
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  abril  de  2014.  Realizada  no  dia 
29/04/2014, 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 
Diário Oficial de Santos, dia 25/04/2014    e divulgação através do site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de março/2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação,  discussão  e  deliberação  dos  Termos  Aditivos  03/2009-SERFIS-Zona 

Noroeste  (Proc.nº  21.904/2014-66),  02/2010-SEUB  Ponta  da  Praia 
(Proc.nº21.906/2014-91), 03/2010-Equipamentos Odontológicos (Proc.nº 21.907/2014-
54),  04/2010-SEUB  Bom  Retiro  (Proc.nº  21.908/2014-17),  03/2012-Hospital  dos 
Estivadores (Proc.nº 21.913/2014-57);

6)  Apreciação, discussão e deliberação da Prestação de Contas do Termo Aditivo 
02/2012-Programa QUALIS UBS (proc.nº 21.910/2014-69);

7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Renovação  do  Convênio  entre  PMS  X 
Centro  de  Reabilitação  para  Dependentes  Químicos  “Sol  Nascente”  (Proc.nº 
94.416/2012-51);

8) Apreciação, discussão e deliberação da Revisão de Valores da Subvenção Social  
entre a PMS X Casa da Esperança (Proc.nº 59.213/2009-41);

9) Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  Convênio  entre  PMS  X  30  de  Julho 
referente ao atendimento do Centro de Diagnóstico para pessoas portadoras de 
necessidades especiais (Proc.nº 88.745/2007-41);

10) Apreciação, discussão  e deliberação do Convênio de Subvenção da Santa Casa de 
Misericórdia de Santos (Proc.nº 84.720/2013-17);

11) Apreciação, discussão e deliberação do Plano Municipal de Saúde de Santos – 2014 
/ 2017;

12) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos; 
Com  quorum regimental,   o  sr.  Luiz  Antônio  da  Silva,  presidente  do  CMSS agradece  a 
presença de todos e da inicio à reunião às 19:00 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE MARÇO/2014, O sr. Luiz pergunta à todos se 
receberam a ata  que foi  enviada pelo  CMSS via  e-mail  e  correio,  recebendo a  resposta 
afirmativa, pergunta se é necessária a Leitura da mesma o que é dispensado pela Plenária e  
pergunta se alguém tem alguma correção a ser feita, solicitada a correção pela conselheira 
Rosana :  linha 109: onde se lê...aprovado por unanimidade, leia-se...  aprovado, com uma 
abstenção da conselheira Rosana e a Ata é aprovada com a correção ; Item 2) INFORMES 
DO CMSS,   O  Roberto  dá  alguns informes sobre  a Conferência Estadual  da  Saúde do 
Trabalhador que será realizada entre os dias 08 e 10 de maio de 2014, na Estância de São 
Pedro,  sendo  que  Santos  mandará  4  (quatro)  representantes  e  o  Roberto  aproveita  a 
presença  dos  representantes  da  Secretaria  para  informar  que  já  solicitou  veículo  para  a 
locomoção dos mesmos para a SMS, e dá mais algumas informações  ; Item 3)  INFORMES 
DA SMS;  o  representante  da  Secretaria  Renato  Pastorello  inicia  informando  das  Verbas 
Parlamentares que estarão à disposição do Município,  entre elas a do Deputado Roberto 
Freire, designada ao Hospital dos Estivadores e do Deputado Paulo Teixeira  designada para 
a Saúde da família, entre outras, Dalve pede a palavra e pergunta se essas verbas já estão à 
disposição do Município ou por estarmos em ano de eleições não é mais uma forma de se  
fazer política com o poder das verbas, Renato responde que as verbas ainda não estão à  
disposição, mas que em breve estarão, solicita à Plenária que deixe os demais informes da 
SMS para que o próprio Secretário as dê, pois ele está a caminho da reunião e que o motivo 
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do seu atraso deu-se pela reunião que estava participando  sobre o atendimento do setor de 
obstetrício  da  Casa  de  Saúde;   Item 4) INFORMES DAS  COMISSÕES TEMÁTICAS, o 
Roberto informa  que as Comissões de Políticas de Saúde e Finanças terão seus trabalhos 
apresentados no decorrer  da  reunião,  pois  os  mesmos serão pontos  de pauta  próximas, 
devido ausência do Sr. João Carlos, informa também que quanto à Comissão de Fiscalização, 
os  relatórios  finais  das  visitas  realizadas  no  Pronto  Socorro  Central,  da  Zona  Leste  e 
SERFIS, serão enviados aos conselheiros para posterior apresentação em plenária. Marsan 
faz  uma  breve  explanação  sobre  as  discussões  para  preparação  do  curso  de  curso  de 
capacitação dos conselheiros ;  Item 5);Apreciação, discussão e deliberação dos Termos 
Aditivos 03/2009-SERFIS-Zona Noroeste (Proc.nº 21.904/2014-66), 02/2010-SEUB Ponta 
da  Praia  (Proc.nº21.906/2014-91),  03/2010-Equipamentos  Odontológicos  (Proc.nº 
21.907/2014-54),  04/2010-SEUB Bom Retiro  (Proc.nº  21.908/2014-17),  03/2012-Hospital 
dos Estivadores (Proc.nº 21.913/2014-57),  Renato informa que desde a Gestão passada 
estão à disposição do Município e que os mesmos tem um prazo para serem usados, devido  
a uma serie de problemas ocorridos, inclusive com mudanças e alterações nos projetos, os 
mesmos não foram utilizados, tendo que retornar ao Estado, mas com a garantia de retornar  
ao Município assim que apresentados os novos projetos dos mesmos, o que já foi feito, e que 
os valores que retornaram para o estado foram TA 03/2009 (CR$ 30.000,00), TA 02/2010 
( CR$ 672.000,00), TA 03/2010 (CR$ 89.000,00), TA 04/2010 (CR$ 550.000,00) e TA 032012 
(CR$ 9.000.000,00) , Marcelo pergunta onde foram gastos CR$ 1.000.000,00 no Hospital dos 
Estivadores, já que a verba enviada originalmente era de CR$ 10.000,00, Renato responde 
que foi na reforma dos 3 primeiros andares, pois a ideia da Gestão anterior era de iniciar a  
reforma dessa forma, Sr. Silas então pergunta se houve algum custo na elaboração do novo 
projeto de reforma do Hospital dos Estivadores, pois para a elaboração do projeto a gestão 
anterior já havia pago CR$ 1.000.000,00, Renato informa que não houve custo nenhum no re-
projeto, após diversos questionamentos e a leitura dos relatórios da Comissão de finanças 
que nada tem à opôr, os mesmos são colocados em votação e aprovados, com dois votos de 
abstenção,  da  Mary e Carlos  Solano ; Item 6)Apreciação,  discussão e  deliberação da 
Prestação  de  Contas  dp  Termo  Aditivo  02/2012-Programa  QUALIS  UBS  (proc.nº 
21.910/2014-60)  Renato informa que se trata do mesmo assunto do item anterior,  com a 
diferença que nesse TA é que o dinheiro foi usado parcialmente, sendo devolvido o valor de 
CR$ 330.000,00,  após  vários  questionamentos  o  Roberto  lê  o  relatório  da  Comissão  de 
finanças  que  nada  tem  a  opôr  e  após  votação  é  aprovado  com  duas  abstenções  dos 
conselheiros  Mary  e  Carlos  Solano ;  7)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da 
Renovação  do  Convênio  entre  PMS  X  Centro  de  Reabilitação  para  Dependentes 
Quimicos  “Sol  Nascente” (Proc.nº  94.416/2012-51)  Roberto  informa que será  realizada 
visita na entidade até o meio do mês de maio, o que já não foi feito devido aos feriados que 
antecederam à Plenária, mas que conhece a entidade já tendo visitado a mesma, mas que 
isso  não  interfere  em  futura  visita,  Carlos  Solano  diz  também  conhecer  a  entidade  e 
parabeniza o representante da Sol Nascente da forma com que a mesma é administrada, 
inclusive  trazendo  os  pacientes  para  visita  médica  em Santos  e  aproveita  sua  fala  para 
perguntar para a Secretaria quando irão aumentar o custo do paciente internado de CR$ 
1.000,00 para CR$ 1.250,00 como já foi  prometido, Pastorello informa que esse aumento 
depende também de uma aprovação da Câmara Municipal, já que trata de verbas do próprio  
Município, Carlos pede também que quando a Comissão for fazer a visita na entidade gostaria 
de  participar,  Roberto  responde  que  avisará  o  dia  e  data  futuramente,  após  vários 
questionamentos o mesmo é colocado em votação e aprovado com uma abstenção da Mary;  
8) Apreciação, discussão e deliberação da Revisão de Valores da Subvenção Social 
entre a PMS X Casa da Esperança (Proc.nº 59.213/2009-41);O Roberto sente-se feliz em 
saber que realmente os processos de revisão de subvenção estão ocorrendo, pois o CMSS 
há anos luta para que isso aconteça, solicita a dispensa da apresentação da entidade aos 
senhores conselheiros, pois já foi  feito no mês anterior,  e após vários questionamentos o 
mesmo é colocado em votação e aprovado por unanimidade;  9) Apreciação, discussão e 
deliberação do Convênio entre PMS X 30 de Julho referente ao atendimento do Centro 
de  Diagnóstico  para  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  (Proc.nº 
88.745/2007-41); Roberto explica que participou de várias reuniões agendadas pelo MP para 
a discussão de um Centro de Diagnóstico Municipal, mas que não se falou mais no assunto,  
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palavras  que  foram ratificadas  pelo  Carlos  que  também participou  das  reuniões,  informa 
também que hoje o centro encontra-se com os profissionais todos que estão planilhados na 
solicitação  da  subvenção,  diz  que  o  centro  de  diagnóstico  recebe  seus  pacientes  via 
encaminhamento das Secretarias de Educação e Saúde, elaborando o diagnóstico para que 
sejam  tomadas  as  devidas  providências,  Rosana  pede  a  palavra  e  diz  totalmente 
decepcionada com a forma que as pessoas que necessitam das entidades para deficientes,  
pois a SMS deveria fornecer médicos para as mesmas, e que o tão discutido “PROGRAMA 
DE INCLUSÃO TOTAL NAS ESCOLAS” é uma grande farsa, o que é ratificado pelo Roberto,  
após várias discussões e questionamentos, Roberto lê o Relatório da Comissão que nada tem 
à opôr quanto à renovação da Subvenção e coloca em votação, o mesmo é aprovado por 
unanimidade, o sr. Luiz pede licença para os presentes para que o Secretário de Saúde, Dr. 
Marcos  Calvo  passe  suas informações,  Dr.  Marcos inicia  pedindo  desculpas pelo  atraso,  
informando que estava na reunião para solucionar o problema do atendimento obstetrício da 
Casa de Saúde, com diversos representantes, inclusive do Ministério da Saúde, e acredita 
que finalmente chegou-se à uma solução satisfatória a todos, fala sobre as obras e reformas 
que estão sendo realizadas pela SMS e PMS, e que a intenção é reformar todas as Unidades 
de  Saúde  que  encontram-se  em  más  condições,  porém  existem  ainda  muitos  imóveis 
alugados, e que nesse momentos estão em obras os 3 Pronto Socorros (Central, Leste e 
Noroeste),  SELAB, a construção da UPA da Zona Noroeste,  projetos em andamento das 
Policlínicas da Aparecida e Ponta da Praia,  avaliando a demolição para uma nova construção 
da Policlínica da Areia Branca e que os mais problemáticos  são os  aparelhos da Saúde 
Mental que realmente encontram-se com sérios problemas estruturais, mas acredita que em 
breve trará todas as informações sobre as mesmas para os senhores conselheiros , Dalve 
pede a palavra e pergunta ao secretário qual a situação atual do elevador da Policlínica do 
Marapé que ainda não foi instalado e em resposta Marcos informa que está em processo final  
de compra, Anselmo pergunta qual a percentagem dessas obras ele espera realizar até o final 
do ano, Marcos responde que a maioria será entregue antes do termino do presente ano, 
Anselmo pergunta então se a SMS está acompanhando de perto os contratos com as firmas 
que estão realizando essas obras,  pois  sabe de casos que essas firmas são de fora da 
cidade, não terminam o serviço e somem, Marcos responde que está acompanhando de perto 
toda  essa  tramitação,  continuando  Anselmo  parabeniza  a  Coordenadora  das  Policlínicas 
“CAROLINA OSAWA” pela competência e agilidade em resolver o problema da Policlínica do 
Jardim  Castelo,  Carlos  então  informa  que  leu  no  jornal  “A  TRIBUNA”  que  as  O.Ss. 
começariam a operar na cidade de Santos até o ano que vem, Marcos responde que existe  
uma Lei aprovada na Câmara sobre esse assunto, mas que nada será realizado se não for 
aprovado  pelo  Conselho  de  Saúde,  Márcio  lembrou  que  o  Rivaldo  havia  solicitado  uma 
discussão sobre o assunto e que não sabe porque isso não ocorreu, Roberto responde que 
houva uma reunião na secretaria de saúde com vários conselheiros presentes justamente 
para isso com a presença do Rivaldo, Márcio pede desculpas pois não sabia que isso já havia  
ocorrido, Lucília questiona sobre a reforma do SECASA, Marcos responde que viu hoje o 
projeto e está atento à mesma ;10) Apreciação, discussão  e deliberação do Convênio de 
Subvenção da Santa Casa de Misericórdia de Santos (Proc.nº84.720/2013-17);  Roberto 
informa que esse assunto foi  discutido na Plenária  de março e refere-se ao aumento da 
Subvenção da Santa Casa no atendimento de pacientes do SUS, inclusive tendo os senhores 
conselheiros autorizado o “Ad-Referendum” devido à urgência do mesmo, posteriormente lê o 
relatório emitido pela Comissão de Fiscalização, após alguns questionamentos o mesmo é 
colocado em votação e aprovado com uma abstenção da Rosana; 11)Apreciação, discussão 
e deliberação do Plano Municipal de Saúde de Santos – 2014 / 2017;  Marcos Calvo dá 
uma explanação sobre ações e metas do Plano de Saúde, posteriormente Roberto informa 
que apesar do Plano ser  para quatro anos,  o mesmo deve ser revisto anualmente pelo  
Conselho Municipal de Saúde, podendo ser alterado ou não e que todos os conselheiros 
receberam o mesmo por mídia eletrônica com tempo mais que suficiente para avaliação, 
informa também que a Comissão analisou minuciosamente para detectar se o mesmo foi 
baseado nas propostas da Conferência de Saúde e que apenas algumas propostas da Saúde 
Funcional não foram incluídas, mas que já existe uma conversação entre o CMSS e SMS 
para  implantação  total  da  Saúde  Funcional  no  Município,  após  diversas  discussões  e 
questionamentos é lido para a plenário  o Relatório  da Comissão e colocado em votação 
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sendo aprovado; 12)Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos; Dalve 
agradece e parabeniza a SMS pelo atendimento disponibilizado ao seu genro quando da sua 
enfermidade, mesmo tendo vindo à falecer por uma fatalidade foi muito bem atendido, Carlos  
questiona sobre a Farmácia do NAPS III que encontra-se sem farmacêutico, que no NAPS IV 
toda a mobília foi doada para o mesmo por usuários, Idreno informa que esteve na reunião do 
Conselho Estadual  de Saúde discutindo sobre o cartão SUS e que o mesmo será 100% 
informatizado,  tendo  todo  o  histórico  do  paciente,  facilitando  no  atendimento  com  outro 
profissional  e  detectando  o  município  onde  mora,  informa  também  sobre  a  Conferência 
Estadual  da  Saúde  do  Trabalhador,  e  que  Santos  levará  uma  equipe  completa  para 
representa-la,  dá  alguns  informes  da  Palestra  ocorrida  dia  26  de  abril  no  Sindicato  dos 
Bancários sobre “Acidentes de Trabalho”, Carolina Osawa dá alguns informes do “Programa 
Mais Médicos” dizendo que Santos receberá alguns médicos cubanos entre outras coisas,  
nada mais tendo a ser colocado pela Plenária, às 21:15 horas o sr. Luiz Antônio da a reunião 
por encerrada e eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ata.  
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