
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS

“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 Julho de 2017. Realizada no dia 25/07/2017, 
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 21   de julho de   2017.
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Junho de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  para  prorrogação  do  prazo  de  vigência  e 

adequação dos valores de média e alta complexidade sem alteração do valor vigente 
de  contratualização  da  Sociedade  Portuguesa  de  Beneficência  –  Hospital  Santo 
Antonio (Processo nº 29.827/2013-20);

6)  Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre 
PMS X Associação Pró Centro de Recuperação para Excepcionais - CEREX (Processo 
nº 81.447/2009-47); 

7)  Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre 
PMS X Associação Espírita “Seara de Jesus” - (Processo nº 115.977/2007-43);

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

As  18:58  horas,  o  Vice-Presidente  em  exercício  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,  
Roberto de Moura inicia sua fala, falando brevemente sobre a plenária do mês de agosto, 
onde estarão presentes os conselheiros que fazem parte deste mandato, bem como os novos 
que serão eleitos na eleição a ser realizada nos dias 26 à 28 do corrente mês e os indicados  
para tomarem posse, ressaltando que foram cumpridas todas as metas estabelecidas nesta 
gestão, agradecendo a colaboração de todos os conselheiros, ato contínuo iniciou o primeiro 
ponto de pauta, com a leitura, apreciação e aprovação da Plenária Ordinária de Junho de 
2017 e se algum conselheiro teria alguma correção a ser feita da mesma, o Sr. Silas pede  
correção na linha 195,onde acrescenta a data de: até 08.08.2017, e também a Sr.  Carlos 
Solano, que solicita alteração na linha 190, onde se lê: questionou, leia-se: comentou/relatou, 
o Sr. João Carlos solicitou a retirada da palavra “aguardar” que foi repetida na linha 113,  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 acerca das justificativas de ausência apresentadas que são: Sr. 
Ronaldo do Grupo Esperança (Esposa com Problemas de Saúde), Sra. Aurélia (motivo de 
viagem acompanhar o nascimento de sua sobrinha), o presidente Sr. Luiz Antonio (licenciado), 
a Sra. Leonor (problemas de Saúde), a Sra. Luciana do Mensageiros da Luz (acompanhando 
uma paciente na UPA), Sr. José Ivo (esta em atividades sindicais fora de Santos), Sr. Idreno 
( participando da plenária da Vigilância em Saúde), em continuidade, o Sr. Roberto de Moura, 
informou a Plenária, que no dia 02.08.2017 acontecerá a Conferência Municipal da Vigilância 
em Saúde, nas dependências do SINDEDIF, com início previsto para as 10:00hs, informando 
que o Município dispõe de 20 vagas para o regional, sendo 10 vagas para usuários, 5 vagas 
para  o  seguimento  de  trabalhadores  e  5  vagas  para  Gestores,  sendo  que  os  dados  da 
Conferência foi  publicado em Diário Oficial  do Município,  solicitando a presença de todos,  
informa também que o Conselho Regional de Fonoaudiologia, oficiou o CMSS, convidando a 
participar  do  evento  denominado  “Balizadores  de  Tempo  na  Prática  da  Fonoaudiologia 
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Discutindo os Parâmetros Assistenciais, a ser realizado no dia 15.08.2017 das 14:30hs às 
17:00hs, na rua Joaquim Távora nº 93 – cobertura, informou também sobre o novo local que 
passará  a  sediar  o  CMSS,  com  melhores  condições  no  tocante  a  disposição  de  salas, 
inclusive com local próprio para realização das Plenárias, bem como terá espaço para a CIST 
e Conselho do Idoso, além disso discorreu acerca da conquista do CMSS no que se refere ao 
Centro Regional de Atendimento a Esclerose Múltipla, que funcionará no Hospital Guilherme 
Álvaro, 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, 
primeiramente apresenta a Sra. Juliana que será a nova coordenadora do COVIG II , que em 
substituição  a  Sra.  Ana  Paula,  explanou  brevemente  sobre  sua  ida  á  Brasília,  mais 
especificamente no Ministério da Saúde, para discussão acerca do aumento do repasse do 
Teto  MAC,  realizado pelo  fundo nacional  de  saúde,  onde restou firmado pelo  Ministro  da 
Saúde concedendo um aumento na ordem de 10 milhões a mais por mês para a região a ser 
habilitado  dentro  dos  procedimentos  que  já  existem,  informando  ainda  que  restam  as 
habilitações/ qualificação da UPA , SAMU e Hospital dos Estivadores, informou também acerca 
da  instalações  do  poste  na  UBS  do  Campo  Grande,  discorreu  o  Sr.  Secretário  sobre 
reestruturação da saúde mental pelo NAPS II, com as novas instalações, demonstrando as 
fotos através de data-show, onde conta com sala de reuniões, leitos Masculinos e Femininos e 
também com acesso para ambulâncias, ressaltando que os espaços destinados as dinâmicas 
foram ampliados e climatizados, ressaltando também que a unidade conta com uma cozinha 
completa para o fornecimento de refeição aos usuários, registrando que essa é uma conquista 
também do CMSS, da Comissão de Saúde Mental e dos demais integrantes da Secretaria de 
Saúde, também o Sr. Secretário ressaltou o fato de ser mais em conta o valor pago de aluguel,  
onde será economizado cerca de R$ 4.000,00 por ano, Vlamir pediu a palavra, que agradeceu 
como funcionário a mudança, da mesma forma o Sr. Jorge enfatizando que foi uma vitória  
para saúde mental do município, com a palavra o Sr. João Carlos, agradeceu pela poda de 
arvores realizada no entorno do SECRAIDS, pois se tratava de uma reivindicação antiga, o Sr.  
Carlos Solano, ressaltou a importância de se manter a manutenção das instalações do NAPS 
II  sempre em dia,  par  que não ocorra  o que aconteceu com o prédio  antigo,  o  Sr.  Silas 
questionou o Sr. Secretário no que se refere ao uso dos valores do Teto MAC, ou seja, qual  
será a destinação das verbas, sendo esclarecido pelo Sr. Secretário que será necessário fazer  
um  movimento  ascendente  que  consiste  na  habilitação  de  serviços  dentro  da  rede  do 
Ministério, sendo que a intenção da Secretaria de Saúde é fazer com que o plano operativo do 
Hospital dos Estivadores seja totalmente concluído, com a abertura de todos os leitos, além 
das 3 UPA´s estarem qualificadas, mais a habilitação do SAMU, que consiste em ter na frota  
de  15  à  17  ambulâncias,  mais  4  motolâncias,  encerrando  sua  fala;  4)  Informes  das 
Comissões  Temáticas:  COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:  Aguardando ainda  o  retorno da 
resposta acerca dos relatórios; COMISSÃO DE FINANÇAS: Apreciou o relatório financeiro 
acerca do fechamento das Farmácias Populares e em conjunto com Conselheiro José Ivo e 
Sr. Laércio, estando tudo em conformidade; COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL: 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 10 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, com a palavra o Sr.  Roberto de Moura,  parabenizou toda a equipe que forma a 
Comissão de Saúde Mental, enaltecendo todo o trabalho que vem sendo realizado, sentindo-
se orgulhoso dessa parceria; 5) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação do 
prazo de vigência e adequação dos valores de média e alta complexidade sem alteração 
do  valor  vigente  de  contratualização  da  Sociedade  Portuguesa  de  Beneficência  – 
Hospital Santo Antonio (Processo nº 29.827/2013-20): O CMSS apreciou o processo que 
consiste na nova contratualização, em nada se opondo, após leitura do Relatório e diversos 
questionamentos pelos conselheiros foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 
06) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre 
PMS X Associação Pró Centro de Recuperação para Excepcionais - CEREX (Processo nº 
81.447/2009-47;  O Sr.  Roberto de Moura, explicou sobre a questão de prorrogação desta 
subvenção que não veio com correção dos valores, sendo necessário analisar em conjunto 
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com a entidade e secretaria de saúde uma forma de reajuste, prejudicando neste momento 
qualquer decisão, após a explicação, pediu a plenária que autoriza-se o CMSS emitir parecer 
favorável a prorrogação “AD REFERENDUM”, desde que o representante da entidade também 
concorda-se com a renovação, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade;  07) 
Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre PMS 
X Associação Espírita  “Seara  de  Jesus”  -  (Processo nº  115.977/2007-43);  Da  mesma 
forma o Sr. Roberto de Moura, explicou sobre a questão de prorrogação desta subvenção que 
não veio com correção dos valores, sendo necessário analisar em conjunto com a entidade e 
secretaria de saúde uma forma de reajuste, prejudicando neste momento qualquer decisão, 
após  a  explicação,  pediu  a  plenária  que  autoriza-se  o  CMSS  emitir  parecer  favorável  a 
prorrogação “AD REFERENDUM”, desde que o representante da entidade também concorda-
se com a renovação, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade;    08) Assuntos 
gerais referentes à Saúde no Município de Santos; Com a palavra o Sr. Secretário fala a 
respeito do CCDI – Secraids que tem a necessidade de ter seu horário de funcionamento 
alterado,  passando  a  encerrar  suas  atividades  às  17:00hs,  por  ausência  de  demando  e 
preocupação  com  a  segurança,  sendo  que  a  plenária  divergiu,  sendo  decido  que  a 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO fará diligências a unidade para uma avaliação mais profunda 
sobre a questão, sendo assim, a posteriori será posto em pauta para deliberação da plenária, 
o Sr. Silas informou que o Hospital do Estivadores teve problemas com atendimento de uma 
parturiente, justamente por não haver disponibilidade de leito de UTI adulta, sendo que em 
resposta o Sr. Secretário de Saúde informou que aguarda para os próximos dias a assinatura 
do convênio para a implantação dos novos leitos, a Sra. Mariangela, discorreu acerca dos 
problemas que  estão  ocorrendo  com os  agendamentos  de  consultas  no  AMBESP,  o  que 
prejudica o usuário na retirada de medicamentos em razão de não ter a receita médica, pelo 
atraso na consulta, deixando o usuário desassistido, o Sr. Secretário explica que em virtude da 
transição  do  sistema  operacional  da  central  de  agendamento,  pode  ter  ocorrido  algum 
“desconforto”  nestas  ações,  porém  informa  que  vem  sendo  marcada  mais  de  2000 
agendamentos,  mas  que  os  problemas  com  agendamento  já  estão  sendo  solucionados, 
enfatizou que a mudança é necessária e irá beneficiar o usuário, visto que os agendamentos 
poderão  ser  realizados  sem  se  deslocar  até  a  unidade,  com  a  palavra  o  Sr.  Cristian 
coordenador do AMBESP, reforçou que a central de agendamentos tem agendado mais de 
2000  consultas  por  semana,  razão  pela  qual,  boa  parte  dos  agendamentos  estão  sendo 
realizados  dentro  do  prazo,  inclusive  já  conta  com novos  servidores  para  ampliação  dos 
serviços, e que toda secretaria está atenta e empenhada na solução de qualquer problema 
que possa eventualmente surgir, com a palavra a Sra. Rosana, informa que acompanhou uma 
reportagem pela televisão sobre a UBS – Jardim Piratininga, que era para ser entregue entre  
2014/2015 e não foi entregue, em razão disso, todos os atendimentos estão sendo realizados  
na sociedade de melhoramentos do bairro, e ainda suscitou a questão de que o município não 
tem em seus quadros médicos cirurgiões vasculares, pois existe demanda de usuários que 
necessitam  atendimento  nesta  especialidade,  com  a  palavra  o  Sr.  Secretário  de  Saúde, 
discorre sobre a UBS – Jardim Piratininga, que esta unidade funciona no mesmo local à 10 
anos, e a razão para que esta unidade não esteja funcionando em um imóvel construído para 
essa finalidade, como as demais UBS, se deu em razão da falência da empresa responsável  
pela construção, obrigando o município retomar todo o processo de rescisão contratual com a  
empresa falida e anuncia que a PMS em parceria com a empresa ULTRACARGO que irá 
aplicar recursos na ordem de aproximadamente 2 Milhões de reais, que estabeleceu o prazo 
de 12 meses a iniciar no mês de agosto de 2017, sendo entregue a obra nos padrões das 
UBS em agosto de 2018, na questão dos médicos cirurgiões vasculares, admite a falta desse 
profissional e que o hospital de referência em cirurgia vascular era o Santo Amaro em Guarujá,  
porém este interrompeu suas atividades nesta especialidade a acerca de 3 meses, retomando 
no inicio de agosto, porém informa que o município já conta com verba de 600 mil  reais, 
oriundas do Ministério da Saúde para procedimentos eletivos, sendo que em parceria com a 
Santa Casa de Santos, irá realizar cirurgia vascular de média complexidade, visto ser essa a  
maior demanda de pacientes, sendo que na Alta Complexidade permanece como Hospital de 
referência o Santo Amaro de Guarujá, com a palavra Sr. Carlos Solano, informa que iria falar  
sobre o secraids, porém já havia sido discutido anteriormente, informa que tem frequentado o 
Conselho do Idoso, em que o Sr. Devanir é o presidente e que este conselho tem tudo a ver 
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com a saúde, e sugeriu como ideia, que o conselho de saúde tivesse um representante no 
conselho do idoso, também foi procurado por uma senhora onde conversaram sobre a doença 
de Alzheimer, que por se tratar de um tratamento caro, só e realizado em clinicas particulares,  
e  que  poderia  tentar  com  alguma  entidade  ou  a  prefeitura  desenvolve-se  um  curso  de 
cuidadores para pessoas com Alzheimer, com relação a saúde mental ainda existe unidades 
com deficiência e que as próximas unidades a serem reformadas, deveria ser o SENAT (Silva  
Jardim) e CAPS i (Almeida de Moraes), pois nesta unidade quando chove cai água dentro das  
salas,  com a palavra o Sr.  João Carlos sugeriu  que se  programa-se uma fiscalização no 
SECRAIDS, para apurar as questões referentes ao horário de funcionamento da unidade, com 
a palavra o Sr.  Roberto de Moura,  que agradece a todos os conselheiros presentes, pelo 
trabalho realizado ao longo desta gestão e reafirma que todas a realizações em prol da saúde 
no Município de Santos, se deu com o empenho e a unidade de todos os conselheiros, que de 
forma abnegada não mediram esforços em melhorar a qualidade do atendimento a saúde,  
nada mais a ser discutido o Sr. Roberto de Moura dá por encerrada a sessão plenária às 
20:45min e eu José Luiz Negrinho lavro a presente ata.
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