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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quatro, na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na presença dos 
membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) 
COMPOSIÇÃO DO COMUS BIÊNIO 2004-2005. 2) ASSUNTOS GERAIS. 1) NOVA 
COMPOSIÇÃO DO COMUS. Iniciada a reunião, passou-se à apresentação do 
expediente: o Sr. Presidente fez a leitura dos ofícios encaminhados ao Conselho 
indicando os novos membros dos diversos seguimentos para definir nova composição: 
Ofício SESAU 093/04 da Secretaria da Saúde; Ofício 017/03 – SEFAZ da Secretaria da 
Fazenda; Ofício 0060/2004 da Secretaria da Educação; Ofício SEMUR 044/2004 da 
Secretaria de Obras e Meio Ambiente; Ofício 002/2004 – DT Núcleo Regional de Saúde 
de Caraguatatuba; Ofício 26/2004 do Hospital de Clínicas de São Sebastião; Ofício 
05/2004 da APS – Associação dos Profissionais de Saúde de São Sebastião; Ofício 
002/2004-02-13 da Federação Face Norte; Ofício 022/2004 do Centro de Convivência da 
3ª Idade; Ofício 036/2004 do SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de São Sebastião; Ofício / Federação / 002/04 da Federação Pró Costa Atlântica; Ofício 
04 / 2004 da APAE de São Sebastião. O Sr. André Fontes informou que, a Federação 
Pro Costa Atlântica não apresentou cópia da Ata da reunião da entidade, a Comunidade 
Indígena e a Colônia dos Pescadores até o momento não apresentaram nenhuma 
documentação, visto o exposto, segundo o mesmo, o COMUS fica impedido de dar 
posse aos novos indicados, pois compromete a paridade observada na Lei 8.080, de 19 
de setembro de 1990, as entidades citadas têm até o dia 17 de março p.f., para 
apresentar a documentação que, será apresentada na próxima reunião extraordinária 
agendada para 18 de março por aprovação dos presentes. 2) ASSUNTOS GERAIS. A 
conselheira Célia Pinto, indagou quanto à prestação de contas do 4° trimestre de 2003, 
questionando a qual comissão caberia o papel de analisar os documentos, a anterior ou 
a próxima, a ser formada após posse oficial do COMUS. Sr. Presidente informou com 
base regimental que, caberá à nova formação da comissão de finanças tal tarefa. A 
conselheira Roseli Santa’ella questionou o não cumprimento, por parte das entidades, 
quanto ao prazo estabelecido para apresentação de documentação Indicando novos 
membros ao COMUS, considerou que o ocorrido reforça a necessidade de revisão na 
formação do COMUS, visto diversas solicitações de inclusão de outras 
representatividades, citando como exemplo a Associação de Deficientes Físicos. O Sr. 
Presidente informou que haverá comissão específica para analisar o caso, uma vez que, 
qualquer modificação implicará em alteração na Lei junto ao Legislativo Municipal. O Sr. 
Presidente apresentou o novo Secretário da Saúde, Dr. Paulo Jorge Souza Campos, 
empossado em 1º de março. O Sr. Secretário saldou os presentes e ressaltou a 
importância da parceria entre o Conselho e a Secretaria da Saúde. A conselheira Célia 
Pinto questionou o Secretário quanto à apresentação do seu Plano de Metas para 2004 
e, se este poderia ser apresentado na próxima reunião ordinária. A conselheira sugeriu 
ainda colocar em discussão o Plano apresentado pelo Secretário anterior, tendo, 
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segundo a mesma, como objetivo principal, apresentar sugestões de inclusão e exclusão 
nas ações do Plano. O Sr. Secretário não fez objeção à solicitação. O Sr. Presidente 
oficializou a solicitação como pauta da próxima ordinária. O Sr. Secretário da Saúde 
pediu a colaboração do COMUS, no que tange a questão envolvendo o Corpo Clínico do 
HCSS, especificamente, os obstetras e ginecologistas, no procedimento de avaliação 
das gestantes com suspeita de trabalho de parto que, realizado anteriormente pelos 
mesmos é agora recusado por alegação da necessidade de aumento na remuneração. 
Segundo o Sr. Secretário, a verba para pagamento do procedimento ao profissional 
vinha de parte do repasse da Subvenção Social, na ocasião o mesmo fez parte deste 
acordo já que integrava o quadro de funcionários do HCSS. O Sr. Secretário, indagado 
pela Sra. Gerty, quanto ao rompimento do acordo, informou que este foi rompido pelo 
HCSS. A conselheira Carmem Sanches indagou que a recusa é do Corpo Clínico e não 
do HCSS. O Sr. Secretario atentou que como este compõe o quadro de funcionários do 
Hospital, logo a responsabilidade também é da Provedoria. A conselheira Carmem 
informou ter ocorrido uma reunião entre os médicos e a Provedoria, onde os mesmos 
informaram da decisão tomada de cancelamento dos atendimentos, antes que a paciente 
passasse pelo Pronto Socorro Central para avaliação do generalista. O Sr. Presidente 
acrescentou que, com base em conhecimentos técnicos que a sua profissão requer, 
auxiliar de enfermagem, as gestantes trazidas da costa sul, já passaram pela avaliação 
médica no Pronto Atendimento de Boiçucanga, logo, a exigência do Corpo Clínico do 
HCSS só trará transtornos à paciente, pois esta terá passado três vezes pelo 
procedimento de toque antes da internação. A conselheira Gerty questionou se o valor 
repassado ao HCSS através da Subvenção Social específica a verba para esta atenção 
diferenciada, atentou ao fato de ter havido um aumento na ordem de cem por cento 
deste valor e, se existe alguma forma de prestação de contas da aplicação destes 
recursos. A conselheira Carmem informou a solicitante que a prestação é feita 
mensalmente pelo HCSS na forma de relatórios demonstrativos encaminhados ao Sr. 
André Fontes, Fundo Municipal de Saúde. O Sr. Secretário disse desconhecer a 
especificação neste caso, contudo ressaltou que não cabe a PMSS a gerência do 
recurso. A conselheira Célia Pinto sugeriu a permanência de obstetra no Pronto Socorro 
Central. O Sr. Secretário alegou que se o acordo sempre existiu e estava sendo 
cumprido, estaríamos pagando duas vezes pelo mesmo serviço. A conselheira Isilda 
ponderou que, diversas vezes as gestantes vêm direto à maternidade do HCSS, por 
encaminhamento de médico generalista do PSF que, segundo a conselheira, solicita a 
avaliação usando a referência como serviço ambulatorial, já que a maior parte dos casos 
não requer internação imediata. O Sr. Secretário questionou a conselheira Carmem 
quanto à posição da administração do HCSS no episódio em exame. A conselheira 
Carmem informou que, a postura dos médicos não é a mesma do HCSS, a entidade 
desaprova a conduta. O Sr. Presidente questionou a legalidade da conduta dos 
profissionais na recusa do atendimento. A conselheira Carmem informou que a 
maternidade é um Departamento do HCSS e, o que está em discussão é a normalidade 
do procedimento e não a recusa informou ainda que diariamente a porta de entrada para 
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o HCSS é o PS Central, para todo e qualquer procedimento oferecido pelo SUS.  O Sr. 
Presidente deixa registrado em Ata, seu protesto pela forma como foi feita a paralisação, 
não dando tempo hábil a Secretaria da Saúde de tomar qualquer providência de 
adequação para início de novo procedimento, que envolve a necessidade emergencial 
de aquisição de equipamentos pertinentes ao atendimento, considerou falta de 
responsabilidade dos profissionais. O Sr. Presidente informou que a SESAU, em 2004, 
estará implantando o serviço de “médico regulador” que, consiste na avaliação do 
paciente já no primeiro atendimento, e o encaminhamento técnico ao serviço de 
referência necessário. A conselheira Célia Pinto sugeriu convocar para próxima reunião 
ordinária, representantes da Provedoria do HCSS e dos médicos para prestarem 
esclarecimentos ao Conselho. Os presentes não consideraram prudente trazer a 
discussão à plenária sem prévia investigação dos fatos, então, foi sugerida a formação 
de uma comissão, para atuar junto a Secretaria da Saúde e, caberá a SESAU convocar 
as partes para sabatina, posteriormente o caso será encaminhado à plenária do conselho 
para conhecimento dos fatos. O Sr. Presidente fez a apresentação de alguns 
documentos constantes no expediente do dia o, sendo: Ata da 65ª reunião ordinária que, 
por falta de quorum será lida posteriormente; carta encaminhada à Câmara Municipal de 
São Sebastião, questionando a regularidade do transporte de pacientes dentro e fora do 
município, de autoria do conselheiro Tadeu; Memo CEMIN 020/04 solicitando apreciação 
e aprovação do Conselho Municipal de Saúde ao Plano de Ações e Metas em DST / HIV 
/ AIDS – PAM –2004 / 2005, pauta da próxima extraordinária; Ofício Circular. 03/2004 – 
DT do Núcleo Regional de Caraguatatuba informando da realização de Cursos de 
Aperfeiçoamento na área de saúde; Ofício 003/2004 da Federação Face Norte fazendo 
questionamentos quanto aos relatórios de execução de serviços da empresa Servical 
Méd; Ofício PS Central 035/04 encaminhando para conhecimento do COMUS, cópia do 
Ofício PS Central 034/04 de 11 de fevereiro de 2004, em resposta ao Conselho Regional 
de Medicina quanto a denuncia feita pelo conselheiro Antonio Tadeu Casseano de 
Santana referente ao paciente João Gonçalves Leite; Boletim informativo Anvisa nº 39 de 
janeiro de 2004, distribuído aos presentes e encartes Vigilância em Saúde; Extratos do 
Fundo Nacional de Saúde demonstrando repasse de recursos financeiros ao Município. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 
assinada pelos presentes. São Sebastião, 04 de março de 2004.   Secretário:              
André Fontes dos Santos. 
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