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ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às 16:00 horas, na sede da 3 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 4 
Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para 5 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) DEFINIÇÃO CALENDÁRIO DE 2007; 2) 6 
APRESENTAÇÃO DA AVDEC; 3) REVISÃO DAS COMISSÕES; 4) ASSUNTOS 7 
GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: leitura da Ata da 98ª 8 
reunião ordinária, aprovada por unanimidade; lidos os seguintes informes: a) Extratos de 9 
transferências do FNS (apresentados aos Conselheiros); b) Ofício Circular nº 10 
083/SE/CNS/GM/MS, sobre o adiamento da XIV Plenária Nacional de Conselho de 11 
Saúde de 13 e 14 de dezembro, para 10 e 11 de abril de 2007; c) Ofício nº 071/06 APS 12 
informando a alteração dos membros, passando a membro Titular o Dr. Marcelo Ferraz 13 
Coelho e Membro Suplente a Dra Zenaide Vidal; d) Oficio COMUSSS nº 15/06, resposta  14 
e encaminhamento de cópia do Convênio de Municipalização da Saúde no Município de 15 
São Sebastião; e) Decreto nº 3572/06 nomeando Marcelo R. Gonçalves e Magali Amélia 16 
Pinto para representar no COMUS; f) Ofício-Circular nº 022/06/SEGEP/MS 17 
encaminhando exemplares do Painel de Indicadores do SUS. A seguir passou-se à 18 
ordem do dia: 1) DEFINIÇÃO CALENDÁRIO DE 2007: Ficou definido, por unanimidade, 19 
que as reuniões ordinárias serão realizadas em todas as segundas terças-feiras de cada 20 
mês para o exercício de 2007, às 16 horas. 2) APRESENTAÇÃO DA AVDEC: 21 
apresentada pelo Sr. André Leandro, membro voluntário, na qual foram expostas os 22 
trabalhos realizados pela AVDEC. Sr. André Fontes, explanou para o Conselho, que os 23 
recursos não vêm sendo repassados há 04 (quatro) meses, tendo em vista, a AVDEC, 24 
não ter realizado atividades no período. Essa atitude ocorreu com a ciência e anuência 25 
do presidente pela AVDEC e do Comus. Informou, ainda, que representantes da 26 
entidade estiveram reunidos na Sesau e manifestaram o interesse em retomar as 27 
atividades. Sendo assim, foi encaminhada proposta da AVDEC para o Jurídico da 28 
Prefeitura, para emissão de parecer quanto a continuidade dos trabalhos e a 29 
possibilidade de melhor utilização do repasse como, compra de vale refeição e vale-30 
transporte para os voluntários. Informou que falta o plano de trabalho de serviço de 31 
urgência e emergência.  Dr. Antonio (SESAU) teceu comentários quanto ao parecer dado 32 
pelo Jurídico (Secretaria de Assuntos Jurídicos da PMSS) dizendo, que parecer foi 33 
favorável, e que foi encaminhado documento para Enfermeira Rosalina, naquela data, 34 
para que se elabore o plano de trabalho. Conselheira Rita questionou quanto planilha de 35 
custo do convênio, alegando que nenhum convênio da Prefeitura, é feito sem a planilha 36 
de custo e por que não se fazer um novo convênio, ao invés de aditar o existente. Foi 37 
explicado pelo Dr. Antonio que não há a necessidade de novo convênio, tendo em vista, 38 
se tratar do mesmo objeto. O que será feito é apenas um termo aditivo para inclusão de 39 
novas alternativas para utilização do valor repassado. E que na Lei que autoriza as 40 
atividades da AVDEC, não está determinado de forma detalhada, os tipos de despesas 41 
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que podem ser custeadas. A lei menciona que os recursos são “destinados à operação e 42 
manutenção da entidade beneficiada”. Falou, ainda, que a prestação de contas vem 43 
sendo apresentada normalmente. Continuando a ler o parecer, Dr. Antonio disse que 44 
ficou definido que o valor será repassado mensalmente, alternando-se os meses, até que 45 
se compense os repasses feitos e os meses que não houve produção. Conselheira Rita, 46 
continuou a questionar quanto a falta de planilha de aplicação dos recursos. O Sr. André 47 
explicou que se fizesse planilha muito detalhada, estaria engessando os trabalhos 48 
executados pela Entidade, pois não é possível fazer previsão de itens de pequena 49 
monta, etc. A Sra Ana solicitou a deliberação do Conselho tanto para a continuidade dos 50 
trabalhos da AVDEC, e também quanto ao termo aditivo. Foi deliberada a continuidade 51 
dos serviços, por unanimidade, e ficou decidido que na próxima reunião será 52 
apresentado o termo aditivo, aprovado por unanimidade. 3) REVISÃO DAS 53 
COMISSÕES: Sra Ana comentou a situação atual das comissões, sendo: Comissão 54 
executiva: falta plano de trabalho; Comissão Conselho Gestor: falta plano de trabalho; 55 
Com a saída da Sra Ana Paula, tentou realizar nova eleição, tendo a Dra. Sonia 56 
Monteiro, candidata pelo segmento governo. Por não haver candidatos de outros 57 
segmentos a eleição foi suspensa; Comissão de Acompanhamento da Execução 58 
Orçamentária do Plano Municipal de Saúde: Sra. Ana comentou da necessidade da 59 
substituição do Dr. Felix. Falta plano de trabalho; Comissão de Ética, falta plano de 60 
trabalho. 4) ASSUNTOS GERAIS: Sra. Ana convidou o Dr. Guilherme, Secretário da 61 
Saúde, para comentar sobre a situação do Hospital de Clínicas e a falta de médicos na 62 
rede de saúde; Dr. Guilherme iniciou dizendo que no dia 12 de dezembro, ocorreria 63 
assembléia da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, para  tratar de proposta de 64 
transferência da administração do HCSS para a PMSS. E que, mesmo sem estar 65 
definida tal situação, a PMSS continuava fazendo os repasses para o HCSS. Fato este, 66 
que não caracterizava que o HCSS pertença a PMSS. Disse, ainda, que não tem 67 
conhecimento, ainda, como será feita essa transferência, mas que no dia 11 de 68 
dezembro o Dr. Antonio irá a São Paulo para conhecer as saídas para o melhor modelo 69 
de administração. Concluiu dizendo que, com gerenciamento da PMSS, o atendimento 70 
do HCSS será mais dinâmico do que o modelo hoje existente. Fato este comprovado por 71 
auditoria realizada há um certo tempo pela empresa MED LABOR, e depois pela 72 
PROMUR. Fez comparações das condições do nosso hospital com outros nas mesmas 73 
condições ou piores. Falou, também, da regularidade dos repasses; que o HCSS está 74 
nessa situação devido ao acúmulo de dívidas; que o repasse feito não é suficiente para 75 
suprir essa dívida. Tal é a dificuldade do HCSS, que foi solicitado a  PMSS, o 76 
fornecimento de alguns itens, principalmente de medicamentos. Informou que tais 77 
repasses estão sendo feitos de maneira moderada, pois preocupa o fato de começar a 78 
repassar para o HCSS, medicamentos, por exemplo, e faltar na rede pública. Não 79 
obstante o fato da existência de um orçamento a ser seguido, e que tal desequilíbrio 80 
gerará dificuldades orçamentárias e financeiras. O correto, nessa situação, é buscar 81 
respaldo jurídico para solução de problemas. Comunicou, que será constituída uma 82 
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comissão para transição, com previsão de cerca de 03 (três) meses para normalização 83 
do funcionamento do HCSS. Quanto a falta de prestadores, é devida, sobretudo, pela 84 
falta de pagamentos pelo HCSS, e que não poderemos contar com favores dos mesmos. 85 
A PMSS, na pessoa do Dr. Juan e  Secretaria da Saúde, na pessoa do Dr. Guilherme,  86 
abraçará esse desafio com vistas a melhoria do atendimento para a população. Buscará 87 
parceiros para tal empreitada; No que tange a falta de médicos, Dr. Guilherme discorreu 88 
que, como exemplo do que ocorre no PSF, os salários pagos, apesar não serem ruins, 89 
se tomarmos como referência a média que se paga na região, os médicos acabam indo 90 
embora, visto que o custo de vida na cidade é um dos mais altos da região, sem contar 91 
com a dificuldade de oferta de cursos de especialização, etc. Dr. Marcos explicou que o 92 
salário pago pelo PSF, não é tão expressivo, apesar de estar na media da região, e que 93 
se um médico fizer 02 plantões de 24 horas, ele consegue atingir o mesmo salário, 94 
trabalhando apenas 02 dias, enquanto que no PSF, eles ficam vinculados 08 horas em 95 
uma Unidade de Saúde. Dr. Guilherme afirmou que, mesmo com todas essas 96 
dificuldades, temos um bom atendimento em saúde, prova disso é o alto número de 97 
atendimento de pacientes de municípios vizinhos. E que mesmo não podendo, as 98 
Unidades de Saúde, acabam acolhendo esses pacientes; que apesar de estarmos 99 
passando por um período difícil, tem uma expectativa de melhorar, e muito; Pauta para 100 
próxima reunião: apresentação dos trabalhos da AVDEC, e Conselho Gestor para o 101 
Hospital de Clinicas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 102 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 07 de dezembro de 2006. 103 
Secretariando:  Marcelo Rodrigues Gonçalves, por ausência do 1º e 2º 104 
Secretários. 105 
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