
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 Conselho Municipal de Saúde
1 Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.

1
2 Ata  da  Plenária  Ordinária  de  junho  de  2013.  Realizada  no  dia 
25/06/2013, terça-feira,  às   18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. Rua 
São Paulo, nº 47 – Vl. Belmiro – Santos/SP. Convocação publicada no D.O 
de Santos, dia 24  /06  /2013, comunicado no Jornal A TRIBUNA – Coluna   
“Agenda  Cidadã”  no  dia  24/06/2013  e  divulgação  através  do  site  
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de maio/2013;
2) Informes da 12ªCONFMSS e 3ª CONFST;
3) Informes da Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
4) Apreciação, discussão e deliberação do Edital de abertura de chamada pública 
para credenciamento de prestador(a)  de serviços de saúde, com base territorial  no 
município de Santos, interessado em prestar serviços laboratoriais, métodos gráficos e 
de imagem, de forma complementar, ao Sistema Único de Saúde (SUS) – Processo nº 
91805/2010-45 [RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO];
5) Apreciação, discussão e deliberação dos Relatórios de cumprimento de Objetivos 
da Farmácia Popular, referente ao 3º e 4º Trimestre de 2012 e 1º Trimestre de 2013;
6) Apreciação, discussão e deliberação da prorrogação do Convênio Vigente entre a 
Sociedade Portuguesa de Beneficiência X PMS – Processo nº 30103/2011-85;
7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  referente  à  redução  de  horário  de 
funcionamento das unidades  SECRAIDS/SENIC/SEAPREV e SEUB Centro  de  Saúde 
Martins Fontes, por ausência de demanda;;
8) Assuntos Gerais, referente à Saúde do Município de Santos;

Com quórum regimental, o Sr. , presidente do CMSS agradece a presença de todos e da 
inicio à reunião às 18:35 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 
DA PLENÁRIA  DE ABRIL/2013, O sr. Luiz pergunta aos Srs. Conselheiros se todos 
receberam as referidas Atas e se haveria necessidade de leituras das mesmas, a plenária 
informa que todos receberam as Atas e que não haveria a necessidade da leitura da 
mesma, em seguida o presidente pergunta se alguém tem alguma correção ou alteração 
das mesmas, havendo as seguintes correções: O Secretário Adjunto Renato Pastorello que 
na linha 48 onde se lê que “O SENAT DA ZONA NOROESTE ESTÁ EM SUA FASE 
FINAL...”, leia-se “QUE O EDITAL DE CONTRATAÇÃO DO SENAT DA ZONA NOROESTE 
ESTÁ EM FASE FINAL....”, e com essa correção  a mesma foi aprovada por unanimidade; 
Item 2) INFORMES DA 12ªCONFMSS e 3ª CONFST,  O Sr Roberto informa  que tivemos 
uma excelente resposta da Sociedade como um todo nas pres conferências, pois foram 
eleitos mais de 400 delegados, as propostas estão em fase final de distribuição por salas e 
temas, informou também que infelizmente que não será possível, conforme programara, a 
votação por meio eletrônico, mas espera que seja uma Conferência muito representativa, 
em seguida o Sr. Roberto cede a fala ao conselheiro Rivaldo Novaes quando o mesmo 
convida a todos para um Simpósio sobre !SAÚDE FUNCIONAL” a ser realizado na 
anfiteatro da Universidade Santa Cecília, Rua Oswaldo Cruz, no dia 29 de junho próximo a 
partir das 08:00 horas; Item 3)  INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTOS,  o Sr.Secretário adjunto Renato Pastorello fala sobre a implantação do CRI – 
Centro de Referência do Idoso, o qual será instalado em Santos e com caráter de 
atendimento Regional tendo em sua equipe Multidisciplinar  10 especialistas, dentre os 
quais Odontologista, Geriatra, Fonoaudiólogo entre outros, informa também sobre o 
Seminário de capacitação em Saúde Mental que será administrado aos funcionários da 
Secretaria de Saúde, continuando sua fala informa  sobre a liberação da verba que é 
esperada a anos para o atendimento à Atenção Básica denominada “PABINHO”, em 
seguida passa à palavra à Sra, Roseli que informa  sobre a necessidade da centralização de 
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informação do Laboratório de exames do Município, uma vez que o mesmo se encontra em 
duas unidades, em seguida a SMS nos informa sobre o Curso administrado pela mesma 
sobre “FORMAÇÃO E CUIDADOS NA RÊDE”, o qual acontecerá na UNIP/SANTOS, além 
do informe sobre o evento a ser promovido no dia 2  de julho pela Irmandade da Santa Casa 
de Santos, alusiva à Santa Isabel, padroeira das Santas Casas em todo o território nacional, 
o evento terá vasta programação que serão repassadas aos srs. conselheiros; Item 
4)APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE 
CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR(A), COM BASE NO 
TERRITÓRIO DOE SANTOS, INTERESSADO À PRESTAR SERVIÇÕS LABORATORIAIS, 
MÉTODOS GRÁFICOS E DE IMAGEM DE FORMA COMPLEMENTAR, AO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – PROCESSO Nº 91805/2010-45, o sr. Luiz chama a Sra.Wilma, 
representante da SMS, que pede uma correção ao item, pois trata-se de renovação de 
Convênio e não uma nova chamada pública, o sr. Roberto pede a palavra e informa que o 
erro foi seu, pois trata-se realmente de uma renovação de convênio por mais um ano e 
solicita correção do mesmo, após sanado o problema sobre a renovação, inicia-se um breve 
relato do funcionamento do atual laboratório conveniado “AFIP”, após vários depoimentos e 
questionamentos sobre o tema, coloca-se em votação e a prorrogação do convênio é 
aprovada por unanimidade; Item 5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DOS 
RELATÓRIOS DE CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, 
REFERENTE AOS 3º E 4ºTRIMESTRE DE 2012 E 1ºTRIMESTRE DE 2013, o sr. Roberto  
que a Comissão de Finanças reuniu-se para análise dos gastos com a Farma´cia Popular e 
emitiu Relatório favorável à aprovação dos mesmos, em seguida responde a alguns 
questionamentos feitos pela Plenária e coloca em votação, que é aprovado por 
unanimidade; Item 6) , APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA 
PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO VIGENTE ENTRE A SOCIEDADE  PORTUGUESA DE 
BENEFICIÊNCIA X PMS – PROCESSO Nº 30103/2011-85 o sr. Roberto informa que já foi 
aprovado pelo CMSS a contratualização referente ao mesmo processo, mas devido à 
morosidade da assinatura do mesmo junto ao MS e para que os munícipes não tenham 
prejuízo no atendimento junto a essa entidade, entende que o convênio deve ser mantido 
até a assinatura do mesmo junto ao MS, após diversos debates e questionamentos, o 
Roberto pegunta a todos se estão devidamente informados e aptos a votar, com a respota 
positiva, coloca o mesmo em votação e é aprovado por unanimidade; Item 7) 
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO REFERENTE À REDUÇÃO DE HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SECRAIDS/SENIC/SEAPREV/SEUB 
CENTRO DE SAÚDE MARTINS FONTES, i(NICIA-SE AS FALAS COM A Sra. Caludia 
Mendes, chefe da SECRAIDS, pela defesa da redução do horário, alegando principalmente 
a falta de segurança, pois o local onde se encontra a unidade tem diversos problemas de 
segurança ficando a partir de um certo horário totalmente ermo, Milena  ratifica ao fala 
anterior  e diz que neste horário já foram constatados vários assaltos, inclusive com furto de 
veículos estacionados na unidade e que também todo o comércio ao redor do mesmo fecha 
às 18:00 horas, propiciando uma insegurança ainda maior, a Agente de Prevenção CECI, 
que faz questão de que conste que sua fala é como uma usuária da unidade faz questão de 
ratificar as falas anteriores, a enfermeira Luciana diz que os médicos não cumprem seus 
horários indo embora mais cedo e que não existe nenhum guarda Municipal na Unidade 
para pelo menos inibir os maus intecionados e proteger os funcionários e que nada tem sido 
feito para a solução desse problema, disse também que a farmácia abre às 07:00 horas no 
intuito de atender as pessoas que trabalham, a sra. Reca defende a mudança do horário 
das unidades, enfim todas foram unânimes em dizer que a procura no final do expediente é 
sempre menor. Em seguida o Roberto retoma a palavra e diz que a questão de segurança 
dos funcionários é realmente um problema, mas que preocupa-se também com o 
atendimento dos usuários do serviços, disse que o maior patrimônio é o ser humano, mas 
enfoca que o gestor público deveria dar segurança tanto aos funcionários como aos 
usuários, pois a guarda Municipal, que na realidade denomina-se Guarda Patrimonial, foi 
criada exatamente com esse intuito, e que se não realiza o serviço que deveria realizar, os 
governantes do município são os culpados, a população não pode pagar os custos de 
descomprometimentos governamentais com a população e e seu maior patrimônio que é o 
funcionalismo, pois nota-se que a orla da praia é policiada por esse guardas 24 horas por 
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dia. Enfim é contra essa mudança de horário pois o custo não deve ser debitado na conta 
do munícipe e sim para seus governantes que não tomam as medidas cabíveis, e que se 
esse horário, mesmo que com promessa de ser em caráter experimental for aprovado, tem 
absoluta certeza que mesmo após sanado todos os problemas o horário anterior nunca mais 
voltará a ser exercido. O conselheiro Dalve sugeriu que o Conselho local se reunisse com 
os funcionários para decidir que rumo tomar, assim como fez a unidade do seu Bairro o 
Marapé que condicionou o funcionamento até o final do expediente com a presença dos 
médicos. Os conselheiros Carlos e José Simões defendem a presença da guarda Municipal 
no local. O presidente Sr. Luiz Antônio disse que entendeu  todo o relato como uma 
denuncia, então que deva-se focar no tocante da ausência e descumprimento de horário 
dos médicos, garantindo a presença dos mesmo até o final do expediente, além de garantir 
a segurança do patrimônio e funcionários, e na presença do Secretário adjunto, reforça que 
o problema deve ser visto com mais atenção, o Sr. Roberto disse que não estamos aptos à 
votar tal matéria hoje, mas propôs uma visita e discussão do assunto com outros dirigentes 
da Secretaria. Sendo assim informa ficar diante de duas propostas, sendo a PRIMEIRA – 
Visitar Unidades, fazendo uma reunião entre a SMS, CMSS e USUÁRIOS, emitindo uma ata 
do que foi resolvido na mesma e posterioemente trazer à Plenária do Conselho para 
discussão e deliberação e a SEGUNDA – Votar hoje a redução do Horário, a primeira 
proposta venceu por maioria dos votos dos srs  conselheiros, ficando se ser marcada 
reunião com cada unidade.  . Item 8) ASSUNTOS GERAIS REFERENTE A SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS; O sr. Dalve relata sobre uma ocorrência do “SAMU” pois 
efetuaram um chamado e a equipe do SAMU não apareceu, sendo necessário que uma 
viatura policial fosse abordada para o a ocorrência do munícipe e acredita que esse atraso 
todo tenha ocasionado o óbito do paciente  , disse ainda que já presenciou essa mesma 
cena em outra ocasião e que apesar do fato ter ocorrido à uma quadra da unidade médica a 
demora também foi acentuada, tendo os presentes que transportar o paciente em seu 
próprio veículo, salvando assim uma vida, o Sr. Renato Pastorello informa que esse mesmo 
caso já tem uma sindicância aberta e que assim que o mesmo for finalizado informará a 
todos. O sr. José Simões questiona também a falta da guarda Municipal junto às unidades 
de Saúde e solicita uma resposta dessa Secretaria, pois esse assunto já se estende por 
anos. O sr. Carlos alega que está faltando cozinheiro no “To Ligado”, relata ainda que 
quando tinha consulta marcada para as 11:00 horas o médico chegou somente às 12:30 
horas, o Sr. Renato Pastorello informa que a SMS está atenta a essas denuncias e que não 
somente os médicos, mas outros funcionários não estão cumprindo seus horários, 
comprometendo assim todo o serviço de saúde do Município. O sr. Marcio cobra novamente 
o atendimento de “psicoterapia”, relata a denuncia recebida de uma mãe, sobre o fato de 
estarem transportando no mesmo veículo e instante, crianças e adultos para fazerem 
fisioterapia e outras para fazerem hemodiálise, questionou se não há problemas devido 
essas últimas estarem com a imunidade baixa. O sr. Tiago informa que é a primeira vez que 
participa de uma reunião do Conselho, mas que sabe que esses problemas são recorrentes, 
tanto pela falta de médicos como a falta de segurança nas unidades, disse ainda que 
gostaria de saber quem responde por cada problema desses e que a providência deve 
tomada. Sendo que os presentes nada mais tem à relatar, o Sr. Roberto encerra às 21:05 
horas a reunião e eu Idreno de Almeida transcrevo a presente ata.
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