaram o 293 

serviço de ecocardiografia no leito e que os objetos do contrato são diferentes. Sr. Edson Cardin 294 

perguntou a interventora, Sra. Denise, se o contrato de ultrassonografia firmado com a empresa 295 

CADI foi mandado para análise do COMUS. Sra. Denise respondeu que não e que vai junto com 296 

a prestação de contas. Dr. Edson questionou o fato de ter um contrato com empesa do mesmo 297 

objeto anterior que ainda estava em vigência. Sra. Denise informou que não estava em vigência, 298 

estava anulado. Salientou que não discutirá questões jurídicas nesse momento. Dr. Edson 299 

salientou que se trata de questão jurídica que não foi concluída. Sra. Denise disse que todos os 300 

atos são encaminhados para apreciação do COMUS desde contratos médicos, aditamentos e 301 

outros, inclusive este contrato também foi encaminhado para estarem a disposição da análise da 302 

Comissão. Sr. Daniel perguntou quando foi o primeiro pagamento da empesa CADI. Sra. Denise 303 

disse que providenciará essa resposta a posteriori  por não deter essa informação no momento. 304 

Sra. Ana Soares solicitou que se formalize a solicitação e o hospital providenciará a resposta. 305 

Dando continuidade, Sr. Magiolino relembrou a situação discutida em plenária anterior sobre o 306 

desvio de funcionários do hospital nas dependências de unidades da Prefeitura. Em seguida 307 

perguntou quem pagou o salário dos funcionários que foram utilizados pela Prefeitura, Hospital ou 308 

Prefeitura. Sra. Denise Passarelli respondeu que o pagamento foi efetuado pelo hospital e que 309 

boa parte dos funcionários cedidos temporariamente já retornaram para o hospital. Sr. Magiolino 310 

– slide nº 12 – Despesa Total – 3º Quadrimestre/2017 – Subvenção Social com relação as 311 

despesas operacionais no valor de R$ 4.748.695,81, sendo equivalente a quase 994.000,00 – a 312 

mais no quadrimestre. Perguntou porque o Projeto Verão teve o valor de R$ 700.000,00 (valor já 313 

aprovado) e não R$ 1.400.000,00. Sra. Denise Passarelli explicou que estão falando de 314 
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despesas e não receitas num regime de competência e não regime de caixa, explicou que este é 315 

quando visualizamos o saldo na conta naquele mês. E é exatamente nos dados econômicos de 316 

despesa operacional de subvenção que é possível demonstrar a necessidade da utilização do 317 

Projeto Verão. Explicou que teoricamente o Hospital gastou mais do que recebeu e como existe o 318 

valor de recurso próprio (que em geral é utilizado para investimento) tiveram que fazer o aporte do 319 

recurso próprio para cobertura das despesas. Atualmente precisam do recurso do projeto verão 320 

para reformularem o caixa e novo investimento para o hospital. Discorreu sobre o período de 321 

aumento das despesas durante o período de reforma da cozinha e centro cirúrgico, bem como  322 

em dezembro, a partir de 18/12/17 o início do Projeto Verão, aumento de médicos (temporada), 323 

inauguração da UPA, aumento dos insumos. Informou que está em processo de discussão junto a 324 

SESAU e FSPSS uma nova forma de trabalho porque o hospital acabou sentido o reflexo de 325 

aumento de demanda em decorrência do atendimento rápido. Explicou que o aumento se deve ao 326 

fato da repercursão do atendimento rápido e execução de exames rápidos e não porque as 327 

unidades não funcionem. Por isso é preciso um trabalho em conjunto. Sr. Magiolino considerou 328 

que tiveram um gasto a mais de quase um milhão e o projeto verão abrangeu somente uma parte 329 

de dezembro, janeiro e fevereiro, então questionou se existem outros termos aditivos. Sra. Denise 330 

informou que não existe nenhum termo aditivo, explicou que o Projeto Verão tem um objeto 331 

especifico que são os gastos para atendimento da população flutuante, independente de ter tido 332 

gastos com reformas e ter utilizado aporte de recursos próprios. Disse que para o Projeto Verão 333 

somente poderá ser solicitado  o que foi gasto com o projeto, senão estariam deturpando o objeto 334 

do Projeto. Sr. Daniel Galani chamou a atenção para o equilíbrio Econômico Financeiro, pois 335 

houve um aporte de R$ 700.000,00, em seguida questionou a diferença. Sra. Denise informou 336 

que a referida diferença já começou a ser retirada, inclusive iniciaram com os protocolos clínicos, 337 

porém isto não significa que serão retirados medicamentos importantes e sim foi feita uma revisão 338 

do estoque e medicações utilizadas. Dra. Luciana explicou que reativaram a Comissão de 339 

padronização de medicamentos e materiais e com com esta reativação, os materiais a serem 340 

utilizados estão sendo padronizados. Informou que já padronizaram alguns produtos, sendo estes: 341 

antibióticos, materiais para curativos, sondas e psicotrópicos estão em andamento. Em seguida 342 

discorreu sobre os membros que participam da Comissão de Padronização: diretora técnica, 343 

farmacêutico do hospital, enfermeira da CCIH e setor de compra e a partir dessas reuniões 344 

procotolos de ações serão criados, objetivando economia nos tratamento propostos. Sra. Denise 345 

salientou que os protocolos não deixarão de assistir o paciente. Sr. Daniel Galani informou que 346 

recebeu algumas denúncias ainda não oficializadas sobre a falta de medicamento no hospital. 347 

Dra. Lucina salientou que atualmente não existe a falta de medicamento nas dependências do 348 

Hospital, disse que o difícil é lidar com a mentalidade antiga instalada dentro do hospital, na qual o 349 

funcionário não procura direito e logo diz que não tem a medicação. Estas situações estão sendo 350 

corrigidas imediatamente e também com apoio do NEP – Núcleo de Educação Permanente. 351 

Explicou que a medicação que ainda não está padronizada, está sendo providenciada junto as 352 

farmácias externas locais, portanto não admitirá mais esse tipo de comentário. E caso, entre no 353 

COMUS este tipo de denúncia solicitou que seja encaminhada para sua ciência, objetivando a 354 

melhora do serviço. Sra. Denise lembrou que quando assumiram o hospital constataram que os 355 

setores trabalhavam com grande estoque de medicamento (ocasionando grandes perdas com 356 

relação a validade), com a padronização pode ser que o funcionário ainda não esteja acostumado 357 

e pensa que não tem a medicação. Sr. Alfredo, farmacêutico do Hospital, explicou que a falta de 358 

medicação estava muito ligada a dificuldades com os fornecedores de medicação em decorrência 359 

do financeiro.  Corroborou a fala da Dra. Luciana com relação a não faltar medicação no hospital, 360 

disse que atualmente os fornecedores estão ativos e entregam a medicação no prazo de até 24 361 

horas, fornecendo prazos para pagamentos e com a assessoria do Sr. Fabretti muita coisa mudou 362 

para melhor. A falta de medicamento que pode ocorrer pode estar relacionada aos medicamentos 363 

ainda não padronizados, porém a sua compra é sempre providenciada. Sr. Magiolino – slide nº 364 

13 – perguntou que se na fatia Aluguel está incluso o do Centro de Especialidades. Sra. Denise 365 
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Passarelli respondeu que sim. Sr. Magiolino perguntou o porquê que a SESAU não paga este 366 

aluguel. Sra. Denise informou que a Secretaria de Saúde juntamente com a Fundação vem 367 

incansavelmente procurando um espaço no centro da cidade para locação, até porque lá não está 368 

adequado. Informou que esta situação também está em andamento e que optaram em não 369 

paralisar o serviço. Por último, citou que a intervenção dura 11 anos e essa administração em um 370 

ano e meio já resolveu muitos dos problemas encontrados. Sr. Magiolino ainda nesse quesito 371 

questionou quem está pagando as contas de água e energia. Sra. Denise disse que as despesas 372 

estão pelo hospital, pois a Prefeitura não pode pagar despesas de uma unidade a qual não 373 

custeia. Sr. Magiolino sugeriu a administração que seja feita a desapropriação do imóvel ou que 374 

se rescinda o contrato abrindo para uma licitação. Sr. Magiolino slide 18 -  9º Termo Aditivo ao 375 

Termo de Convênio nº 001/2015 do Hospital – disse que quando aprovado na 234ª Ordinária do 376 

COMUS não foi apresentado dados do ano anterior (2016). E de acordo com o explanado sobre o 377 

Uso Racional de Medicamentos foi possível constatar que existe uma série histórica, pois 378 

população flutuante existe todo ano. Questionou o porquê a resposta enviada ao COMUS foi que 379 

não existia série histórica e por que não enviaram previamente a redação do referido Termo? Sr. 380 

Alfredo informou que os dados sempre existiram via sistema, porém eles foram formatados para 381 

análise comparativa 2016/2017 para estudo do estoque. Sra. Denise Passarelli explicou que os 382 

dados foram compilados de acordo com o estoque encontrado (no conjunto de estoque na 383 

farmácia central e suprimento) e não baseado no que é necessário para ser utilizado no Projeto 384 

Verão. Sr. Alfdredo salientou que os dados encontrados no sistema não eram confiáveis para 385 

serem considerados.  Salientou que o estoque existente não era compatível com o necessário e 386 

nem poderia servir de modelo. Sr. Magiolino slide 21 e 22 -   número de consultas em psiquiatria 387 

realizadas no PA de Boiçucanga e PA Central. Dr. Juan informou que no PA do Centro em média 388 

de 4 consultas por dia. Dr. Luciana informou que no Ambulátorio e PA Boiçucanga 12 consultas 389 

por dia. Dr. Juan informou que em  Boiçucanga os casos graves são encaminhados para o 390 

Centro.  Sr. Magiolino slide 32 – Questionou o aumento do índice de pneumonia associada a 391 

ventilação mecância. Dr. Thiago R. Cecílio, fisioterapeuta do Hospital, explicou que no início em 392 

2017, constataram que havia necessidade de se implantar um trabalho preventivo com relação as 393 

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica – PAV aos pacientes que estão internados na UTI – 394 

Unidade de Tratamento Intensivo. Foi quando em 2018 deram início a um conjunto de 395 

intervenções preventivas (bundles de prevenção), baseadas em evidências com pacientes em 396 

ventilação mecânica e que essa prática visa reduzir o tempo do paciente em ventilação Mecância. 397 

Acredita que para a próxima prestação de contas esse número tende a cair. Sr. Magiolino slide 398 

39 e 40 - perguntou  sobre o porquê da diferença de nomenclatura “investimentos e “aquisição de 399 

equipamentos”. Sra. Ana Soares informou que os dois significam a mesma coisa e que farão a 400 

correção. Sr. Magiolino slide 49 fez questionamentos referentes às aquisições de mesa cirúrgica, 401 

aparelho de anestesia, aparelhos de cardiotocógrafos e foco cirúrgico. Perguntou quem efetuou o 402 

pagamento. Sra. Denise informou que a Prefeitura efetuou o pagamento. Em seguida, no mesmo 403 

item, Sr. Magiolino perguntou que se houve doação oficial desses para o Hospital. Sra. Denise 404 

informou que sim, por meio de Termo de Permissão de Uso. Sr. Magiolino questionou ainda o 405 

valor pago pelo foco cirúrgico no valor de R$ 60.000,00 que questionado por denúncia estaria no 406 

valor de 30.000,00 e 35.000,00. Sra. Denise informou que esses equipamentos fazem parte de 407 

uma ata de registro de preço com vencimento para final de 2016 e destino para a UPA – Unidade 408 

de Pronto Atendimento, com documentação de processo licitatório e documentação pertinente 409 

correta, porém não tem como precisar a diferença de preço citada. Sr. Magiolino questionou a 410 

cláusula décima no Termo de Convênio nº 001/2015 que prevê a existência de uma Comissão de 411 

Avaliação e Acompanhamento do referido Termo, em seguida perguntou qual foi o parecer 412 

quadrimestral e anual emitido pela Comissão sobre a Prestação de Contas do Hospital. Sra. 413 

Denise informou que a partir do parecer do COMUS, enviarão a resolução COMUS para esta 414 

Comissão que emitirá o parecer do 3º Quadrimestre/17 e o parecer anual. Sra. Isabel 415 

disponibilizou o momento aos membros da COFIN para apresentação do Parecer Final das contas 416 
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do Hospital que os membros da plenária poderão votar   417 

2- Parecer da Comissão de Acompanhamento de Movimentação Orçamentária do Fundo 418 

Municipal de Saúde – COFIN referente as Contas do Hospital d Clínicas de São Sebastião – 419 

3º Quadrimestre/2017: Sr. Daniel Galani efetuou a leitura do referido parecer na íntegra , 420 

consignado na ata da 396ª – COFIN. Em seguida apresentou o Parecer da COFIN pela 421 

Aprovação com Ressalvas pela maioria de votos (3x1), devendo essas pendências serem 422 

sanadas no prazo previsto no Art. 21, Inciso III, § 1º do Regimento Interno do COMUS: § 1º As 423 

ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser  regularizadas no prazo de 30 (trinta) 424 

dias antes da  apresentação do quadrimestre subsequente. Registrando como voto pela 425 

reprovação das contas pelo membro Daniel Galani, conforme justificativas apresentadas na 396ª 426 

ata da COFIN. Dando continuidade, Sra. Isabel colocou em votação da Plenária as contas do 427 

Hospital de Clínicas – 3º Qd-2017, lembrando que as contas poderão ser aprovadas, aprovadas 428 

com ressalvas ou reprovadas. Em seguida solicitou que os conselheiros votantes ficassem em pé 429 

para facilitar a visualização da presença dos membros titulares. A Plenária optou pela votação 430 

nominal, seguindo a ordem da lista de presença. Carlos Roberto (Aprovada), Henrique Simões 431 

(Aprovada), Fernanda Paluri (Aprovada), Carlos Eduardo (Aprovada), Alfredo (Aprovada), Claudia 432 

(Aprovada com Ressalvas), Edson Cardin (Aprovada com Ressalvas), Isilda (Aprovada com 433 

Ressalvas), Viviane Moura (Aprovada com Ressalvas), Cleia (Aprovada), Dirceia (Aprovada), 434 

Daniel Galani (Reprovada), Douglas (Aprovada com Ressalvas), Clausius (Aprovada com 435 

Ressalvas), José Irineu (Aprovada com Ressalvas), Isabel (aprovada com Ressalvas). Contas 436 

Aprovada com Ressalvas pela maioria de votos (8x7), tendo um voto pela reprovação. Sra. 437 

Isabel informou que segundo o Regimento Interno do COMUS, o hospital terá até 30 (trinta) dias 438 

da Prestação de Contas subsequente para sanear as pendências apontadas. Sr. Henrique 439 

Simões lembrou que caso não haja manifestação para saneamento das ressalvas dentro prazo 440 

estipulado no Regimento Interno, as contas poderão mudar automaticamente para ao status de 441 

rejeitado. Sra. Ana Soares agradeceu a presença de todos e considerou que o Conselho 442 

Municipal de Saúde é para ser utilizado na gestão de saúde. E apesar de estar nesse momento do 443 

lado da gestão, já foi conselheira de saúde e entende que um dos papéis de conselheiro é o de 444 

colaborador de gestão. Disse discordar das discussões ocorridas e não concorda com o status da 445 

aprovação com ressalvas, porque pode comparar o momento inicial dessa gestão e o momento 446 

atual, porém respeita e tem a certeza que darão o retorno eficiente no prazo firmado de 30 dias. 447 

Sra. Denise salientou que independente do status da aprovação, apresentou a equipe de trabalho 448 

do Hospital e solicitou uma salva de palmas. Sr. Daniel Galani solicitou a palavra e salientou que 449 

é conselheiro representante da OAB, advogado por formação e defende o estado de direito 450 

democrático e toda vez que presenciar uma intervenção de abuso de poder, principalmente, do 451 

poder público no sentido de querer forçar algum tipo de situação, utilizará de suas pregorrativas 452 

como conselheiro e advogado. E caso haja abuso de poder com voz de prisão, dará ordem ao 453 

contrário e irão resolver na delegacia. Salientou que sempre lutará independente de agradar ou 454 

não, de ser voto vencido ou de ser minoria, porém a partir do convite aceito para representar a 455 

OAB no COMUS não poupará esforços para representá-la bem, mesmo que diante de 456 

questionamentos, aplausos ou xingamentos, como foi o caso na reunião em pauta. Por último, 457 

respondendo ao questionamento da médica do hospital participante, informou que está em 458 

planejamento de visitas do COMUS nas unidades de saúde do Município. Sra. Isabel informou 459 

que a COFIN está em fase de trabalho efetivo e busca de aprendizado com apoio da SESAU e 460 

seus respectivos técnicos, Fundo Municipal de Saúde - FMS, objetivando o resgate de 461 

credibilidade do trabalho desenvolvido pela COFIN. Sra. Dirceia  informou que está ficando 462 

apavorada com índice da gripe H1N1 no Município, pois tem constatado inúmeros casos no bairro 463 

de Maresias. Em seguida sugeriu a classe médica que fiquem bem atentos na investigação de 464 

possíveis casos. Agradeceu e elogiou o trabalho dos médicos e disse o quanto eles são 465 

importantes. Sr. Carlos Roberto, Secretário da Saúde, agradeceu a equipe de saúde do Hospital 466 

e da Secretaria de Saúde, enfatizou que a Saúde do Município é formada por três peças 467 
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fundamentais: Secretaria de Saúde como gestora, Fundação de Saúde como executora e o 468 

Hospital e Complexo Hospitalar também como executor. Agradeceu a união desses três órgãos, 469 

pois sempre dedicam o seu melhor, seja para ações de atenção básica, seja nas ações de 470 

atenção especializada ou seja dentro do Hospital em  urgência e emergência, enfim, são 471 

profissionais que se dedicam 24 horas por dia e que merecem também a dele várias horas por 472 

dia. Manifestou um grande carinho por todos e agradeceu a atenção da Ana Soares, chefia e 473 

coordenadores, disse conhecer o trabalho e dedicação de cada um. Agradeceu também aos 474 

conselheiros  que se dedicam por uma saúde melhor para o município e aos conselheiros que não 475 

vem esse objetivo, digo, que estão no lugar errado. Por último, manifestou-se a disposição para 476 

quaisquer solicitações junto a SESAU. Sra. Isabel agradeceu a presença de todos e lembrou que 477 

na próxima terça haverá reunião extraordinária para apresentação do Relatório Anual de Gestão – 478 

RAG 2017, local a ser definido. 479 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 480 

presentes. Ata elaborada por                  Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 481 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.     Sebastião, 10 de abril de 2018.  482 
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