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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Ao primeiro dia do mês de abril 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) 
QUADRO DE METAS DA SESAU PARA 2004. 2) VOTAÇÃO DO PAM – PLANO DE 
AÇOES E METAS 2004 / 2005 EM DST / HIV. 3) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4° TRIMESTRE DE 2003 E SUBVENÇÃO SOCIAL 
DE 2003, REFERENTE ÀS LEIS 1430/00, 1608/02 (HCSS) E LEI 1608/02 (AVDEC). 4) 
ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião, passou-se a discussão da ordem do dia: 1) 
QUADRO DE METAS DA SESAU PARA 2004. A presidente passou a palavra ao Dr. 
Paulo Jorge, Secretário da Saúde que explanou sobre a diminuição do atendimento nas 
Unidades de Pronto Socorros em virtude do efetivo trabalho das equipes de Saúde da 
Família. Informou da política de valorização de recursos humanos com capacitação aos 
servidores municipais, atentou para construção da Unidade da Topolândia que 
comportará três equipes de PSF e uma Unidade Intermediária de Saúde, a reforma da 
unidade de Saúde da Família de Juquey, implantação de unidades de Pronto 
Atendimento em algumas unidades de PSF, implantação do atendimento de reabilitação 
na costa sul, implantação de equipe de saúde bucal na unidade de saúde da família de 
Barra do Sai e reforma da Unidade do Morro do Abrigo, o Secretário pediu a colaboração 
dos conselheiros na melhora do serviço de saúde. A Presidente concluiu que o Comus 
será porta voz da comunidade tentando amenizar os problemas. 2) VOTAÇÃO DO PAM 
– PLANO DE AÇOES E METAS 2004 / 2005 EM DST / HIV. A presidente colocou em 
votação o Plano de Ações e Metas 2004 / 2005 em DST / HIV apresentado em reunião 
anterior para conhecimento e analise dos conselheiros. Aprovado por unanimidade. O Sr. 
Cláudio, responsável pela elaboração do projeto propôs como questão de 
encaminhamento que, o Conselho aprovasse por meio de resolução especial, visto que é 
prerrogativa este estar juntada a ata que deliberou a aprovação para encaminhamento às 
instâncias pertinentes para rito e, como as atas deste conselho são lidas e aprovadas 
regimentalmente em reunião posterior. A presidente colocou a proposta para aprovação 
da plenária, aprovado por unanimidade. 3) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO 4° TRIMESTRE DE 2003 E SUBVENÇÕES SOCIAIS DE 2003, 
REFERENTE ÀS LEIS 1430/00, 1608/02 (HCSS) E LEI 1608/02 (AVDEC).  O Sr. André 
Fontes apresentou relatório resumido da execução orçamentária e distribuiu cópias aos 
conselheiros presentes. Informou que a Comissão de Finanças reuniu-se por três vezes 
para análise detalhada dos valores apontados e dos documentos correspondentes, 
incluindo processos licitatórios, relatório analítico das Despesas com Pessoal, Outras 
despesas correntes e Investimentos e dos comprovantes da aplicação dos recursos 
repassados ao HCSS e AVDEC a título de subvenção social. A seguir a comissão de 
finanças emitiu parecer pela aprovação da execução orçamentária, sendo dois votos sem 
ressalva e dois votos com ressalva.  A conselheira Célia Pinto leu documento de sua 
autoria e do conselheiro Nilton Cursino elencando as seguintes ressalvas: a) “licitações 
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direcionadas sob a forma de convite com constância de compras junto aos mesmos 
fornecedores”; b) “inexistência de lançamentos de pagamentos de aluguéis no trimestre, 
exceção feita a 2 (dois)”; c) “a falta de remédios e correlatos nos postos durante o ano 
todo e por vezes no Pronto Socorro Central” d) “O valor lançado no informativo da 
Administração Municipal da imprensa local, este, Correio do Litoral edição 07 a 13 
fevereiro/04 informando a comunidade, que foram investidos na área da saúde a 
importância de R$ 36.746 milhões, e hoje fechado o 4º trimestre, encerrando o ano de 
2003, temos R$ 33.557.233,45. Portanto, resta a prestação de contas de R$ 
3.189.000,00 aproximadamente, e que será objeto de investigação”. O Sr. André Fontes 
informou que todas as licitações são feitas fora da Secretaria da Saúde, porém são 
públicas e podem ser acompanhadas por qualquer cidadão. Quanto ao pagamento de 
alugues, informou que os valores de aluguéis já foram lançados em trimestres anteriores, 
considerando serem contratos continuados. Os dois lançamentos no 4º trimestre 
referem-se a locações feitas no período. Informou ainda que a afirmação de falta de 
remédio o ano todo não corresponde à realidade, porém a equipe do almoxarifado já 
estabeleceu nova sistemática para abastecimento da rede. O valor lançado na imprensa 
local corresponde à despesa “empenhada” e a despesa apresentada na prestação de 
contas, para efeito de comparação com o mínimo a aplicar em saúde é a despesa 
“liquidada”, por isso a diferença.  conselheiro Moacir Colli questionou o fato da prefeitura 
comprar sempre da mesma empresa. O Dr. Capitani pediu a palavra e sugeriu que a 
aquisição de medicamentos seja feita através da Ata de registro de preços. A conselheira 
Célia Pinto solicitou reunião no paço municipal com o diretor de compras para que o 
mesmo explane sobre a sistemática dos fornecedores. Colocado em votação, a 
prestação de contas foi aprovada por unanimidade, sendo 08 sem ressalvas e 12 com as 
ressalvas apresentadas pelos conselheiros Célia e Nilton. 4) ASSUNTOS GERAIS. A 
Presidente passou a palavra ao Dr. Capitani para direito de defesa visto que em reunião 
anterior a então provedora da Santa Casa Sra. Elizabete Chagas, por conta deste 
constar na folha de pagamento daquela instituição como profissional do Programa de 
Saúde da Família e não estar atuando diretamente ao Programa. O Dr. Capitani informou 
que assim que se afastou do PSF, procurou o Sr. Secretário de Saúde na época e este 
então determinou outra função ao mesmo dentro do Hospital de Clinicas. A função era de 
interlocutor entre o PSF e as internações no H.C.S.S., atividade esta que vinha sendo 
feita, além de cobertura de clinica médica, sem este perder a função de contratação do 
PSF. O Dr. Capitani deixou claro que não estava recebendo sem trabalhar, o que para 
ele fora o que deu a entender as declarações da Sra. Elezabeth Chagas.Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 01 de abril de 2004. Secretária:              Ana Paula de 
Almeida. 
LISTA DE PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA: 
 
Paulo Jorge de Souza Campos  
Renata Apolo dos Santos  



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 

André da Silva Leandro  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
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