
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  2015.  Realizada  no  dia 
27/10/2015, terça-feira, às  18h30 na sede do SINTIUS, sito à Rua São 
Paulo, nº 24 – Vila Belmiro – Santos/SP. Convocação publicada no Diário 
Oficial de Santos em 23 de outubro de 2015 e divulgada através do site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de setembro/2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação para autorização do Credenciamento junto ao 
Ministério da Saúde, de 30 (trinta) novas equipes de Saúde Bucal e 4 (quatro) NASF’s 
para as equipes de “PSF”;
6)  Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos; 

Com quórum regimental, o sr. Luiz,  presidente do CMSS agradece a presença de todos e da inicio à 
reunião  às  18:45  horas.   Item  1)  LEITURA,  APRECIAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DA ATA DA 
PLENÁRIA  DE SETEMBRO/2015, 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, Silas 
pede a palavra e solicita as seguintes correções: linha 96: onde se lê: ....pelo telefone para receitar 
solicita  a  inclusão  da  sua  fala  posteriormente  ao  informe do Secretário  da Inauguração das  novas 
instalações do Instituto da mulher, na linha 96, onde se lê: ....pelo telefone para receitar intercorrência, 
leia-se: ....pelo telefone para receitar intercorrências, e o Secretário Dr. Marcos Calvo ficou de resolver,  
na linha 96/97: excluam-se as palavras: UTI neonatal em situação precária; Item 2) INFORMES DO 
CMSS,   O   Roberto   inicia  sua  fala,  informando  que  solicitou  à  SMS  que  as  contratações  dos 
profissionais da UPA/CAMPO GRANDE pela ABC, sejam feitas conforme solicita o TCU, que em 
pareceres anteriores solicita  que as  Organizações  Sociais  independentemente dos  escolhidos,  sejam 
adotados , no processo de seleção pessoal, critérios, critérios objetivos de avaliação, os quais devem ser 
previamente estabelecidos pelo administrador e que se de conhecimento de todoa ao interessados, de 
modo a permitir amplo controle da atividade exercida, e continua .....também é oportuno mencionar 
que, nas decisões colacionadas, em nenhum momento faz alusão é obrigatoriedade de realização de 
prova objetiva de conhecimento....., sendo que a própria Secretaria já havia percebido essa falha, sendo 
assim estamos no aguardo da vinda dos Diretores da ABC para uma nova reunião afim de esclarecer 
todos esses pontos duvidosos, Silas pede a palavra e parabeniza os representantes do Conselho, eleitos 
para fazerem parte da Comissão de Fiscalização pelo empenho, continuando as informações Roberto 
informa  que  na  tarde  de  hoje  (27.10.2015)  foi  realizado  um curso  virtual  de  preparação  para  os 
delegados que representarão a Região na Conferência Nacional de Saúde que será realizada em Brasília 
no mês de Dezembro, participaram como representantes de Santos os senhores Carlinhos, Rosemary,  
Ana Lúcia e Laércio, informa também que o Wlamir não pode comparecer à Plenária por motivos de 
doença,  mas informou que os  pacientes  do NAPS estão satisfeitos  com a solução da alimentação, 
conforme ele havia reivindicado, por fim convida à todos os conselheiros e demais pessoas presentes 
para a Audiência Pública convocada pelo Vereador Evaldo que será realizada no dia 28.10.2015 às 
18:30 horas na Câmara Municipal de Santos, referente à criança e adolescente ; Item 3)  INFORMES 
DA SMS; Roberto passa a palavra para Dr, Marcos Calvo, informa que foi realizado no DRS IV 3 
cursos  de  capacitação  para  funcionários  da  rede  sobre  “SIFILIS  CONGÊNITA”,   “DOENÇAS 
INFECCIOSAS” e “TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV”, relata todo os eventos ocorridos no mês 
de outubro, em comemoração ao “OUTUBRO ROSA”, continuando ainda com mais alguns eventos até 
o final do mês, e que em novembro iniciar-se-ão as comemorações no “NOVEMBRO AZUL” e que 
enviará posteriormente o cronograma das comemorações, será também realizado um Fórum Regional 
de  capacitação  de  profissionais  referente  à  Dengue,  Zica  e  Chikumgunya,  na  APM,  continua 
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informando que foi feita a reunião com os funcionários do OS CENTRAL, afim de detectar quais os 
funcionários que gostariam de ir trabalhar na UPA/CENTRAL, pois a prioridade foi dada à eles, e a 
expectativa foi bem abaixo do esperado, sendo que apenas 10 ou 15% dos funcionários se interessaram, 
mas deixou claro que os que não forem transferidos para a UPA, serão designados para outras unidades, 
não podendo haver represália para os mesmos, será realizado no dia 11.11.2015 às 08:30 horas, no 
antigo  Prédio  da  CPFL que  hoje  é  de  propriedade  da  PMS,  um  evento  de  nominado  “JOVEM 
DOUTOR” e finaliza sua fala, Marssan pergunta ao Secretário sobre o aumento dos funcionários da 
Saúde, sendo que após a projeção do cumprimento de metas, a percentagem da Saúde não seria de 50% 
em vez de 25%, o Secretário responde que a saúde foi a pasta que mais índices de metas teve para  
cumprir e que não houve engano no aumento dos mesmos não a percentagem foi de 25% mesmo, 
Marssan pergunta também sobre o sucateamento das ambulância do SAMU, o secretario responde que 
realmente algumas ambulâncias não estão mais em condições de trafegar, pois os desgastes das mesmas 
é muito grande, quanto à reposição de peças, por haverem ambulância de várias marcas, não tem como 
fazer um estoque de peças para as mesmas e o sucateamento acontece realmente e que hoje tem 8 
ambulâncias em funcionamento,  sendo que 5 são próprias e 3 alugadas,  fala que na sua opinião a 
melhor  forma de manter  a frota  é alugando ambulâncias,  pois assim o conserto e manutenção das 
mesmas é uma obrigação de quem aluga, e no fim das contas sai mais barato para o Município, após os 
informes do Secretário  o Luiz  solicita  a  aprovação da  Plenária  para colocar  como item 6 pauta a 
“AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE NÔVO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS  E  AMIGOS  DOS  EXCEPCIONAIS  DE  SANTOS  (APAE)  PARA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES  AO SISTEMA ÚNICO DO SERVIÇO DE SAÚDE (SUS), 
EM SUBSTITUIÇÃO AO CONVÊNIO 284/2010,  o que foi aprovado por unanimidade ;  Item 4) 
INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS; João Carlos informa que conforme denuncia de uma 
Munícipe referente ao seu atendimento na Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, viajaram 
até  a  cidade  de  Pedro  de  Toledo  afim de  apurar  as  denuncias,  sendo que  nada  foi  detectado  que 
desabone o bom atendimento dessa Comunidade Terapêutica,  após a visita feita pelos conselheiros 
Roberto, João Carlos e Silas, foi elaborado um relatório que encontra-se anexo à esta Ata, informa 
também que a Comissão de Eleição dos Conselhos Locais estará no mês de Novembro elegendo mais 
quatro novos conselhos,  Marssan informa que a  Comissão de  Política  de Saúde esteve presente  à 
Audiência Pública realizada pelo vereador Evaldo, referente à Doenças Raras, onde o CMSS sugeria a 
criação de um “CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RARAS”, o 
que foi bem recepcionado pelo vereador e consequentemente solicitado que em conjunto com o CMSS 
e SMS fosse elaborado um projeto para a criação do mesmo, prontificando-se a realizar na primeira 
Audiência Pública da Câmara em 2016 a continuidade dessa discussão já com um projeto para ser 
apresentado,  José  Ivo,  coordenador  da  Comissão  de Finanças  informou que esteve  reunido com a 
Comissão e foi decidido não Deliberar sobre as contas da Saúde do Município de Santos referente ao 2º 
quadrimestre de 2015, pois o mesmo foi apresentado parcialmente, e esperará que se apresente seu 
complemento  para  deliberação e  encaminhamento  para  a  Plenária  Ordinária  do Conselho,  Rosana, 
Comissão  de  Saúde  Mental,  disse  que  estão  elaborando  um  relatório  sobre  as  atividades  dessa 
Comissão em 2015 para apresentar à todos os conselheiros Item 5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
DELIBERAÇÃO  PARA  AUTORIZAÇÃO  DO  CREDENCIAMENTO  JUNTO  AO 
MINISTÉRIO  DA SAÚDE,  DE  30  (TRINTA)  NOAS  EQUIPES  DE  SAÚDE  BUCAL E  4 
(QUATRO) NASF’s PARA AS EQUIPES DE “PSF”; é convidada para explanar sobre o assunto a 
representante da SMS Carolina Osawa, que inicia sua fala informando que traz para a aprovação do 
CMSS a formação da equipes Odontológicas e a criação dos NASF’s, conforme legislação e exigência 
do Ministério da Saúde, dizendo que as equipes de Saúde Bucal vem para o apoio no atendimento dos 
Munícipes que utilizam também do “PSF” e também os NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família  
que  foi  criado  pelo  MS  em  2008  com  o  objetivo  de  apoiar  a  consolidação  da  Atenção  Básica, 
ampliando ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo 
das  ações.  Esta  atuação  Integrada  permite  discussões  de  casos  clínicos,  possibilita  o  atendimento 
compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a 
construção  conjunta  de  projetos  terapêuticos  de  forma  que  amplia  e  qualifica  as  intervenções  no 
território de na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, 
com foco prioritário nas ações de prevenções e promoção à saúde, a criação dos NASF será definida 
pelos  gestores  Municipais,  seguindo  critérios  de  prioridade  identificados  a  partir  de  dados 
epidemiológicos e das necessidades  locais e  das equipes de saúde que serão apoiadas,  após vários 
questionamentos  e  todos  respondidos  pela  Carolina,  Luiz  coloca  em  votação  e  é  aprovado  por 
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unanimidade;  6) ELABORAÇÃO DE NÔVO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE SANTOS (APAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS),  EM SUBSTITUIÇÃO AO 
CONVÊNIO 284/2010 – PROCESSO Nº 90028/2015-53; Luiz informa aos presentes que o mesmo 
não  onerará  nenhum  custo  aos  cofres  do  Município,  sendo  elaborado  de  acordo  com  a  Portaria 
Ministerial  número 1034 de 05.05.2010,  sendo que o mesmo prestará  serviços de saúde de média 
complexidade ambulatorial de apoio diagnóstico e terapêutico complementares ao SUS, prestados aos 
seus usuários, em regime de parceria com o poder público, com equipe multidisciplinar, atendendo 
todos os encaminhamentos feitos pela rede pública do Município, após alguns questionamentos e todos 
respondidos, Luiz coloca em votação e o mesmo é aprovado com duas abstenções;  7) ASSUNTOS 
GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS; Marssan parabeniza à todos 
os Fisioterapeutas pelo seu “DIA”, que foi comemorado em 13.10.2105, e diz continuar aguardando a 
inauguração do SERFIS/ZN, João Carlos pergunta ao Secretário o que será feito do prédio que foi 
cedido para a PMS, prédio esse locado à Rua Gonçalves dias, onde era o antigo AMBESP, secretário 
responde que realmente o Prédio foi doado ao Município e a SMS tem ideia de reforma-lo para locar 
todos departamentos da SMS, e o CMSS também, mas pelo estado físico do Edifício tem que haver 
uma reforma muito grande que requer  tempo e dinheiro,  mas que é  intenção da SMS reformar o 
mesmo,  Silas aproveita  a  presença do representante e secretário adjunto da Saúde sr  Denis  Valejo 
Carvalho  para  que  fale  sobre  a  reforma  da  Policlínica  do  Campo  Grande,  Silas  expõe  todas  as 
irregularidades  que  a  Comissão  encontrou  quando  da  visita  no  dia  28.09.2015,  e  após  diversas 
divergências de opinião entre o Silas e Denis, decidiu-se que no dia 04.11.2015 Denis estará presente 
juntamente  com  a  Comissão  de  Fiscalização  na  Poli  do  Campo  Grande,  solicitou  também  uma 
definição sobre o atendimento Pediátrico no PS da Zona Noroeste, isso gerou uma grande discussão 
entre as partes, o Secretário informou que houve a contratação emergencial de um Pediatra e o mesmo 
trabalhou 2 semanas e saiu, estando sendo contratado novo pediatra, e duas em caráter emergencial que 
atenderão de segunda à sábado no período noturno, finalmente Silas pede que conste em Ata o seu 
elogio para o conselheiro José Ivo sobre a excelente reportagem dada à uma jornalista sobre as posições 
do CMSS referente à contratação de O.S., posteriormente Roberto pede um minuto de silêncio em 
referência ao falecimento da Professora Maria Lúcia Prandi, uma personagem ilustre do Município, 
posteriormente nada mais tendo a discutir, às 20:45 horas Luiz encerra a presente reunião e eu José 
Luiz Negrinho Lavro a presente ata.
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