
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  Maio  de  2014.  Realizada  no  dia 
27/05/2014, 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  22/05/2014    e  divulgação através do site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Abril de 2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação do Centro POP;
6) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Revisão  de  valores  da  Subvenção 
Social entre a PMS X NUREX (Processo nº 39.131/2009-25);
7) Apreciação, discussão e deliberação do PAVISA 2014;
8) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  prorrogação  do  Convênio  de 
contratualização  para  execução  dos  serviços  de  atenção  à  Saúde  nas  esferas 
Ambulatorial  e  Hospitalar  aos  usuários  do  SUS,  mantido  pela  Santa  Casa  de 
Misericórdia de Santos (Processo nº 111.809/2011-83);
9) Apreciação, discussão e deliberação da prorrogação do convênio entrre PMS X 
Santa Casa de Misericórdia de Santos para o Serviço de Oxigenioterapia Hiperbárica 
para pacientes do SUS  (Processo nº 21.121/2010-95);
10) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
Com quórum regimental,  o  Sr.  Roberto de Moura vice 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 
ABRIL/2014, O Roberto 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 
Mary Ueta : linha 65: complementando quando das informações da Comissão de 
Saúde Mental...dizendo que desde que foi formada essa Comissão a mesma 
não conseguiu realizar uma reunião, pelo fato de que a primeira reunião não 
teve “quórum”, a segundo não teve a participação da representante do governo, 
bem como ainda não foi feito um cronograma das reuniões......linha 103  :   justifica 
seu voto de abstenção pelo motivo da Comissão de Saúde Mental   não ter 
efetuado  a  visita  física  na  entidade;  o  conselheiro  Silas  solicita  que  se 
complemente na linha 61: foi aprovado com um voto contra do conselheiro Silas 
que  informa  não  ter  visto  algumas  propostas  aprovadas  na  Conferência 
Municipal de Saúde incluídas no Plano: conselheiro Carlos Solano  linha 124: 
onde  se  lê  por  unanimidade,  leia-se:  aprovado  com  um  voto  contra  do 
conselheiro Carlos Solano por achar que o Município de Santos já deveria ter  
seu próprio Centro de Diagnóstico, posteriormente a Ata foi aprovada com as 
correções  solicitadas;  Item  2)  INFORMES  DO  CMSS,   O   Roberto  inicia 
solicitando à Plenária um minuto de silêncio pelo falecimento da conselheira 
Claudia  Marangoni,  que  foi  uma defensora  incansável  do  controle  social  no 
Município  entre  diversos  trabalhos  fundamentais  para  a  cidade,  informa que 
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enviou  o  convite  para  todos  os  conselheiros  para  que  participassem  da 
Audiência Pública convocada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal de 
Santos para discussão dos problemas enfrentados pelo município referente à 
saúde,  tendo  inclusive  sido  discutido  o  assunto  da  publicização  para  a 
contratação das O.S., e que o conselho ratificou seu pedido de estar incluso na 
Comissão que foi formada pelo governo para tratar especificamente do assunto, 
o vereador Evaldo Stanislau informou que enviou para a Câmara, solicitação de 
alteração  na  Lei  2947/2013  onde  inclui  o  pedido  de  inclusão  de  um 
representante do CMSS nessa Comissão,  informa que recebeu o convite da 
CAPEP para participar das comemorações dos 103 anos da entidade, informa e 
justifica a ausência dos conselheiros Luiz Antônio da Silva,  Dalve Negrão e 
Marsan Beser que estão em Brasília representando o CMSS no encontro XVIII 
Plenária Nacional  dos Conselhos de Saúde,  Municipais e Estaduais,  informa 
também que as Comissões estão se reunindo para analisar  a  Prestação de 
Contas do Município de Santos do primeiro quadrimestre de 2014, renovação do 
convênio  entre  a  PMS  x  Centro  Comunitário  da  Praia  Santa  Cruz  dos 
Navegantes entre outros e que os mesmos deverão entrar  em pauta para a 
Plenária Ordinária do mês de Junho/2014  ;  Item 3)  INFORMES DA SMS; 
Roberto passa a palavra para Dr. Marcos Calvo, Secretário Municipal de Saúde 
e inicia informando que diversos equipamentos de saúde estão programados 
para serem reformados ou construídos,  sendo que foi  publicado no D.O.  as 
licitações para construção da UPA – ZN, da Unidade de Atendimento da Saúde 
da Família do Morro da Santa Maria, da Policlínica do Caruara e Bom Retiro,  
informa também que houve uma primeira visita  às reformas do Hospital  dos 
Estivadores que encontra-se em dia com o cronograma e convida o CMSS à 
marcar  um dia  para  que  todos  possam fazer  uma analise  de  como anda a 
reforma, informa também que foi realizada Audiência Pública com a presença de 
diversos conselheiros para o início de um processo de isenção de impostos 
municipais e solução para os impostos devidos dos Hospitais Particulares do 
Município e que analisou a mesma como de bom nível, Roberto pede a palavra 
e  informa  aos  conselheiros  que  tem total  conhecimento  que  dívidas  com o 
Município e quanto a seu perdão ou não, não existe a necessidade de uma 
aprovação do CMSS, mas tratando-se do atendimento à Saúde devemos sim 
discutir todos os prós e contras, e quando do pedido da palavra do CMSS na 
audiência,  foi  deixado  bem  claro  que  somos  a  favor  que  a  divida  seja 
transformada em “permuta” e não em “extinção”, Dr. Marcos retorna ao assunto 
informando que o Município tem intenção da melhora de todos os atendimentos 
referentes à Saúde pelos Hospitais Privados enfatizando  a qualidade desse 
atendimento,  posteriormente  informa  que  o  Município  tem  até  o  momento, 
confirmado 376 casos de Dengue, que comparado ao ano anterior houve uma 
grande diminuição nos casos,  mas que isso não significa  que os munícipes 
tenham que deixar de realizar todos os trabalhos de prevenção, pois se isso 
acontecer,  com certeza  haverá  um novo  aumento  e  finaliza  informando  aos 
conselheiros que dia 16 de junho às 09:30 horas estarão presente em local 
ainda a ser definido pela SMS o governador do Estado e Ministro da Saúde 
onde acontecerá um Seminário referente ao Programa “Mais Médicos”; Item 4) 
INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS, “COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS 
CONSELHOS  GESTORES”  o  Coordenador  João  Carlos  informa  que  foi 
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Publicado  em  D.O.  as  eleições  dos  3  primeiros  locais  que  são  “SENIC”, 
“SECRAIDS” e “NAPS IV”, pois as eleições serão feitas com muita tranquilidade, 
referente à “COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO” informa que está programando o 
Curso de Capacitação, mas aguarda a elaboração de todo material  que está 
sendo licitado  e  logo  os  conselheiros  terão  a  confirmação,  “COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO”,  estranha  que  os  conselheiros  não  tenham  recebido  os 
relatórios que o Roberto ficou de enviar para os mesmos e aguarda providências 
urgentes  para  discussão  do  mesmo  em  plenária,  “COMISSÃO  DE  SAÚDE 
MENTAL”  Roberto  informa  que  baseado  nas  informações  da  Mary  Ueta  irá 
solicitar que os componentes dessa comissão informem seu comprometimento 
com mesma, caso algum membro não tenha interesse fará uma nova eleição, 
Edilson  coordenador  da  “COMISSÃO  DE  ÉTICA”  pede  que  todos  os 
conselheiros que tenham alguma ideia de alteração no presente Regimento do 
CMSS que lhe envie por e-mail para que possa elaborar o mesmo e num futuro 
próximo  delibera-lo  em Plenária,  em nome da  “COMISSÃO DE FINANÇAS” 
Roberto informa que a mesma está analisando as Contas da Saúde referente ao 
primeiro  quadrimestre  de  2014  para  elaboração  do  relatório  ;  Item  5) 
APRESENTAÇÃO  DO  CENTRO  POP;  o   Roberto  informa  que  os 
representantes do Centro POP avisou não poder estar presente na Plenária de 
hoje,  pois  estariam  reunidos  para  definirem as  propostas  do  segmento  que 
serão apresentadas na Conferência Antidrogas, solicita que seja marcada uma 
nova data  para que ocorra  a referida apresentação; Item 6)  APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO DA  REVISÃO  DE  VALORES  DA 
SUBVENÇÃO  SOCIAL  ENTRE  A  PMS  X  NUREX  (PROCESSO  Nº 
39.131/2009-25): Foi dado a palavra para a Assistente Social, representante do 
NUREX que fez uma apresentação da entidade, informando aos conselheiros os 
serviços realizados,  a  quantidade de pessoas atendidas entre  outras coisas, 
posteriormente  o  Roberto  informa  que  depois  de  muitos  anos  as  entidades 
começam  a  ter  suas  subvenções  corrigidas,  acredita  que  ainda  não  é  o 
suficiente, mas acredita que já é um avanço a correção de 13% que as mesmas 
estão recebendo, em seguida abre a palavra para os conselheiros que fizeram 
suas perguntas o que foi respondido pela entidade, lê também o relatório da 
Comissão de Politicas de Saúde que nada tem a opor quanto à aprovação da 
mesma,  em seguida  coloca  em votação  e  é  aprovado  por  unanimidade;  7) 
APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO E  DELIBERAÇÃO DO PAVISA 2014: Roberto 
passa a palavra para a Juliana, representante da Secretaria Municipal de Saúde, 
que  apresenta  o  Plano  para  os  conselheiros,  informando  que  não  se  trata 
apenas de um Plano Municipal  e  sim de âmbito  Regional,  reconhece que o 
sistema para a elaboração do mesmo ainda tem falhas para a elaboração do 
mesmo,  mas  a  cada  ano  vai  se  aprimorando,  Roberto  informa  que  na 
apresentação do Plano de 2013 o CMSS solicitou que fossem alterados vários 
itens do mesmo, o que foi feito pela SMS e esse ano deixaram de existir, em 
seguida os conselheiros fizeram vários questionamentos que foram respondidos 
satisfatoriamente  pela  Juliana,  posteriormente  Roberto  lê  para  a  Plenária  o 
relatório da Comissão de Política informando que nada tem à opor quanto a 
aprovação  do  mesmo,  sendo  aprovado  por  unanimidade;  8)  APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA PRORROGAÇÃO  DO  CONVÊNIO  DE 
CONTRATUALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À 
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SAÚDE NAS ESFERAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS 
DO SUS, MANTIDO PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS 
(PROCESSO Nº 111.809/2011-83); Roberto inicia informando que existe uma 
Comissão de Contratualização que se reúne trimestralmente, na qual faz parte, 
para analisar todos os itens de atendimento, limpeza, humanização entre outros 
itens, sendo que no final da análise é dada uma pontuação a qual é comparada 
à Tabela para saber a percentagem do valor a ser recebido, pois dependendo da 
somatória pode-se receber 100% podendo chegar até a 50% do valor pactuado, 
informa que na última reunião da Comissão, apesar de terem sido tirados alguns 
pontos da entidade, ela receberá 100% do valor, lê posteriormente o relatório da 
Comissão que informa nada ter  à  opor  quanto a  aprovação da mesma,  em 
seguida após vários questionamentos dos conselheiros é colocado em votação 
e aprovado, com uma abstenção da conselheira Rosana (Sind.dos Urbanitários); 
9)APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO 
CONVÊNIO ENTRE PMS X SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS 
PARA O SERVIÇO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA PACIENTES 
DO  SUS  (PROCESSO  Nº 21.121/2010-95)  Roberto  inicia  informando  aos 
conselheiros  que  o  SUS  não  tem  tabela  para  o  procedimento  de  Câmara 
Hiperbárica, sendo assim não existe esse tipo de atendimento pelo SUS, apesar 
de várias propostas terem sido aprovadas em Conferências Nacionais de Saúde 
esse tipo de atendimento ainda não foi pactuado, lembra que esse convênio 
partiu  de  uma proposta  do  Conselho  Municipal  de  Saúde e  que  a  proposta 
aprovada  em  nível  Nacional  da  Conferência  também,  e  que  esse  tipo  de 
atendimento é pago hoje pelo Município com dinheiro dos cofres públicos e não 
da saúde, dá mais algumas informações sobre o convênio, posteriormente lê o 
relatório  da  Comissão de  Politica  de Saúde que nada tem a  opor  quanto  à 
aprovação da mesma e após vários questionamentos dos conselheiros o mesmo 
é colocado em votação e aprovado por unanimidade; 10) ASSUNTOS GERAIS 
REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS;  O conselheiro João 
Carlos  (SECRAIDS)  informa  que  o  SECRAIDS  necessita  urgentemente  da 
contratação de um auxiliar de enfermagem e uma enfermeira, sendo que já foi 
feito o pedido pela direção da unidade e até agora a Secretaria não contratou 
ninguém,  inclusive  informa  que  o  pedido  da  contratação  da  enfermeira  tem 
processo aberto e o número do mesmo é 117.735/2013-23 e pede providências 
urgentes, posteriormente o Silas (SINTRASAUDE) que que conste em ata seu 
protesto quanto à promessa do conselho de enviar os relatórios da Comissão de 
Fiscalização para os conselheiros, o que até a presente data não aconteceu, e 
acha que esses  relatórios  tem que  ser  apresentado em Plenária  e  não  ser 
enviado via e-mail,  informa que esteve presente na Audiência Publica criada 
pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Santos e apesar de ter sido à 
contento  estranhou  que  não  estava  presente  nem o  Secretário  de  Saúde  e 
nenhum representante da Secretaria e pede que isso conste em ata, Wlamir 
pede  a  palavra  e  informa  que  está  preocupado  com  a  indefinição  desse 
processo de O.Ss. no município quanto aos trabalhadores de Saúde, Roberto 
informa que muitas duvidas ainda existem até pelos que querem implantar esse 
processo na cidade, nada mais tendo, nada mais tendo a ser discutido Roberto 
encerra  os  trabalhos  às  21:05  horas  e  eu  Edilson  Mendonça  Brito  lavro  a 
presente Ata.
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