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

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Agosto  de  2016.  Realizada  no  dia 
30/08/2016,  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  26   de  agosto  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 Julho de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da contratualizção entre a PMS X 
Sociedade Portuguesa de Beneficência (Processo nº 29.827/2013-20);
6) Apreciação, discussão e deliberação do Plano de Saúde;
7)  Apresentação, discussão e deliberação do Projeto “SER”.
8) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:49h , Luíz, presidente do CMSS agradece a presença de todos , Luíz perguntou se  
todos receberam a Ata de Julho-2016 e após confirmação, pergunta se alguém tem alguma 
correção a fazer,  ninguém se manifestou,  Luíz  colocou a  ATA em votação,  aprovado por 
unanimidade.  2)INFORMES DO CMSS: Conselheiro Roberto informou a Plenária que todas 
as questões relativas ao SAMU na Plenária passada foram enviadas por ofício a Secretaria e  
todas respondidas também ofício, as questões relativas ao cardápio da alimentação servida 
nas unidades da Saúde Mental foram questionadas para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos e respondidos por ofício, informou também que o TAC do TÔ LIGADO feito entre o 
Ministério  Público  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos,  encontra-se  à  disposição  dos 
conselheiros na sede do CMSS,  sobre a questão dos Fonoaudiólogos foi  respondido por 
ofício e entregue uma cópia para a representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia,  
conselheira Maria Cecília, Roberto lembrou á todos que as reclamações e solicitações feitas 
nos informes gerais serão questionadas e respondidas pela Secretaria de Saúde por ofício, 
Roberto  informou sobre  o Encontro Popular  da Saúde realizado em Brasília  disse  que o 
Conselheiro Idreno vai explanar nos informes das Comissões Temáticas, Roberto informou 
sobre o prejuízo mensal que a Farmácia Popular está dando aos cofres do Município e a 
Plenária formou uma Comissão através dos votos dos conselheiros presentes para apurar e 
analisar, Comissão ficou assim constituida: 2 (dois) Usuários Roberto e João Carlos, 1 (um) 
Trabalhador Representante do CRF e 1 (um) da Gestão que ficou de ser indicado pela SMS. 
3)INFORMES SMS:  Secretário Marcos Calvo relatou sobre a publicização do Hospital dos 
Estivadores, e a vencedora foi a Fundação Oswaldo Cruz porém a Pró-Saúde entrou com 
recurso e o processo está parado até ver o que o Judiciário dê seu parecer final, relatou 
também sobre a gravidade  das cidades vizinhas em relação á prestação de saúde que está 
sobrecarregando  Santos,  explanou  sobre  a  construção  do  PS  da  Zona  Leste  e  que  os 
pacientes  serão  atendidos  em  equipamento  provisório  na  mesma  região,  profissionais 
mantidos e atendimentos mantidos, Roberto questionou equipamento provisório é menor e 
não tem RX, vai ser uma loucura, pois é altíssimo o número de pedidos de exames de RX nos  
plantões,  Anselmo  questionou  se  não  é  melhor  esperar  um  pouco  até  o  Hospital  dos 
Estivadores abrir pra desafogar, Marsan questionou sobre prazo dessa obra,  Luíz questionou 
sobre se obra começa na mesma semana que for transferido pro equipamento provisório,  
Secretário Calvo respondeu que ficará um carro de prontidão no Pronto Socorro provisório 
levando de hora em hora pacientes pra fazer “RAIO X” no PS Central, Secretário respondeu 
que  Hospital  dos  Estivadores  tem  perfil  diferente  de  atendimento  dos  PS's,  Secretário 
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respondeu que prazo de obra é de 1 ano e meio, Secretário respondeu que empreiteiras já 
estão se candidatando para ver quem vai realizar a obra.  4)INFORMES DAS COMISSÕES 
TEMÁTICAS: Conselheiro João Carlos da Fiscalização explanou sobre as denúncias feitas 
mês passado pela comissão do SECRAIDS foram regularizadas em alguns aspectos, ainda 
faltando alguns medicamentos, o mesmo deixou com a executiva a lista dos medicamentos 
para oficializar o pedido com a Secretaria para fazer o pedido, Conselheiro Roberto Comissão 
da Conferência relatou que vai enviar aos conselheiros por email o cronograma das datas das 
Pré Conferências a partir do dia 15 de Outubro e pediu para que o máximo de entidades, 
movimentos sociais, usuários e profissionais participem, José Ivo das Finanças relatou que 
vai buscar junto a secretaria a prestação de contas da UPA CENTRAL e mês que vem vai 
trazer pra Plenária o parecer,  Roberto da Comissão do Hospital Estivadores relatou sobre 
processo de contratação do RH, Conselheiro Marsan pediu ao  Roberto e Idreno que ficassem 
atentos quanto ao REGIME DE CONTRATAÇÃO pois o da UPA CENTRAL ele não entendeu 
até hoje se foi concurso se foi indicação se foi por melhor nota de prova escrita, Comissão  
agradeceu  a  solicitação  e  disse  estar  atenta,  Conselheiro  Idreno  da  Política  de  Saúde 
explanou sobre sua ida para Brasília  no Encontro Popular  da Saúde de Conselheiros de 
Saúde;   05) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Contratualização 
entre a PMS X Sociedade Portuguesa de Beneficiência (Processo número 29.827/2013-
20): Rubens  Panico  relatou  que  a  Beneficiência  cortou  os  atendimentos  de  Fisioterapia 
indicados  pela  SERFIS-ZC,  Sandra  Gallo  respondeu  que  era  uma  cortesia  que  a 
Beneficiência fazia para a SMS e que a SMS agora redistribuiu os atendimentos para a Casa 
da  Esperança,  Marsan  ficou  de  averiguar  junto  a  Comissão  de  Política  de  Saúde  esses 
atendimentos  da  Fisioterapia  redistribuídos,  Roberto  relatou  que  a  Beneficiencia  é 
importantíssima para a Saúde SUS da cidade, ano que vem é o último ano de contrato e quer 
sentar e rediscutir o contrato e firmar novas parceria com a Beneficiência, Secretário Calvo 
concordou e explanou a importância da Beneficiência na Saúde SUS pra cidade. Luis colocou 
em votação, aprovado por unanimidade. 06) Apreciação, discussão e deliberação do Plano 
de Saúde: Retirado da Pauta. 07) Apresentação e Discussão do Projeto CER 2;  Rubens 
explanou sobre o projeto CER 2 do Ministério da Saúde à ser aplicado em Santos, Pastorello 
explanou sobre a adequação nas Portarias do Ministério, Rubens relatou que o Lucy Montoro 
suspendeu o fornecimento de órtese e prótese etc,  falou da importância de levar  para a 
próxima Conferência Municipal de Saúde essa pauta das Oficinas Ortopédicas no Plano de 
Saúde da Cidade dos próximos 4 anos, Marsan elogiou a sugestão do Rubens e lembrou 
sobre a importância da Comissão de Saúde Funcional pro Conselho de Saúde e pra SMS, 
Conselheira  Alessandra  perguntou  se  os  pacientes  da  Saúde  Mental  com  Deficiência 
Intelectual serão contemplados nas Oficinas do CER 2, Rubens respondeu que sim, Marsan 
perguntou se serão chamados do concurso um novo RH pro CER 2 já que verba de 140 mil  
mensais  serão  para  esse  projeto,  Secretário  Calvo  respondeu  que  sim,  nova  equipe 
multiprofissional, Conselheira Aurélia explanou que a Comissão de Saúde Mental gostaria de 
avaliar  melhor  o  Projeto  elaborado  pois  viu  pontos  questionáveis  no  mesmo,  após  vária  
manifestações foi autorizada a deliberação desse ponto de pauta e Luíz colocou  em votação, 
sendo aprovado com uma abstenção da Aurélia.  08)Assuntos GERAIS REFERENTES À 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: Conselheiro  Solano  relatou  que  na  Policlínica  da 
Conselheiro Nébias está faltando copinhos de café e água para usuários e trabalhadores,  
também  está  sem  Guarda  Municipal  e  sem  funcionário  administrativo  efetivo,  Marsan 
denunciou mais  uma vez que a  placa da SERFIS-ZC que tava caindo aos pedaços não 
chegou  a  nova  ainda,  pacientes  tem  dificuldade  de  encontrar  o  local,  pediu  pra  mesa 
oficializar  denuncia  e  cobrar  resposta.  As  20:53h  nada  mais  tendo  a  manifestar  Luíz  
agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavrei a 
presente ATA.         
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