
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 1 
 

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e cinco, às 16:00 horas, 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) CONVÊNIO PSF/HCSS; 2) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DAS 
COMISSÕES PROVISÓRIAS E PERMANENTES E AGENDAMENTO DAS REUNIÕES 
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. 3) ASSUNTOS GERAIS. A 
Presidente, conselheira Silvia informou aos presentes da reunião ocorrida há poucas 
horas no Teatro Municipal sobre a Agenda 21, justificou o fato dos demais membros não 
terem sido avisados visto que tomou conhecimento do evento um dia antes, 
impossibilitando o acionamento por parte da secretaria executiva deste conselho. A 
conselheira ressaltou ter ouvido o pronunciamento da Dra. Helena, coordenadora do 
Programa Municipal de Saúde da Mulher, em uma rádio local, onde a mesma deu 
esclarecimentos a população quanto a importância dos exames preventivos. Solicitou ao 
Secretário de Saúde, Dr. Guilherme, que a conduta fosse adotada para as demais áreas, 
com os coordenadores dos respectivos programas, e até mesmo profissionais médicos, 
dando orientação à população. A conselheira Ana Paula iniciou o expediente do dia: A) 
Leitura das Atas: 52ª reunião extraordinária, APROVADA por unanimidade; 77ª reunião 
ordinária, APROVADA por unanimidade; 78ª reunião ordinária, APROVADA por 
unanimidade. B) Documentos recebidos: Ofício SESAU 132/05, que solicita inclusão de 
pauta para apresentação do PAM DST/AIDS – 2005/2006; Ofício SEDUC, que justifica a 
ausência dos conselheiros Boris Vaz e Genoveva Pons Garcia; Justificativa da ausência 
do conselheiro Luiz Gonzaga; Documento solicitando cópia das Atas do COMUS onde se 
faz citação ao relatório de gestão do PSF referente ao período de março a dezembro de 
2004; Ofício 405/2005 –Federação Face Norte, que indica novos representantes; C) 
Extratos do Fundo Nacional de Saúde.  A conselheira Ana Paula agendou reunião 
extraordinária para 28 de abril p.f., para discussão da pauta solicitada no ofício SESAU 
Nº 132/05, PAM DST/AIDS 2005/2006,  será pautado, ainda a apresentação de dois 
projetos voltados aos profissionais de saúde com recursos do Pólo Permanente de 
Educação do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 1) CONVÊNIO PSF/HCSS; A conselheira 
Ana Paula procedeu a leitura do Ofício SESAU 151/2005, que solicita a referida pauta, 
sob justificativa do descumprimento de alguns itens do convênio celebrado entre a 
Municipalidade e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus para operacionalização do 
PSF – Programa de Saúde da família. O Dr. Guilherme externou aos presentes a sua 
preocupação quanto ao rumo a ser dado ao referido convênio após as informações que 
obteve junto ao Ministério do Trabalho. Passou a palavra ao Sr. André Fontes que 
informou que o convênio prevê algumas condicionalidades à consolidação do repasse 
dos recursos financeiros, dentre elas a apresentação das prestações de contas da 
aplicação do recurso no prazo estabelecido, o que não vem ocorrendo e dificultando a 
fiscalização da aplicação. Informou que já houve manifestação verbal do Sr. Décio 
Galvão, Provedor da Irmandade, de que tais recursos estariam sendo aplicados em 
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outras despesas do HCSS, o que não é o pactuado no Convênio. A conselheira Carmem 
questionou desde quando a Entidade têm atrasado a realização das prestações de 
contas. O mesmo informou que o atraso tem se tornado uma constante, e o que mais 
tem preocupado a SESAU é o eminente prejuízo que os funcionários terão até que se 
resolva a situação, inclusive com reflexos negativos para o atendimento da população. O 
conselheiro Nilton questionou que a Coordenação do PSF dispunha de uma funcionária, 
remunerada com os recursos do Programa, e que atuava dentro do Hospital de Clínicas, 
especificamente no Departamento Pessoal, e esta nunca ter levado ao conhecimento da 
Coordenação os problemas que envolviam o não repasse dos encargos sociais 
descontados em folha de pagamento dos funcionários, já que a mesma tinha acesso 
direto a tais informações. A conselheira Silvia questionou se os valores repassados ao 
HSCC atendem as despesas previstas no que tange o quantitativo dos tais encargos. O 
Sr. André Fontes informou que o cálculo dos valores repassados inclui os vencimentos, 
encargos sociais e provisionamento mensal de encargos trabalhistas, que tem o objetivo 
de assegurar o equilíbrio financeiro do convênio e os direitos dos funcionários. O 
conselheiro Nilton argumentou que as informações estão muito confusas uma vez que 
como membro da Comissão de Finanças, não foi informado dos atrasos na prestação. O 
Sr. André argumentou que os relatórios demonstrando o recolhimento dos recursos não 
eram apresentados anteriormente ao COMUS. O Dr. Guilherme justificou sua 
preocupação na aplicação dos recursos públicos, visto que a conduta da Instituição, se 
provada como indevida pelos órgãos competentes, diferem da atual política de 
administração deste governo, embasada na ética e na transparência. Informou ter 
tomado conhecimento da situação após a demissão de alguns profissionais do PSF que 
mesmo depois de desligados de suas atividades continuavam constando na folha de 
pagamento, visto que a homologação da demissão requer a disponibilização dos valores 
dos encargos sociais do funcionário. Completou que embora não seja oficial, em 
conversa com o provedor da Instituição, Sr. Décio Galvão, o mesmo informou que os 
recursos estavam sendo aplicados na reforma do Hospital. Para não causar um 
comprometimento de grande impacto à população com a paralisação das atividades dos 
profissionais do PSF com o cancelamento do convenio, solicitou a provedoria por meio 
do ofício SESAU 66/05, que fosse enviado documentos pendentes. Até o presente 
momento não foi atendida na solicitação. Já a SESAU continua assumindo o 
compromisso e tem repassado os recursos periodicamente. O Dr. Guilherme informou 
que a SESAU esta em conversação com outras Instituições, habilitadas à celebração de 
convênio e caso necessário irá viabilizar mecanismos para romper com a Irmandade 
Santa Casa, na busca pela legalidade das ações. Informou já existir o entendimento por 
parte do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas de ser mais adequado o Convênio 
com OSCIP’s ou outro tipo de entidade. Acrescentou que se há erro não é da 
administração, contudo não permitirá que haja continuidade. Considerou que estaria 
prevaricando se não levasse o assunto ao conhecimento do COMUS, não podendo se 
furtar de expor a situação à comunidade. O conselheiro Nilton questionou se a mudança 
de Instituição gerenciadora dos recursos não implicaria em demissão geral, assim sendo 
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como seriam feitos os pagamentos dos tais encargos a este quantitativo de funcionários. 
O Dr. Guilherme respondeu que deverá haver rescisão do vínculo trabalhista com a 
entidade atual, porém a intenção não é de demissão e sim adequação, com a realização 
de processos seletivos à contratação de todos os profissionais, visando avaliação do 
perfil e competência. Sendo detectada a necessidade, certamente haverão eventuais 
substituições. Contudo estas medidas só serão adotadas se esgotadas todas as 
possibilidades de negociação com a entidade atual. A conselheira Carmem, 
representante do HCSS, concluiu que o Dr. Guilherme tem toda razão em participar o 
Conselho da atual situação, disse que o HCSS também quer transparência nas ações, 
recordou que diversas vezes a conselheira Elizabete Chagas externou sua preocupação 
sob a afirmação de que o Hospital estava em vias de fechar suas portas por falta de 
recursos. Completou que o Hospital está de portas abertas a quem quer que seja para 
verificar suas contas e convida a Presidente para fazer a verificação de suas colocações. 
A conselheira Ana Paula propôs que fosse emitido ofício convidando o Provedor da 
Instituição para prestar os devidos esclarecimentos e sanar as dúvidas aqui levantadas, 
APROVADA por unanimidade. 2) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DAS COMISSÕES 
PROVISÓRIAS E PERMANENTES E AGENDAMENTO DAS REUNIÕES PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO; A conselheira Ana Paula informou da 
substituição dos membros conselheiros representantes dos usuários feita pela 
Federação face Norte, logo faz-se necessária a realização de nova eleição para 
substituição dos referidos. Na Comissão Executiva inscreveu-se o conselheiro Alden, à 
Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Saúde o conselheiro Carlos 
Aymar e para compor a Comissão de Ética a conselheira Eulália eleitos por aclamação. 
A conselheira Ana Paula procedeu agendamento das reuniões para fins da elaboração 
dos planos de trabalho, onde a mesma dará auxilio a todas as comissões sem exceção. 
3) ASSUNTOS GERAIS; A conselheira Silvia Galhardo manifestou sua indignação 
quanto ao processo movido por alguns profissionais que atuaram junto a Coordenação 
do PSF – Programa de Saúde da Família entre março e dezembro de 2004, a saber, Dra. 
Bernadete Bousada de Mendonça e Dr. Adilson Ferreira de Moraes, para fins de 
indenização na ordem de 1 milhão de reais e 900 mil reais. Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 
Sebastião, 07 de abril de 2005. Secretária:                                      Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA  
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Marcos Salvador Mathias  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Guaracy Alves de Alcântara  
Marisa de Souza  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
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Felix Reinaldo T. Plastino  
Célia Pinto  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Marcelo Antunes de Camargo  
Nilton Cursino dos Santos  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Estiveram presentes como ouvintes os abaixo relacionados: 
João Joaquim de Freitas Filho 
Márcia Saavedra de Souza Monteiro 
Darcy de Souza 
Carolina K. De Capitani 
Tânia Regina Sarak 
Antonio Carlos N. P. Silva 
Alden Mello de Aguiar  
Jarina C. P. Martins 
Adriana Aparecida da Silva Gaia 
Eduardo Santos 
Rosely Santos Camargo 
Gustavo Barboni de Freitas 
Sônia Aparecida S. Monteiro 
Dionísio Rodrigues dos Reis 
Rosely Santaella 
Maria de Fátima Borges de Carvalho 
Jacqueline M. Santos A. Oliveira 


