
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“Santos Unida pela Saúde”

Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Junho  de  2017.  Realizada  no  dia 
27/06/2017,  terça-feira,  às    18h30   na  sede  do  SINTRASAUDE,  sito  à 
Avenida  Ana  Costa,  nº  70  –  Vila  Matias  –  Santos/SP.  Convocação 
publicada no Diário Oficial de Santos em 23   de junho de   2017.
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Maio de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde de Santos referente ao 1º 

quadrimestre/2017 (Processo nº 035.327/2017-13);
6) Apreciação, discussão e deliberação da nova assinatura de subvenção entre a PMS X 

Centro Interdisciplinar de Educação Especial ”Simone C. Horcel” para atendimento 
neuromotor especializado em Paralisia Cerebral – (Processo nº 040.501/2017-50); 

7)  Apreciação, discussão e deliberação da nova contratualização para a execução dos 
serviços de Atenção à Saúde, nas esferas Ambulatorial e Hospitalar, aos usuários do 
SUS, em concordância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar(DNHOSP);

8) Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos;

As  18:50  horas,  o  Vice  Presidente  Roberto  de  Moura,  no  uso  de  suas  atribuições,  com 
“quórum” Regimental,  abre os trabalhos,  dando as boas-vindas a todos os conselheiros e 
convidados, solicitando que o Secretário de Saúde de Santos, Dr. Fábio Alexandre Fernandes 
Ferraz, ocupe seu acento à mesa diretora, iniciando às 19:00 horas, informando que a pauta 
desta plenária estaria  longa,  solicitando o máximo de atenção e objetividade no trato dos  
assuntos a serem discutidos, questionou se todos os conselheiros presentes  haviam recebido 
a  Ata  da  Plenária  realizada  em Maio/2017,  pois  informou que  por  motivos  de  problemas 
ocorridos com a impressora do CMSS, se fez necessário o envio da Ata através de e-mail,  
sendo que o Sr. Silas e Sr. Solano retiraram na sede do conselho e se algum conselheiro teria 
alguma correção a ser feita da mesma, o Sr. Jorge Viana pede correção na linha 51,onde se 
lê: reclama da falta de placa no NAPS II, leia-se : solicita que não tenha Placa no NAPS II, e 
também a Sra. Rosana, que solicita alteração na linha 50, onde se lê: sobre a abertura do  
SENAT/ZN, leia-se: sobre abertura do SENAT/ZN e a casa da SVC/ZN ainda não ocorrera a 
mudança ainda, também a Sra. Leonor solicita a correção na linha 42, onde se lê: exames 
oftalmológicos,  endoscopia  e  endoscopia  ,  leia-se:  exames  oftalmológicos,  endoscopia  e 
colonoscopia , não tendo mais nenhuma correção solicitada, Roberto de Moura, submete a Ata 
para aprovação com as devidas retificações, esta foi aprovada por unanimidade; 2) Informes 
do CMSS: Roberto  de  Moura  informa que  a  Ata  da  Conferência  Municipal  de  Saúde  foi  
publicada no Diário Oficial na data de 12.06.2017, inicialmente faltando 02(duas) propostas, 
após constatada a falha, fora feita errata sendo esta publicada no Diário Oficial na data de 
20.06.2017 , também informa que fora publicado no Diário Oficial de 22.06.2017, acerca do 
fechamento  das  duas  farmácias  populares,  informa também que  no  dia  28.06.2017,  será 
publicado no Diário Oficial, o Regulamento Eleitoral Biênio 2017/2019, e que já esta de posse 
do  cronograma  para  realização  da  Eleições  do  CMSS,  que  será  realizado  na  sede  do 
SINDEDIF, localizado na rua Júlio Conceição nº 238 - Vila Mathias, na data de 24.07.2017 até 
26.07.2017, o que depende ainda de confirmação do SINDEDIF, para que se publique no 
Diário  Oficial,  comenta  com os presentes sobre  a falta  de  participação da população nas 
conferências  de  saúde,  inclusive  em  âmbito  nacional,  e  pede  que  os  conselheiros  se 
mantenham firmes no propósito de melhoria da saúde publica, enalteceu o trabalho realizado 
na  Conferência  de  Saúde,  sendo  que  ao  seu  ver  foi  uma  das  melhores  em  termos  de 
discussão  de  propostas,  parabenizando  todos  os  participantes,  informou  também  que  o 
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Conselho Municipal de Saúde de Barretos e Catanduva, solicitou a cooperação do CMSS em 
termos de capacitação dos conselheiros dessas cidades, informou a todos que o Presidente 
Sr.  Luiz Antônio da Silva,  por motivos de foro intimo está licenciado do cargo no período 
compreendido  de  26.06.2017  à  25.07.2017,  assumindo  o  Vice  Presidente  Sr.  Roberto  de 
Moura, nos termos do Artigo 11 do Regimento Interno, aprovado em Plenária em 29/03/2011), 
publicado no Diário Oficial  de 30.06.2017, justificadas as ausências dos Conselheiros Sra.  
Aurélia (FRANCO ROTELLI), Sr. Edilson (ACDBS), por fim, solicita a todos os presentes a  
autorização  para  que  se  proceda  a  errata  no  Item 7  do  edital  de  convocação  para  esta  
plenária, para fazer constar o nome da entidade “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Santos”, no final do referido Item, o que foi aprovado por unanimidade, em continuidade, o Sr.  
Roberto de Moura, consultou a Plenária, acerca da possibilidade de se colocar na ordem do 
dia,  a  votação  para  decidir  a  destinação  do  saldo  financeiro  oriundo  do  fechamento  das 
farmácias populares, o que foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade e será 
colocado como item 08, sendo assim, passando os Assuntos Gerais a ser Item 09, informou 
também que esta sendo iniciado os preparativos para Conferência Nacional da Vigilância em 
Saúde,  que  será  usada  as  propostas  do  eixo  da  vigilância  sanitária  para  a  conferência 
municipal  a  ser  definida  a  data,  assim,  Roberto  de  Moura  passa  a  palavra  ao  senhor 
Secretário de Saúde do Município par seus informes;  3) Informes da SMS: O Sr. Secretário 
cumprimenta  a  todos  os  presentes,  informa  primeiramente  a  mudança  na  liderança  no 
departamento de Atenção Básica, que em substituição a Sra. Tatiana Neves, assume a chefia 
do departamento o Sr. Haroldo de Oliveira Souza Filho, informou também que na data de 
19.06.2017, fora entregue pela Secretaria de Saúde 21 novos monitores multi parâmetros na 
rede de pronto atendimento, sendo que 12 desses equipamentos ficarão no HPP, 2 aparelhos 
ficarão na sala de emergência do PS da Zona Leste e 7 aparelhos ficarão no PS da Zona  
Noroeste, informou também que no cronograma do META 30, foi zerada a demanda reprimida 
que existia para os exames de eletrocardiograma e teste ergométrico, com a realização de 
2097 exames desde o inicio da parceria com a Beneficência Portuguesa, estabilizando assim,  
toda a demanda normal de exames, com relação ao exame de endoscopia, o processo de 
licitação esta em fase final na  COMLINC/SMS, onde uma empresa foi selecionada, apenas 
aguardando o trâmites finais para que seja homologado o processo par assinatura do contrato,  
para que assim, zere a demanda reprimida existente nos exames de endoscopia, na licitação 
de oftalmologia, o processo foi bem concorrido, se apresentando 5 empresas, sendo que 2 já  
foram desabilitadas por não atender os requisitos técnicos exigidos, porém o processo esta 
caminhando para que tão logo se possa zerar a demanda desses exames, informa que já deu 
inicio a uma nova dinâmica da Zeladoria da Saúde, e convida a todos a visitarem a sede que  
fica localizada no antigo prédio do NAPS da zona noroeste que estava fechado, contando com 
26 profissionais dais mais diversas áreas para realizarem a manutenção dos equipamentos de 
saúde, informou também a publicação de dois editais de concurso público, sendo um para 
agente de controle de vetores e outro para agentes comunitários, sendo que na data de hoje 
27.06.2017, foi publicado no Diário Oficial a nomeação dos 101 candidatos para exercerem os 
cargos de Agente Comunitário de Saúde, Nível B, do Quadro Permanente, criados pela Lei 
Complementar nº 957, de 14 de março de 2017, também informou acerca de recursos que 
será  liberado  pelo  Ministério  da  Saúde  para  realização  da  cirurgias  eletivas  de 
aproximadamente R$ 750.000,00,  dando ênfase para cirurgias vasculares,  e por  fim o Sr.  
Secretário procedeu a entrega da devolutiva técnica do trabalho realizado pela Comissão de 
Saúde Mental, o Sr. Silas questionou o secretário acerca do prontuário eletrônico, que desse 
uma explicação para população sobre a forma funcionamento da plataforma em virtude das 
reclamações dos usuários no tocante a marcação de consultas, de outro lado, o Secretário 
informou que o sistema ainda esta em fase de  implantação , sendo que das 32 unidades,  
apenas 20 estão informatizadas, observando para o fator integração entre os dois sistemas, o  
prontuário físico e eletrônico, sendo que a previsão de conclusão se dará no final do segundo 
semestre, também o Sr. Silas entregou ao Secretário o ofício solicitando que a secretária de 
saúde disponibiliza-se  o  relatório  sobre  as  especialidades e demandas,  que foi  neste  ato 
recebido  pelo  Secretário  e  informado  que  será  prontamente  atendido;  4)  Informes  das 
Comissões  Temáticas:  COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO:  a  Comissão  fez  a  entrega  de 
03(três)  relatórios  no  mês  de  Maio,  restando  somente  aguardar  aguardar  a  resposta  da 
Secretaria para a Comissão; COMISSÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE: fez a entrega de um 
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processo que inclusive está pautado para esta plenária, e que por motivo de problema na 
impressora do CMSS, não esta disponibilizado, informando que está analisando o Processo 
de  Convênio  de  Contratualização  da  Beneficiência  Portuguesa  que  será  pautado  para  a 
Plenária  de  Julho/2017;   COMISSÃO  DE  FINANÇAS:  entregou  o  relatório  financeiro 
apresentado  pelo  gestor  público  e  o  mesmo  consta  em  Pauta;  COMISSÃO  DE  SAÚDE 
MENTAL: o Sr. Carlos Solano, abriu sua fala questionando o Secretário acerca da devolutiva 
que fora entregue apenas uma cópia, sendo que a Comissão de Saúde Mental, quando da 
elaboração do relatório  técnico,  distribuiu  várias cópias aos conselheiros,  o  Secretário  em 
resposta desculpou-se, justificando que a entrega do relatório tratava-se apenas de um ato 
formal ao CMSS, comprometendo-se a providenciar mais cópias para serem entregues aos 
conselheiros na Plenária do mês de Julho/2017, a Sra. Rosana questionou mais uma vez que 
não ouve resposta sobre o SENAT e sobre SVC e também sobre a mudança do NAPS II,  
requerendo que novamente conste em Ata, que a Comissão esta cobrando a alteração do 
local do NAPS II, que já fazem 9 meses sem definição, também do SVC/ZN, bem como o 
SENAT/ZN que não existe fisicamente, somente no papel, sendo que este fato a incomoda 
muito e que tem que haver uma resposta da Secretária sobre esta questão, o Sr. Secretário  
informou  que  em  relação  ao  NAPS  II,  que  a  previsão  de  inicio  das  atividades  será  em 
16/07/2017, alertou para o fato de que está a frente da Secretária a seis meses, e que a 
tomada de decisão acerca da mudança do NAPS II deu inicio no mês de Abril/2017, sendo 
razoável este prazo de 90 dias para mudança do equipamento, com a palavra, Sr.  Carlos 
Solano questionou o Secretário com relação a disponibilização de 10 leitos de desintoxicação 
na Beneficência Portuguesa, que foi prometido pela antiga gestão, sendo que o Secretário 
informou que não existe previsão nenhuma sobre os leitos, até porque, tal fato se passou em 
outra  gestão,  e  por  também desconhecer  o  assunto,  sendo  que existe  a  médio  prazo,  a 
disponibilidade de leitos para saúde mental no Complexo da Zona Noroeste, a Sra. Daniela 
(Conselho de Psicologia) questionou o Sr. Roberto de Moura, acerca da subvenção da saúde 
para  o  atendimento  das  comunidades  terapêuticas,  que  informou  sobre  a  existência  da 
recomendação da Comissão Interinstitucional  de Saúde Mental  (CISM) e depois o próprio 
Pleno do Conselho Nacional  de Saúde (CNS), este reunido nos dias 11 e 12 de maio do 
corrente ano de 2017, em sua 293.a reunião ordinária, aprovaram a recomendação transcrita 
abaixo, requerendo a revogação da portaria do Ministério da Saúde para que as Comunidades 
Terapêuticas não possam ser consideradas estabelecimentos de saúde e tampouco incluídas 
no CNES, visto que não atendem aos critérios exigidos pela legislação vigente, sob risco de 
incorrer  em  ilegalidade,  onde  ficou  aberto  o  debate  para  melhores  esclarecimentos;  5) 
Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde de Santos referente ao 1º 
quadrimestre/2017 (Processo nº 035.327/2017-13) : A comissão emitiu parecer que nada 
tem a opor quanto a apresentação das Contas da Saúde de Santos, porém deixa consignado 
que  a  decisão  de  aprovação fica  a  cargo  do  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU,  após 
diversos debates e questionamentos pelos conselheiros foi colocado em votação e aprovado 
por  unanimidade;  06)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  nova  assinatura  de 
subvenção entre  a  PMS X Centro  Interdisciplinar  de Educação Especial  ”Simone C. 
Horcel” para atendimento neuromotor especializado em Paralisia Cerebral – (Processo 
nº  040.501/2017-50);  A comissão  emitiu  parecer  que  nada  tem  a  opor quanto  a  nova 
assinatura de subvenção, houve a fala das responsáveis pela instituição Simone C. Horcel, 
sendo  que  o  processo  após  a  apresentação  a  todos  os  conselheiros  houveram  vários 
questionamentos e posteriormente posto em votação, sendo aprovado sem ressalvas e por 
unanimidade;  07) Apreciação, discussão e deliberação da nova contratualização com a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos para a execução dos serviços de 
Atenção  à  Saúde,  nas  esferas  Ambulatorial  e  Hospitalar,  aos  usuários  do  SUS,  em 
concordância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar(DNHOSP); A comissão de 
Política de Saúde, emitiu relatório com parecer favorável, mas com diversas ressalvas (cópia 
em anexo), não tendo nada a opor quanto aprovação, desde que observadas as ressalvas 
constante  no  relatório,  posto  em  votação,  aprovado  com  ressalvas  por  unanimidade;08) 
TRANFERÊNCIAS DO SALDO DA EXTINTA FARMÁCIA POPULAR (2  UNIDADES) PARA 
COMPRA  DE  MEDICAMENTOS;  a  Comissão  de  Finanças  emitiu  Parecer  favorável  à 
transferência do saldo restante das extintas unidades da Farmácia Popular para a compra de 
Medicamentos para a Rede de Saúde, desde que seja comprovada essa compra e com a 
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fiscalização da Comissão e CMSS, conforme solicitou o Ministério da Saúde em seu ofício  
519/2017 de 14.06.2017. após todo o relato do Coordenador da Comissão de Finanças Sr.  
José  Ivo  e  o  Sr.  Laér'cio,  representante  da  SMS  e  vários  questionamentos  feitos  pelos 
conselheiros e todos respondidos Roberto coloca em votação e é aprovado por unanimidade; 
09)  Assuntos  gerais  referentes  à  Saúde  no  Município  de  Santos;  A  Sra.  Luciana 
questionou a secretaria de saúde acerca de problemas existentes na prestação de serviços do 
SAMU , tais como a demora no atendimento, bem como a deficiência no atendimento da UPA, 
que  por  ter  necessitado  de  atendimento,  passou  por  dificuldades  e  cobrou  a  solução  na 
melhoria  dos  serviços  prestados  ao  cidadão,  e  dá  um depoimento  de  extrema gravidade 
quanto ao êrro medico com uma das internas da entidade Mensageiro da Luz e que fatalmente 
veio a falecer e pede providências ao Secretário para que isso não ocorra novamente, o Sr.  
André, com a palavra, teceu elogios ao Secretário pela recriação da zeladoria da saúde, o  
conselheiro Sr. Carlos Solano, de posse da palavra, informou que participou da reunião no 
conselho municipal de segurança, em conjunto com a promotoria comunitária, onde se discutiu 
sobre usuários de crack , onde estavam presentes o Secretário de Segurança do Município, e 
que o Delegado de Polícia Aranha, realiza diligencias nas proximidades do Túnel e aprendem 
os usuários, que são autuados e depois liberados, informou também que falou sobre a politica 
de higienização, sobre a falta do acolhimento dos munícipes usuários de álcool e drogas,  
também questionou o Promotor Dr.  Carmello,  acerca do valor da multa sobre o TAC pela 
instalação  do  CAPS  ADI  ,  que  respondeu  estar  em R$  1.200.000,00,  o  Sr.  Lino,  trouxe 
reclamação da Policlínica da Alemoa , que esta faltando medicação e estava com problemas 
no compressor  dos dentistas,  sendo que o Sr.  André,  que integra a equipe da zeladoria,  
informou que o problema do compressor já fora resolvido, o Sr. Silas, com a palavra, informou 
que ainda persiste o problema com a CPFL na Policlínica do Campo Grande, informando que 
irá até a sede da CPFL em Campinas para tentar agilizar o processo para regularização do  
padrão de força da rua, também, propôs ao Secretário que, quando apresentado o relatório de 
fiscalização o  mesmo fosse respondido na plenária  seguinte,  questionou também sobre  a 
precarização do SAMU, nada mais tendo a ser discutido Roberto encerra a reunião às 22:05 
horas e eu Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata.
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