
MUNICIPIO DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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  Outubro  de  2018.  Realizada  no  dia
30/10/2018,         terça-feira,         às         18h00         na         sede         do         SINDEDIF, sito à Rua Júlio
Conceição, nº 238 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação         publicada         no
Diário         Oficial         de         Santos         em         26         de         outubro         de         2018 e divulgada através do
site www.santos.sp.gov.br/portal/conselhos.

01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Setembro de 2018;
02) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº
03/2018 – Primeiro aditamento ao termo de fomento nº 54/2017 entre a PMS X Núcleo de
Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paula NUREX (Processo nº 39.131/2009-25);
03) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº
06/2018 – Primeiro aditamento ao termo de fomento nº 55/2017 entre a PMS X Associação
Casa da Esperança (Processo nº 59.213/2009-41);
04) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº
01/2018 – Primeiro aditamento ao termo de fomento nº 56/2017 entre a PMS X Associação
dos Portadores de Deficiência Mental - NAPNE (Processo nº 77.299/2009-48);
05) Apreciação, discussão e deliberação do Termo de Fomento nº 64/2018 entre a PMS X
Associação Projeto Respeitar (Processo nº 46.169/2009-18);
06) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº
05/2018 – Primeiro aditamento ao termo de fomento nº 52/2017 entre a PMS X Associação
de Pais, Amigos e Educadores de Autistas - APAEA (Processo nº 46.150/2009-90);
07) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Convenio nº 229/2015 entre
a PMS X Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos - APAE (Processo nº
90.028/2015-53);
08) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº
02/2018 – Primeiro aditamento ao termo de fomento nº 53/2017 entre a PMS X Lar Espírita
Mensageiros da Luz (Processo nº 46.187/2009-08);
09) Apreciação, discussão e deliberação da formalização de convenio entre a PMS X
Sociedade  Portuguesa  de  Beneficencia  (Hospital  Santos  Antonio  (Processo nº
33.902/2018-61);
10) Para Conhecimento e deliberação de inicio do Processo de Publicização da Unida -
de UPA da Zona Noroeste;
11) Informes do CMSS;
12) Informes da SMS;
13) Informes das Comissões Temáticas;
14) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

Às 18:50 horas, o presidente do Conselho Municipal de Saúde Luiz Antônio da Silva, no uso de
suas atribuições, com “quórum” Regimental, abre os trabalhos dando boas-vindas a todos os
Conselheiros. Solicitou que o Dr. Fábio Ferraz, Secretário Municipal de Saúde de Santos,
ocupe o acento à mesa diretora para início dos trabalhos. Considerando a ausência justificada
do 1º Secretário – Milton Marcelo Hahn e a ausência injustificada do 2º Secretário – Josias
Aparecido Pereira da Silva, convidou a Conselheira Leonor Peçanha Falcão para secretariar os
trabalhos desta Plenária. Saudou os alunos visitantes da UNIFESP – das áreas de Fisioterapia,
Nutrição, Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e Educação Física. Passou-se à seguir
aos itens da Pauta:  1) Leitura, apreciação e provação da Ata da Plenária Ordinária de
setembro de 2018; O Senhor Presidente perquiriu se  todos  os Conselheiros presentes haviam
recebido a Ata da Plenária realizada no mês de setembro de 2018, bem como se havia alguma
correção a ser feita na mesma. Foi dispensada a leitura sendo os termos da referida Ata
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aprovados por unanimidade. 2) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do
Termo de Fomento nº 03/2018 – primeiro aditamento ao termo de fomento nº 54/2017 entre
a PMS X Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paula – NUREX
(Processo  n°  39.131/2009-25):  Assistente  Social da entidade  explanou  aos  presentes a
respeito das atividades prestadas aos assistidos. A verba anual de R$ 93.950,64 (noventa e três
mil, novecentos e cinquenta cruzeiros e sessenta e seis centavos) foi aprovada pelo
plenário havendo abstenção de voto do Conselheiro Carlos Solano; 3) Apreciação, discussão e
deliberação da renovação do Termo de Fomento nº 06/2018 – Primeiro aditamento ao termo
de  fomento  nº  55/2017  entre  a  PMS  X  Associação  Casa  da  Esperança  (Processo nº
59.213/2009-41):  O  responsável  pela  entidade  explanou  aos  presentes  as atividades
desenvolvidas para atendimento aos assistidos. A verba de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) mensais foi  aprovada  por  unanimidade;  4)  Apreciação,  discussão  e deliberação
renovação do Termo de Fomento nº 01/2018 – Primeiro aditamento o termo de fomento  nº
56/2017 entre a PMS X Associação dos Portadores de Deficiência Mental – NAPNE
(processo nº 77.299/2009-48): as atividades da entidade para atendimento dos assistidos foi
explanada pela Fonoaudióloga. O Conselheiro Vlamir elogiou o atendimento prestado pela
entidade. O Conselheiro Carlos Solano perguntou se houve aumento dos recursos destinados
ao que a Fonoaudióloga esclareceu que recebem a mesma verba há 9 (nove) anos. A verba de
R$ 192.960,00 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta reais) foi aprovada por
unanimidade; 5) Apreciação, discussão e deliberação do Termo de Fomento nº 64/2018 entre a
PMS X Associação Projeto Respeitas (Processo nº 46.169/2009-18): a entidade recebe o
valor anual estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais uma vez que
disponibiliza de 10 (dez) vagas mensais com no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e
duzentos reais). Os Conselheiros Silas e Idreno explanaram a respeito das atividades
desenvolvidas por terem visitado a entidade – aprovação unanimidade; 6) Apreciação,
discussão e deliberação da renovação do Termo de Fomento nº 05/2018 – primeiro aditamento
ao termo de fomento n º 52/2017 entre a PMS X Associação de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas - APAEA – (Processo n46.150/2009-90): A Diretora Pedagógica da  entidade
explanou a respeito das atividades desenvolvidas. A entidade recebe a importância anual de R$
77.172,00 (setenta e sete mil, centos e setenta e dois reais) aprovação por unanimidade.  7)
Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Convênio nº 229/2015 entre a PMS
X  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Santos –  APAE  (Processo  nº
90.028/2015-53):  A verba  mensal  de  R$  19.418,00  (dezenove  mil,  quatrocentos  e  dezoito
reais),  a  entidade  recebe  por  procedimento  –  aprovado  por  unanimidade;  8)  Apreciação,
discussão  e  deliberação  da  renovação  do  Termo  de Fomento  nº 02/2018 – Primeiro
Aditamento ao termo de fomento nº 53/2017 entre a PMS X Lar Espírita Mensageiros
da Luz (Processo nº46.187/2009-08): entidade recebe a importância anual de R$ 286.484,60
(duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) – A
Enfermeira Luciana, explanou as atividades da entidade – aprovado por  unanimidade; 9)
Apreciação, discussão e deliberação da formalização de convênio entre  a PMS X
Sociedade Portuguesa de Beneficência (Hospital Santo Antônio) (Processo nº
33.902/2018-61):  Após  as  explanações  do  Sr.  Rivaldo  representante  da  entidade,  houve a
aprovação por unanimidade; 10) Para conhecimento e  deliberação  de  inicio  da
publicização da Unidade UPA Zona Noroeste: O Secretário Fábio Ferraz justificou o término
da 1ª fase da obra, a próxima fase, a 2ª será equipar a unidade, seguindo-se da migração do
pessoal de outras unidades para o Hospital da Zona Noroeste. A 3ª fase será a publicização
para buscar entidades para administração da unidade. Este item da pauta foi contestado pelo
Conselheiro Silas uma vez não estar afeto a este Conselho a participação na publicização,
sendo contestado pelo Secretário Fábio Ferraz que asseverou que o mesmo tem acento
permanente com participação em todas as atividades. O Conselheiro José Ivo questionou a
fala do Secretario informando que após levantamento realizado nas leis do Município de Santos
que  qualificaram  as  entidades  como  Organizações  Sociais,  constatou-se  a  exclusão do
Conselho Municipal de Saúde como o órgão principal fiscalizador do controle social, também
informou que na Plenária Realizada no dia 24/04/2018, foi apresentado um relatório da
Comissão de Finanças onde o mesmo foi aprovado e constituído em uma Resolução qual foi
Publicada no Diário Oficial do Município, no dia 11/07/2018, e não foi homologado conforme
dispõe o inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução nº 453/2012. A previsão é a publicação do
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Edital até o dia 15/11/2018 para que as atividades do Hospital da Zona Noroeste tenham início
até o aniversário da cidade no mês de janeiro. O senhor Secretário se dispõe a participar da
Reunião da Executiva do Conselho para tomar conhecimento dos termos da legislação. O
Senhor Denis informou que as justificativas apresentadas pelo Conselheiro José Ivo serão
levadas à Dra. Juliana para analisar os termos do pedido, o Conselheiro José Ivo propôs que
seja votado, desde que o Sr. Secretário se comprometa a atender o pedido do CMSS que é a
inclusão do mesmo como órgão principal fiscalizador do Controle Social e a homologação da
Resolução publicada em 11/07/2018 no Diário Oficial, com o comprometimento do Sr Secretário
já explicito acima em entender e atender a reivindicação do CMSS, o Presidente colocou em
votação e foi aprovado o conhecimento e a deliberação para  inicio do Processo de
Publicização; 11) INFORMES DO CMSS: O Senhor Presidente Luiz  Antônio da Silva
justificou as ausências dos Conselheiros,  Sra. Rosana por estar com problemas de ordem
familiar, Sra. Rosilma Roldan e Sr. Marcelo Lamy por estarem participando do 2º Congresso da
Faculdade de Direito em Bertioga e,  Sr. Milton Marcelo Hahn por estar participando do
Congresso Internacional de Direito da Saúde no México. A DRS – IV solicitou a indicação de
dois membros – titular e suplente - para compor o Comitê Técnico de Saúde da População
Negra da RMBS, restando indicados os Conselheiros Aurélia e Idreno; A Secretaria Municipal
de Saúde indicou suas representantes na Comissão de Organização da próxima Conferência
Municipal de Saúde a ser realizada no ano de 2019 – as indicações recaíram nas Sra.
Lucimar Lucas Lima e Danielle Prudente Duarte Rufino, ambas na condição de titulares; A
pedido da Delegada Regional do CRF-SP está sendo substituído o representante da entidade
junto a este Conselho, ocupando a cadeira à partir desta data a Dra. Roseli Simões Barreto; A
Sra. Lúcia,  Assessora da Vereadora Audrey Kleys  convidou os presentes a participarem do
Seminário  de  Endometriose  a  ser  realizado  no  próximo  dia  07  de  novembro  na  Câmara
Municipal de Santos, tendo por palestrantes o  Dr.  Guilherme Karan – ginecologista, Mariana
Muniz de Souza Santos – Psicóloga e o Secretário Fábio Ferraz. As atividades terão início às
18h30 com um Coffee Break de boas vindas e à partir das 19 horas terá início da palestra; 12)
INFORMES  DA SMS:  encerramento do Outubro Rosa e início do novembro Azul com
atividades direcionadas aos homens; Dia 29/11 início das atividades da base do SAMU da
Zona Noroeste; As unidades  hospitalares serão dotadas de pulseiras identificadoras
obedecendo as normas internacionais e, os funcionários identificados com crachás, sempre
visando a segurança de todos. Contratação de empresa de vigilância sendo 1 (uma) na Zona
Leste e 6 (seis) na Zona Noroeste, selecionadas pelo  Vetor  Brasil; Encerrada a licitação para
atendimento oftalmológico, se sagrou vencedora a Clínica do Dr. Grottone para atendimento de
pacientes do SUS portadores de catarata, obedecendo os valores da tabela SUS, a previsão é
da fila ser zerada entre 8 (oito) e 10 (dez) meses. Com aumento de 25 (vinte e cinco) leitos
totalizará 136 (cento e trinta e seis) leitos para o centro cirúrgico. Informou também que está
prevista  a  aquisição de  um segundo compressor, o que poderá amenizar os problemas
originados pelo compressor  que constantemente apresenta problemas técnicos; 13)
INFORMES DAS COMISSÕESTEMÁTICAS: os Conselheiros Aurélia e Silas, da Comissão de
Política  de Saúde,  em visita no  Conselho local do Jardim São Manoel elogiaram muito a
atuação do Enfermeiro Renato, bem como a participação da comunidade com os gestores.
Visando a saúde bucal estão sendo fornecidos quites com fio dental e pasta de dentes para
a comunidade. 14) Assuntos gerais  referentes à Saúde do Município de Santos: O
Conselheiro Silas solicita ao Senhor Presidente o encaminhamento a Comissão de Ética
deste Conselho o Fato ocorrido nesta Plenária, com desrespeito à Mesa, ao Presidente do
Conselho e todos presentes considerando as agressões verbais feitas pelo Conselheiro Carlos
Solano, inadequadas . Os Conselheiros Carlos Solano, Vlamir e o convidado Marcelo fizeram
suas explanações, mas lhes foi solicitado um resumo do assunto para integrar a presente Ata.
Nada mais havendo a ser discutido o Sr. Luiz Antônio da Silva dá por encerrada a seção
plenária as 22:00 horas. Eu Leonor Peçanha Falcão lavro a presente Ata.
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