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ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO  MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SAÕ SEBASTIÃO. 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quatro, às 17:30 horas, na sede da 
Secretaria de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde, na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta: 1) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2° E 3° TRIMESTRE DE 2004; 2) 
ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião, passou-se à apresentação do expediente: a 
conselheira Ana Paula fez a leitura das Atas das reuniões: 72ª e 73ª ordinárias, 17ª, 18ª 
e 19ª da comissão de acompanhamento da execução orçamentária do Fundo Municipal 
de Saúde, aprovadas por unanimidade. A seguir passou-se a discussão da pauta: 1) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2° E 3° TRIMESTRE DE 2004; A 
Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS emitiu parecer 
favorável à aprovação da Prestação de Contas, com a ressalva pela existência de 
fracionamento nas compras de medicamentos e o baixo percentual aplicado em 
investimentos. A conselheira Célia Pinto pediu a palavra para informar que o trabalho 
realizado pela comissão nessa prestação de contas envolveu análise mais detalhada das 
contas, com apresentação dos processos licitatórios, relatórios analíticos e sintéticos, 
contratos e outras informações solicitadas posteriormente para esclarecer eventuais 
dúvidas. Ressaltou mais uma vez o bom trabalho realizado pelo Sr. André Fontes e o 
conselheiro Tiago, servidor na Secretaria da Fazenda. Informou que apresentará cópia 
do relatório aos conselheiros, que não foi elaborado por falta de tempo, ficando para a 
próxima reunião. Outros comentários por ela mencionados: realizará averiguação mais 
detalhada quanto  seqüência cronológica dos relatórios; pagamento em duplicidade pela 
AVDEC com recursos da Subvenção Social (já foi deliberado junto ao seu Presidente 
pela retificação na prestação de contas de novembro/04); baixo valor de compras da 
FURP. Foram feitos os seguintes questionamentos: 1) se houve pagamento a empresa 
“Com Engenharia” após embargo da obra da UBS Topolândia. Foi informado que todos 
os pagamentos feitos foram relativos a medições realizadas antes do embargo; 2) O 
motivo pelo qual foi reduzido o valor da subvenção social concedida ao HCSS. Foi 
informado que a lei prevê valor até R$ 200.600,00 mensais e que a redução ocorreu pela 
queda arrecadação, que obriga o gestor a adequar sua execução para cumprimento da 
LRF. O Dr. Paulo Jorge mencionou que a SESAU mantém relação de parceria e que 
houve o entendimento com a provedoria daquela entidade. A conselheira Rita de Cássia 
pediu a palavra, por ser membro da Provedoria do HCSS e estar ciente da situação, 
argumentou que a Entidade entende que houve queda na arrecadação da PMSS e estão 
se adequando com a redução do valor do repasse acrescentando, inclusive, que tal 
procedimento é legal. A conselheira Célia retirou a ressalva quanto ao percentual de 
investimentos, considerando que a aplicação exige posteriormente gastos contínuos, o 
que é inviável neste momento. Pauta colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade, com 07 votos sem ressalvas e 11 com a ressalva apresentada. 2) 
ASSUNTOS GERAIS: O conselheiro Donizete pediu a palavra e argumentou que as 
Unidades tem recebido apenas metade do material solicitado e deu como exemplo os 
correlatos de uso da odontologia. A conselheira Silvia argumentou que se a SESAU 
pudesse intervir diretamente nas compras da SESAU os problemas de falta de estoque 
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talvez fossem reduzidos significativamente. O Dr. Elias, do Departamento de 
Odontologia, argumentou que nem sempre as compras são feitas no mesmo ritmo do 
consumo. Contudo observou que os materiais não estão em falta e sim reduzidos não 
permitindo a manutenção do “estoque” nas Unidades de Saúde. A conselheira Célia 
argumentou que houve um mau gerenciamento por parte da administração que não 
realizou sequer planejamento de políticas publicas de saúde dificultando a atuação dos 
profissionais envolvidos. O Dr. Paulo Jorge argumentou que foram muitas as conquistas 
dessa administração o que pode ter havido é pouca divulgação dos serviços realizados, 
a saber, 02 Unidade de Reabilitação, 01 Unidade de infectologia, 01 Unidade de 
atendimento psicossocial, reforma e aquisição de equipamentos odontológicos para o 
centro odontológico, onde um dos profissionais doutorado apresentou proposta de 
projeto aceita num congresso brasileiro de câncer bucal, a saber, o Dr. Flávio Francisco 
de Godoy Peres. A conselheira ressaltou que houve realmente pouca divulgação dos 
serviços executados inclusive pelos profissionais individuais como o caso da odontologia 
e os demais apontados pelo secretário. O Dr. Elias informou que o apoio dado aos 
profissionais quer na dispensa do ponto ou no pagamento de taxas ou afins foi realizado 
com o compromisso de aplicação no trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 04 de 
novembro de 2004. Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Paulo Jorge de Souza Campos  
André Luis da Silva Leandro   
Ana Paula de Almeida  
Tiago da Silva Corrêa  
Marcelo Muniz Paixão  
Anacleto de Oliveira Neto  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Carmen Sanches  
Paulo Alexandre da Silva  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Célia Pinto  
Alziro Alvarenga Filho  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Ageu Francisco Evaristo  
Esteve presente a Sra. Tânia Regina Sarak como ouvinte. 


