
                               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  Setembro  de  2014.  Realizada  no  dia 
30/09/2014, terça-feira,  às   18h30   na sede do A.T.M.A.S, sito à Rua São 
Paulo, nº 47 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no Diário 
Oficial  de  Santos  dia  24  /09/  2014,  e  divulgação  através  do  site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Agosto de 2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a 
PMS X  NUREX (Processo nº 039.131/2009-25);
6) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a 
PMS X APAEA (Processo nº 046.150/2009-90);
7) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a 
PMS X CASA DA ESPERANÇA(Processo nº 059.213/2009-41);
8) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Renovação  para  Atendimento  de 
Portadores  de  Necessidades  especiais  para  diagnóstico,  entre  a  PMS  X  30  DE 
JULHO(Processo nº 088.745/2007-41);
9) Apreciação,  discussão  e  deliberação;  da  Renovação  do  Cadastramento  no 
Sistema de informação Ambulatoriais do S.U.S. para serviço de Reabilitação Física – 
Nível  Intermediário  ou  UCD  (Unidade  de  Cuidados  Diários)  ou  Estimulação  Neuro 
sensorial da APAE (Processo nº 111.336/2008-28);
10) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Contratualização  entre  a  SMS  X 
Sociedade Portuguesa de Beneficiência (Processo nº029.827/2013-20);
11) Apresentação do cronograma das obras das Unidades da Saúde pela S.M.S.;
12) Assuntos  Gerais referente à Saúde do Município de Santos;

As 18:50 horas o Sr. Luiz, presidente do CMSS agradece a presença de todos e que com o 
“quórum” regimental iniciará a presente reunião, posteriormente pergunta aos conselheiros se 
todos receberam a Ata da Plenária de agosto/2014 que foi encaminhada por e-mail e  pelo  
correio aos conselheiros que não se utilizam da mídia eletrônica, após ter a resposta positiva 
de todos, coloca em votação e a ata é aprovada por unanimidade; 2) INFORMES DO CMSS, 
Luiz  pede  a  todos  os  Conselheiros  que  façam  um  minuto  de  silêncio  por  ocasião  do 
falecimento do Sr.  Manoel  Lourenço das Neves,  saudoso ex-provedor da Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, que dedicou parte de sua vida a essa entidade de tanto respeito e 
filantropia, Luiz informa aos conselheiros que a próxima Plenária Ordinária do Conselho será 
no  dia  21.10.214,  devido  ao  feriado  do  dia  28  em  comemoração  do  DIA  DO 
FUNCIONALISMO PÚBLICO” , justifica a ausência do conselheiro Roberto por problemas de 
saúde.; 3) INFORMES DA SMS;  Marcos Calvo, Secretário de Saúde do Município informa a 
todos sobre o “OUTUBRO ROSA”, onde a secretaria a partir de 01.10.2014 realizará diversas 
manifestações e oficinas, informa também que no dia 02.10.2014 às 10:00 será lançado no 
“Salão Nobre” da PMS o programa “POSSO CUIDAR”, da informes sobre o NAPS V, CAPS 
(Orquidário), CVC da Orla no canal 2, Centro de Referência Auditiva e o lançamento da nova 
sede do SAMU da Zona Noroeste que será inaugurado dia 08.10.2014, às 09:00 horas, na 
Praça  Jerônimo  La  Tereza,  s/nº  –  Radio  Clube;  4)  INFORMES  DAS  COMISSÕES 
TEMÁTICAS; Marsan informa que o Curso de Capacitação dos Conselheiros deverá ser feito 
em apenas um sábado em dois períodos, e que esse mês a Comissão se reunirá para decidir 
o local e o dia, Silas informa que cobrará uma resposta da SMS sobre o relatório das visitas 
feitas pela Comissão, Aurélia informa que a Comissão de Saúde Mental está se reunindo 
periodicamente e elaborando os relatórios, e que as visitas irão continuar, Solano pede a 

  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

http://www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos


palavra e parabeniza o “CAPS V”, informa que tem feito as visitas junto com a Comissão de  
Saúde Mental e parabeniza também o “TÔ LIGADO” e a “SELAB”, mas critica o mobiliário 
antigo que encontra-se em mal estado de conservação, Mary Ueta ratifica as palavras do 
Solano quanto ao “SELAB”, inclusive reclamando também do estado em que se encontra a 
estrutura do telhado da casa e pede que o Secretário tome imediatas providências para que 
não aconteça uma fatalidade, em resposta o Secretário informa que os pacientes do SELAB 
serão redistribuidos para duas casas com 10 (dez) vagas cada uma para poder credenciá-las 
como “CASA TERAPÊUTICA” e que está também fazendo a mudança do “NAPS IV”, quanto 
à mobília o Renato explica que está sendo licitada a compra da mesma pois ela não é mobília  
hospitalar e tem que ser adaptada à casa, Wlamir dá uma explanação sobre o “SELAB”, diz 
que conhece bem a unidade e parabeniza pela divisão dos dois grupos de 10 (dez) pacientes 
e  citou  a  atenção  de  novos  equipamentos  redistribuidos  pois  os  pacientes  estão 
envelhecendo, Luiz dá os informes da Comissão de Finanças; 5) Apreciação, discussão e 
deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a PMS X  NUREX (Processo nº 
039.131/2009-25);  Luiz passa a palavra para a representante da entidade Sra. Dulce falou 
sobre a entidade, programa e forma de atendimento, Marsan fala pela Comissão informando 
que a mesma fez a visita na entidade e que nota que as mesmas tem que ter sua subvenção 
rediscutida referente aos valores pagos, informa também que a mesma nada tem à opôr 
quanto  à  renovação  da  subvenção,  após  vários  questionamentos  dos  conselheiros  Luiz 
coloca em votação e é aprovado por unanimidade; 6)Apreciação, discussão e deliberação 
da renovação da Subvenção Social  entre a PMS X APAEA(Processo nº 046.150/2009-
90);  Esse ponto de pauta fica prejudicado, pois a entidade terá de apresentar documentos 
faltantes no mesmo e assim que todo o processo estiver em ordem e for reenviado para o 
Conselho,  o  mesmo  retornará  à  pauta  para  apreciação,  discussão  e  deliberação;  7) 
Apreciação, discussão e deliberação da renovação da Subvenção Social entre a PMS X 
CASA DA ESPERANÇA(Processo nº 059.213/2009-41);  O representante da Entidade sr. 
Hélio  faz  uma  apresentação  da  entidade,  informa  todo  o  programa  e  cronograma  de 
atendimento,  quantidade  de pessoas  atendidas,   e  que  a  casa  recebe do  poder  público 
apenas  30%  de  toda  despesa  mensal  que  a  entidade  tem,  Marcelo  pergunta  para  a 
Secretaria porque ela não atende essas crianças que são encaminhadas para a Casa da 
Esperança, Renato responde que o município antende sim e que são encaminhadas para 
atendimento apenas algumas especialidades, Marsan informa que a Comissão de Política de 
Saúde irá  reunir  as  entidades juntamente  com a  Secretaria  para  discutir  os  valores  das 
subvenções,  são feitos mais alguns questionamentos pelos conselheiros que após serem 
respondidos  coloca-se  em  votação  e  é  aprovado  por  unanimidade; ;  8)  Apreciação, 
discussão  e  deliberação  da  Renovação  para  Atendimento  de  Portadores  de 
Necessidades especiais para diagnóstico, entre a PMS X 30 DE JULHO (Processo nº 
088.745/2007-41); Luiz passa a palavra para a representante da entidade sra. Natália que 
informa a todos os conselheiros os serviços prestados pela entidade, número de pessoas 
atendidas,  demanda reprimida, corpo de profissionais que atendem os munícipes, Wlamir 
pergunta à SMS porque a mesma não faz o diagnóstico, fica acordado que a Comissão de  
Politica de Saúde juntamente com a Comissão de Saúde Mental irá se reunir com a SMS 
para rever as politicas de Diagnóstico. Após mais alguns questionamentos Luiz coloca em 
votação e  o mesmo é  aprovado com um voto  de abstenção do Solano;  9) Apreciação, 
discussão e deliberação da Renovação do Cadastramento no Sistema de informação 
Ambulatoriais do S.U.S. para serviço de Reabilitação Física – Nível Intermediário ou 
UCD (Unidade de Cuidados Diários) ou Estimulação Neuro sensorial da APAE(Processo 
nº  111.336/2008-28);  Luiz  passa  a  palavra  para  sra.  Rita  que  explica  como  é  feito  o 
atendimento  por  procedimento  da  entidade,  sem  ônus  para  o  Município,  pois  os 
procedimentos são pagos pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Saúde, após vários  
questionamentos Luiz coloca em votação e é aprovado por unanimidade;  10)  Apreciação, 
discussão e deliberação da Contratualização entre a SMS X Sociedade Portuguesa de 
Beneficiência  (Processo  nº  029.827/2013-20).  Nenhum  representante  da  entidade 
compareceu para dar esclarecimentos aos Munícipes o que ficou a cargo da SMS e CMSS, 
Marta pergunta sobre os 10 (dez) leitos de desintoxicação, Marcos Calvo responde que a 
SMS está negociando 20 (vinte) leitos e não 10 (dez),  após vários questionamentos fica 
decidido  que  o  mesmo será  aprovado  com a  ressalva  que  o  representante  da  entidade 
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compareça na Plenária do mês de outubro para responder a todos os questionamentos que 
possa haver dos senhores conselheiros;11) Apresentação do cronograma das obras das 
Unidades da Saúde pela S.M.S.; Marcos Calvo apresenta em Data-Show todo cronograma 
das obras das unidades de saúde em andamento, após a apresentação fica acordado que a 
SMS irá  enviar  para  o  CMSS as  datas  e  cronograma das  inauguração  das  mesmas,  a 
Comissão Executiva questiona o Secretário sobre a acessibilidade da SERFIS/Zona Noroeste 
que inexiste, como exemplo, balcão de atendimento, banheiro adaptado, existindo apenas um 
conforme relatório de visita da Comissão de Acessibilidade do CONDEFI, Marcos responde 
que  já  recebeu  esse  relatório  e  todos  os  reparos  solicitados  nos  mesmos  estão  sendo 
realizados e aproveita para convidar a Comissão de Politica de Saúde para uma visita no 
SERFIS/Zona  Noroeste,  o  que  será  agendado  posteriormente;12) Assuntos   Gerais 
referente à Saúde do Município de Santos; Rosana pergunta ao Secretário sobre o NAPS 
II,  Secretário responde que a Secretaria está procurando uma casa para a instalação do 
mesmo,  Mary  Ueta  solicita  ao  Secretário  uma copia  da  apresentação  das  reformas  das 
Unidades de Saúde, fica acordado que a mesma será enviada para o CMSS por e-mail e 
posteriormente  encaminhada  para  todos  os  conselheiros,  referente  à  Lei  13.019  de 
31.07.2104  (Estabelece  o  regime  jurídico  das  parcerias  voluntárias,  envolvendo  ou  não 
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da 
sociedade  civil,  em regime  de  mútua  cooperação,  para  a  consecução  de  finalidades  de 
interesse  público;  define  diretrizes  para  a  política  de  fomento  e  de  colaboração  com 
organizações da sociedade civil;  institui  o termo de colaboração e o termo de fomento; e  
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999) sr Luiz 
pede a aprovação da Plenária para que seja designado um representante da Executiva e um 
da Comissão de Politica de Saúde na Comissão da nova Lei de Parceria, Wlamir sugere que  
a Comissão de Saúde Mental  verifique se há projeto terapeutico nas unidades de Saúde 
Mental e que se traga para a plenária um relatório sobre o mesmo, a plenária solicita também 
que seja  feito  crachás para os  conselheiros  para  saber  quem é ou não conselheiro  nas 
votações e outros assuntos, às 21:20 horas não tendo mais nada a discutir Luiz encerra a 
reunião e eu Marsan Beser Diniz da Silva (2º secretário) lavro a presente ata.
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