
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“Santos Unida pela Saúde”

Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata da Plenária Ordinária de Maio de 2016. Realizada no dia 31/05/2016, 
terça-feira, às   18h30   na sede do SINTRASAUDE, sito à Avenida Ana Costa, 
nº 70 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no Diário Oficial  
de  Santos  em  25   de  maio  de    2016  e  divulgada  através  do  site  
www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1)  Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Abril de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação do Convênio entre PMS X 
Santa Casa de Misericórdia de Santos para prestação de serviços na modalidade e 
Oxigenoterapia Hiperbárica (Processo nº 49.115/2015-43);
6) Apreciação, discussão e deliberação para a chamada pública para credenciamento 
de  prestador  de  serviços  Laboratoriais,  Método  Gráficos  e  de  Imagem  de  forma 
suplementar ao SUS - (Processo nº 5.733/2016-26);
7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  prorrogação  da  Parceria  entre  PMS  X 
CEUBAN  afim  de  incrementar  a  assistência  ambulatorial  da  cidade  de  Santos  - 
(Processo nº 101.927/2011-83);
8) Apresentação  e  discussão  da  Habilitação  dos  novos  serviços  da  Saúde  Mental 
(CAPS Infantil); 
9) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:58h , Luiz, presidente do CMSS dá as boas vindas à todos e inicia a presente reunião,  
perguntando  se  todos  receberam  a  Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Abril  de  2016  e  após 
confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Vlamir pediu para corrigir a 
linha 97, onde se lê... SENAT, leia-se NAPS2, Anselmo pediu para corrigir linha 37 incluir a 
palavra..... Rede Luci Montoro, Silas disse que a ATA que ele recebeu veio faltando todas as 
palavras com a letra “L” , Luiz explicou que o computador do conselho estava com programa 
de correção com defeito e que vai encaminhar ao Silas a ATA correta, após as correções, Luiz 
colocou a ATA corrigida em votação, aprovado por unanimidade.  2)INFORMES DO CMSS: 
Luiz  justificou  as  ausências  de  José  Lima,  Roberto  de  Moura,  Leonor  Peçanha  e  Katia 
Marques, Luiz convidou a representante da Santa Casa para se apresentar , Luiz informou 
que o processo de Contratualização da Santa Casa está a disposição dos conselheiros no 
conselho e que o mês que vem vai entrar em pauta para deliberação, Marsan pediu para que 
a Santa Casa enviasse um representante que pudesse explicar ao conselho onde é aplicado 
esses mais de 5 milhões , pois ouviu a semana inteira nos veículos de mídia que a Santa 
Casa está diminuindo os procedimentos de Ortopedia e Oftalmologia porque o SUS paga 
pouco.  3)INFORMES SMS:  Secretário  informou sobre  inauguração da policlínica  do Bom 
Retiro sábado dia 04\06 as 10h, Secretario informou sobre a inauguração do SERFIS-ZN com 
previsão para primeira quinzena de junho, Marsan comemorou, pois a muito que ele briga 
pela inauguração desse equipamento, o Secretário brincou que a placa do SERFIS deveria 
conter junto o nome do Marsan em um momento de descontração e vai informar o conselho a 
data precisa da inauguração, Secretário informou que no período da manhã foi apresentada a 
prestação de contas na Câmara Municipal e que inclusive a da UPA Central  referente ao 
primeiro quadrimestre, Secretário informou que já notificou a empresa que presta serviço ao 
SAMU de condutores para rescisão de contrato e que está abrindo um processo seletivo 
emergencial e outro definitivo, Secretário informou sobre o projeto de criação dos cargos de 
agente comunitário e de controle vetor em andamento, Secretário informou que as vacinas 
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acabaram  semana  passada  e  que  foi  vacinado  80%  do  público  alvo  e  que  tem  doses 
reservadas para idosos e crianças e que amanhã vai abrir mais 8 mil doses para idosos e  
gestantes,  Santos  tem  um  número  baixo  de  16  casos  em  2016.  4)INFORMES DAS 
COMISSÕES TEMÁTICAS: Saúde Mental Aurélia informou que a comissão teve uma reunião 
com os representantes da saúde mental  da SMS e que vai  trazer o relatório na próxima 
plenária, Solano disse que a reunião foi agendada as pressas e que apesar de ser membro da 
comissão não foi convidado.  05) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação 
do Convênio entre PMS X Santa Casa de Misericórdia de Santos para prestação de 
serviços  na  modalidade  e  Oxigenoterapia  Hiperbárica  (Processo  nº  49.115/2015-43); 
Secretário explanou sobre o contrato, após vários questionamentos dos conselheiros e todos 
respondidos,  Luiz  colocou  em votação e  foi  aprovado por  unanimidade. 06) Apreciação, 
discussão e deliberação para a chamada pública para credenciamento de prestador de 
serviços Laboratoriais, Método Gráficos e de Imagem de forma suplementar ao SUS – 
(Processo nº 5.733/2016-26); Luiz explicou que a ultima vencedora da licitação foi a AFIP e 
que acabou o  contrato  de  5  anos e  que agora  vai  abrir  uma nova publicização para  as 
empresas interessadas se inscreverem, após vários questionamentos dos conselheiros, Luiz 
colocou em votação, aprovado por unanimidade. 7) Apreciação, discussão e deliberação 
da prorrogação da Parceria entre PMS X CEUBAN afim de incrementar a Assistência 
Ambulatorial da cidade de Santos - (Processo nº 101.927/2011-83); Secretario explanou 
sobre  a  parceria,  após  diversos  questionamentos  da  Plenária,  Luiz  colocou  em votação, 
aprovado  por  unanimidade.  08)  Apresentação  e  discussão  da  Habilitação  dos  novos 
serviços  da  Saúde  Mental  (CAPS  Infantil);  Danielle  coordenadora  saúde  mental  SMS 
explanou sobre a habilitação que incluía o fechamento de 3 CVC's e TÔ LIGADO e abertura 
de 2 CAPS-ADI, Representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia perguntou sobre o 
público  atendido  pelos  CVC's  e  TÔ  LIGADO,  Danielle  respondeu  que  somente  os 
emergenciais  seriam atendidos  nos  CAPS-ADI,  os  não  emergenciais  estavam estudando 
ainda os locais de atendimento, Marsan perguntou o porquê de fechar 4 equipamentos pra 
abrir 2 que só atenderão emergenciais, Dalve perguntou dos atendimentos nos morros, Silas  
relatou um absurdo fechar 3 CVC's pra abrir 2 CAPS-ADI, Vlamir disse que tecnicamente não 
concorda com esse fechamento, Sandra explanou da importância pro Município de regularizar  
com as diretrizes do SUS, Wlamir respondeu que a lei não diz que precisa fechar os CVC's 
para abrir os CAPS-ADI, Secretário sugeriu retirar da pauta para maiores discussões, Luiz 
colocou  suspensão  da  pauta  em  votação  afim  de  que  as  Comissões  analisem  melhor. 
09)Assuntos  GERAIS  REFERENTES À  SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS:  Solano 
relatou sobre o NAPS2 faltam copos descartáveis, corrimão da escada pela metade, presença 
de guarda municipal, Marsan lamentou para a representante da Santa Casa o fechamento do 
ambulatório de fisioterapia da Santa Casa com mais de 100 anos de serviços prestados ao 
SUS e convênios, disse que os profissionais foram mandado embora e os pacientes ficaram 
sem atendimento, disse que vai cobrar explicações cabíveis a nova diretoria da Santa Casa 
pelo lamentável ocorrido de desse serviço aos munícipes, Marsan disse ao secretário que 
população aguarda data de inauguração do SERFIS-ZN para junho, Silas relatou sobre morte 
de paciente na UPA CENTRAL devido falta de transferência para leito em hospital, disse que 
no contrato da UPA não pode passar de 24h de internação na UPA o paciente, relatou que 
Beneficência está devolvendo pacientes pra UPA, Silas pediu para que executiva cobrasse da 
Santa Casa explicações sobre diminuição de atendimentos SUS, recebem 5 milhões do SUS 
nos devem explicações detalhadas da distribuição de procedimentos desta verba, Silas pediu 
para  que  comissão  de  saúde  mental  convoque  o  Vlamir  para  as  reuniões  da  comissão, 
Wlamir perguntou a comissão de conselho local se além do NAPS2 algum outro equipamento 
faz reunião local, Silas respondeu que só NAPS2 funciona, Vanderlei relatou sobre dificuldade 
de fazer sua cirurgia de ortopedia pelo SUS na cidade, secretario pegou a documentação dele 
para olhar o caso, dona Vanderli relatou sobre caso de seu filho que precisa fazer cirurgia de 
uretra, mandou email ao secretário em novembro e janeiro, ligou na ouvidoria de Santos e 
nada e somente quando ligou na ouvidoria de Brasília é que procuraram saber do caso dela,  
Secretário pegou os documentos do sobrinho filho dela para ver o caso, Jorge Viana usuário  
da saúde mental disse que todo cidadão tem direito a voz no conselho, secretário informou 
que estão em fase avançada do imóvel para o NAPS2 na Av. Rodrigues Alves e que imóvel do  
Senat estão a procura ainda, Secretário apresentou Zilvanir chefe da UPA CENTRAL.  Luiz 
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agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a 
presente ATA.          
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