
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  outubro  de  2013.  Realizada  no  dia 
29/10/2013, terça-feira,  às   18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. Rua 
São Paulo, nº 47 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no D.O 
de Santos,  dia 25 e 28  /10  /2013, comunicado no Jornal  A TRIBUNA –   
Coluna “Agenda Cidadã” no dia 25  /02  /2013 e divulgação através do site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de setembro/2013;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Informes da Secretaria Municipal de Saúde;
4) Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  convênio  SMS  x  UNIFESP  para 
residência Multiprofissional na área da Saúde Mental;
5) Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  convênio  SMS  x  UNISANTA  para 
residência multiprofissional na área da Saúde do Idoso;
6) Apreciação, discussão e deliberação da prestação de contas do Fundo Municipal 
de Saúde/Santos, referente ao 2º quadrimestre de 2013;
7) Apreciação, discussão e deliberação  da renovação da subvenção social entre a 
PMS x Associação dos Portadores de Deficiência Mental, mantenedora do “NAPNE” - 
Processo número 77.299/2009-48;
8) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da subvenção social entre a 
PMS x Associação de Portadores de Paralisia  Cerebral  “APPC” -  Processo número 
60.284/2009-96;
9) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da subvenção social entre a 
PMS  x  Núcleo  de  Reabilitação  do  Excepcional  São  Vicente  de  Paula  -  “NUREX”  - 
Processo número 39.131/2009-25;
10) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da subvenção social entre a 
PMS x Lar Espírita Mensageiros da Luz – Processo número 46.187/2009-08;
11) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da subvenção social entre a 
PMS x Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas - “APAEA” - Processo 
número 46.150/2009-90;
12) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação do convênio entre a PMS x 
Associação Projeto Respeitar – Processo número 46.169/2009-18;
13) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos.
As 18:50 horas o Sr. Luiz Antônio da Silva, presidente do CMSS agradece a presença de 
todos que com o “quórum” regimental iniciará a presente reunião, perguntando a todos os 
conselheiros presentes se os mesmos receberam a convocação via correio juntamente com a 
ata  do mês  de setembro,  recebendo  resposta  afirmativa  pergunta  se  todos dispensam a 
leitura  da  mesma,  pois  todos  tiverem tempo  para  analisá-la,  e  todos  concordam com a 
dispensa da leitura, posteriormente pergunta se alguém tem alguma correção para que seja 
efetuada na presente ata e com a resposta negativa, coloca a mesma em regime de votação  
e é aprovada por unanimidade;  2)INFORMES DO CMSS: o Sr. Luiz passa a palavra ao sr. 
Roberto de Moura, vice-presidente do CMSS que inicia sua fala, informando a todos que no 
Diário Oficial de Santos do dia 22.10.2013 nas páginas 24 à 28 foi publicada o Regimento da 
Eleição do novo Conselho Municipal de Saúde de Santos que serão realizados nos dias 05, 
07 e 12 de novembro de 2013, sempre com Início às 18:00 horas na sede da “ATMAS”, sito à 
Rua  São  Paulo,  nº47,  com  todas  as  entidades  e  delegados  aptos  a  votarem  em  seus 
segmentos  de  Usuários  e  Trabalhadores  da  Saúde,  informa  também  que  é  uma  forma 
transparente de ser fazer eleição e desconhece ter alguma cidade no país que tenha essa 
forma de eleição, onde todos tem o direito de escolher seus representantes de  forma tão  
abrangente, solicita a todos os presentes que informes aos seus delegados para votarem em 
massa informa também que no dia 30.11 uma nova publicação com dia e horário das eleições 
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será  publicada  no  Diário  Oficial,  o  conselheiro,  foi  solicitado  pelo  conselheiro  José  Luis 
Negrinho, a inclusão do CROSP (Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo)  
e a correção da Associação dos Dentistas para ACDBS que faltou na publicação, o Sr. Maçal 
solicita também a inclusão da entidade de Fisioterapia faltante e a conselheira do Sindicato 
dos Fonoaudiólogos solicita  que seja  corrigido  o nome para  CONSELHO REGIONAL DE 
FONOAUDIOLOGIA, o Carlos Solano pede algumas informações que lhe é respondida de 
imediato,  em  seguida  o  sr.  Roberto  passa  a  palavra  para  o  conselheiro  Sr.Idreno, 
Coordenador da CIST que informa aos presentes que nos dias 26 e 27 de novembro de 2013 
acontecerá o V ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR  em Brasília para que sejam discutidas todas as propostas e avanços 
ocorridos nos últimos anos referente a esse segmento, o sr. Roberto pede a palavra e solicita 
aos presente que ratifiquem os nomes dos representantes da cidade de Santos, indicando o 
Sr.  Idreno de Almeida e  Sr.  Luiz  Antônio  da  Silva,  o  que é  aprovado por  todos,  informa 
também que o Sr. Idreno irá como Delegado cadastrado pelo Ministério e o Sr. Luiz como 
convidado  da  Comissão  Organizadora,  sendo  que  irá  oficializar  à  SMS  a  solicitação  de 
passagem aérea de ida e volta para ambos e estadia hoteleira para o sr. Luiz Antônio, em 
seguida o Sr. Luiz Antônio pede que a Plenária autorize a inclusão para apreciação, discussão 
e  deliberação da  renovação  do  convênio  SMS  X  CASA  DA  ESPERANÇA-
(CADASTRAMENTO  NO  SISTEMA  AMBULATORIAL  DO  SUS-SERVIÇO  DE 
REABILITAÇÃO  DE  DEFICIENTES  FÍSICOS  E  MENTAIS  –  PROCESSO  NÚMERO 
50.213/2009-41 devido ao vencimento do mesmo, sendo que o referido processo chegou na 
sede do conselho posteriormente ao fechamento da pauta, o que é aprovado por unanimidade 
3) INFORMES DA SMS: o Sr.  Luiz passa a palavra para o secretário-adjunto Sr.  Renato 
Pastorello que dá inúmeros informes entre eles a inauguração da Policlínica do Gonzaga, 
alertando aos presentes que é intenção da SMS que essa Policlínica seja padrão para todas 
as outras Policlínicas, tantos às que vierem a ser construídas como as já existentes, o Sr. 
Dalve parabeniza a SMS pelo excelente trabalho e espera que a SEUB Marapé bairro no qual  
reside tenha as mesmas condições de atendimento que a do Gonzaga e pede mais uma vez  
que a SMS coloque o elevador de acessibilidade na mesma, pois lhe foi prometido e ainda  
não cumprido, o Sr. Secretário de Saúde Marcos Estevão Calvo responde o questionamento 
do Sr. Dalve, informando que o mesmo havia sido projeto para um lugar e que não sendo 
possível a colocação do mesmo no local inicialmente projetado, já existe um novo projeto com 
um novo sistema externo para a colocação do mesmo, o conselheiro Sr.  Rivaldo pede a  
palavra  e  parabeniza  toda  a  SMS  pela  sensibilidade  de  retornar  o  nome  das  Unidades 
Básicas de Atendimento à Saúde de UBS para Policlínica; 4)APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
DELIBERAÇÃO  DO  CONVÊNIO  SMS  X  UNIFESP  PARA  RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL: o  Sr.  Renato pede a palavra e 
informa que tanto o convênio com a UNIFESP para residência Multiprofissional na área da 
Saúde Mental, quanto o convênio com a UNISANTA para residência na área da Saúde do  
Idoso, não poderão ser concretizados no exercício de 2013 por problemas burocráticos e 
documentais,  esperando  que  os  mesmo  retornem  para  análise  desse  Conselho  no  ano 
vindouro, assim que os problemas forem sanados, o Sr. Roberto pede a palavra e de diz 
indignado com a burocracia no sistema público de Saúde nas três esferas e sonha que um dia 
isso não ocorra e que o Conselho aprovou os referidos convênios por acharem de estrema 
importância tanto para a Saúde Mental, como para a Saúde do Idoso, mas o Conselho não 
interfere em problemas documentais, isso fica a cargo do Jurídico que por diversas vezes não 
ajuda em nada, após essas explanações o ponto de pauta fica prejudicado e não é votado, 
aguardando um novo momento para análise e nova votação se assim Deus e o PROJUR 
permitirem;  5)APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DO  CONVÊNIO  SMS  X 
UNISANTA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE DO IDOSO: 
pelos mesmos motivos apresentados no ponto de pauta anterior (4) a votação do mesmo é 
suspensa:  6)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  SANTOS,  REFERENTE  AO  2º 
QUADRIMESTRE DE 2013: O Sr. Roberto lê para os presente o relatório da Comissão de 
Finanças que informa nada ter à opôr quanto a aprovação do mesmo e repassando para o  
Tribunal de Contas a provação final das mesmas, informa que o Sr. José Ivo Coordenador da  
Comissão solicitou para a SMS várias respostas o que foi cumprida e entendida pelo mesmo, 
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após alguns esclarecimentos aos presentes a mesma é colocada em votação e aprovada por 
unanimidade;  7)APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA  RENOVAÇÃO  DA 
SUBVENÇÃO  SOCIAL  ENTRE  A  PMS  X  ASSOCIAÇÃO  DOS  PORTADORES  DE 
DEFICIÊNCIA  MENTAL,  MANTENEDORA  DO  “NAPNE”  -  PROCESSO  NÚMERO 
77.299/2009-48: o  Sr.  Luiz  convida  a  representante  da  entidade  para  que  responda  os 
questionamentos dos senhores conselheiros e informa também o que a referida subvenção 
não teve alteração de valores, após respondidas todas as perguntas, o mesmo é colocado em 
votação e aprovado por unanimidade; 8)APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA 
RENOVAÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL ENTRE A PMS X ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 
CEREBRAL “APPC” -  PROCESSO NÚMERO 60.284/2009-96: é  convidada a Sra.  Pilar, 
representante da entidade que fale sobre a mesma,e após uma breve explanação sobre o 
atendimento da mesma e respondendo a todos os questionamentos feitos o Sr. Luiz coloca 
em  votação  e  é  aprovado  por  unanimidade;  9)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E 
DELIBERAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL ENTREA PMS X  NÚCLEO 
DE  REABILITAÇÃO  DO  EXCEPICIONAL  SÃO  VICENTE  DE  PAULA  -  “NUREX”  - 
PROCESSO NÚMERO 39.131/2009-25: convidada a representante  da entidade para  que 
responda a todos os questionamentos que forem necessários, a mesma ratifica a informação 
que não houve alteração nos valores concedidos na subvenção e após responder à todas as  
perguntas o mesmo é colocado em votação e aprovado por unanimidade; 10) APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL ENTRE A 
PMS X LAR ESPÍRITA MENSSAGEIRO DA LUZ – PROCESSO NÚMERO 46.187/2009-08: 
O representante  é  convocado para  responder  todas as  perguntas  dos presentes,  e  após 
explanar sobre a entidade e responder satisfatoriamente a todos o Sr. Luiz coloca o mesmo 
em  votação  e  é  aprovado  por  unanimidade;  11)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E 
DELIBERAÇÃO  DA  RENOVAÇÃO  DA  SUBVENÇÃO  SOCIAL  ENTRE  A  PMS  X 
ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS,  AMIGOS  E  EDUCADORES  DE  AUTISTAS  –  PROCESSO 
NÚMERO  46.151/2009-90:  O  representante  explana  e  responde  todas  as  duvidas  dos 
senhores  conselheiros  e  posteriormente  o  Sr.  Luiz  coloca em votação  e  é  aprovado por  
unanimidade;  12)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO 
CONVÊNIO ENTRE PMS X ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR – PROCESSO NÚMERO 
46.169/2009-18: é convidado o representante da entidade dá todas explicações necessárias 
da entidade no atendimento aos usuários enviados pelo Município de Santos, e Sr. Roberto 
pede a palavra e ratifica ao representante da SMS a necessidade de equiparar os valores das  
internação pagas pelo Município e os valores que o estado paga por intermédio do programa 
“RECOMEÇO”, o Sr. Renato explica que juntamente com o conselho estará tentando fazer 
essas modificações, após respondidas todos os questionamentos, o mesmo é colocado em 
votação e aprovado por unanimidade;  13) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO 
DA RENOVAÇÃO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS-SERVIÇO 
DE  REABILITAÇÃO  DE  DEFICIENTES  FÍSICOS  E  MENTAIS  COM  A  CASA  DA 
ESPERANÇA – PROCESSO NÚMERO 59.213/2009-41:Sr. Luiz lembra a todos que esse é o 
ponto de pauta aprovado para ser incluído o Sr. Roberto explica que esse convênio é para 
que  a  a  Entidade  seja  autorizada  a  receber  pro  procedimento  cumprido  conforme 
encaminhamento dos profissionais da área da Saúde do município  e que não gera ônus 
nenhuma à SMS, o Sr. Hélio representante da entidade dá breve explanação e aproveita para 
informar que a SMS tem um teto de pagamento para a mesma de R$ 29.000,00, sendo que 
se  a  entidade  não  atinge  esse  montante  recebe  o  valor  apresentado,  mas  se  a  mesma 
ultrapassa o valor recebe apenas o valor teto, e de maneira bem sutil diz que a Secretaria já o  
informou que não fará alterações de valores no teto do mesmo e nem para a subvenção que  
recebe do Município, após essas explicações o Sr. Luiz coloca em votação e o mesmo é 
aprovado  por  unanimidade;  14)  ASSUNTOS  GERAIS  REFERENTE  À  SAÚDE  DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS: O Sr. José Simões pede a palavra para agradecer a oportunidade 
de representar o CMS na Audiência Pública dobre o SECRAIDS, dizendo ter sido produtiva, o 
Sr. Roberto diz que o conselho que tem que agradecê-lo pela belíssima participação e que o 
conselho esteve bem representado pela sua pessoa, em seguida o Sr. Carlos Solano pede a 
palavra e faz vários questionamentos ao secretário Sr. Marcos Estevão Calvo sobre o CAPS 
Infantil (ADI), informando que o Ministério Publico já solicitou a essa Secretaria a criação da 
mesma e até o dia de hoje ainda não o viu em funcionamentos, sendo que esse serviço vem 
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sendo feito  pelo  “Projeto  TAM TAM” o  que é  respondido pelo  mesmo,  informando que o 
CAPSI está em fase de conclusão e em breve a população terá noticias sobre o mesmo, o sr.  
Carlos Solano também pergunta se há previsão para a mudança do NAPS IV para a Rua 
Joaquim Távora e o secretário informa que o mesmo ainda não tem previsão sem mais nada 
ter a ser questionado ou discutido o Sr. Luiz Antônio dá por encerrada a presente reunião às 
21:32 horas e eu José Luís Negrinho lavro a presente ata.         

171
172
173
174
175
176


	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	Conselho Municipal de Saúde
	Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
	Ata da Plenária Ordinária de outubro de 2013. Realizada no dia 29/10/2013, terça-feira,  às 18h30 na sede DO A.T.M.A.S, sito à Av. Rua São Paulo, nº 47 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no D.O de Santos, dia 25 e 28/10/2013, comunicado no Jornal A TRIBUNA – Coluna “Agenda Cidadã” no dia 25/02/2013 e divulgação através do site www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.



