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Ás nove horas e quatorze minutos, do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte, reuniram- se através
de videoconferência, os membros deste conselho com a presença de doze membros, sendo oito titulares e
quatro suplentes.  Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e deu início a
reunião ordinária, questionando se todos conselheiros haviam recebido os documentos para a apreciação.
Justificou a ausência do conselheiro Dr. Marcus Vinícius e informou que recebeu um ofício da secretaria
de administração sobre a criação do Conselho de Controle Social e Saneamento Básico, solicitando a
composição de dois representantes do COMUS, sendo Cláudio Campbell como titular e Maria Cecília
como suplente. Informes do Gestor: Com a palavra a secretária de saúde Maristela Macedo desejou bom
dia a todos e deixou que o primeiro informe fosse sobre a vacina, Guaratinguetá já abriu a vacinação para
idosos a  cima de oitenta  anos e  para os  profissionais  de saúde,  vacinando seis  mil  e  quatrocentos  e
cinquenta e sies pessoas, um pouco mais que cinco por cento da população, á cima da média estadual e
nacional, isso foi a custo de muito critério e muita reclamação, mas está ai o resultado. Este novo lote que
chegou por ser pequeno, estamos pensando em uma nova programação mais lenta, para não correr o risco
de ficar sem vacina, a estratégia que provavelmente finalizaremos hoje será abrir a vacinação por faixa
etária. Com relação à ocupação dos leitos está sob controle, recebemos o financiamento da ampliação
solicitada dos dez leitos pelo governo do estado de São Paulo, em compensação o governo federal não
enviou cinquenta por cento do valor dos leitos por ele habilitados. Solicitamos ao governo estatual para
completar esse financiamento. A preocupação que o Brasil passa de poder precisar de mais leitos, temos
ainda o hospital campanha com doze leitos de enfermaria e uma possibilidade de uma abertura se for
necessário de sete leitos ainda com suporte respiratório. Temos uma parceria com a Santa Casa caso seja
preciso  firmamos  um  Reti-Rati  para  fornecimento  dos  medicamentos  mais  importantes,  assim  que
estamos programados, pagamos esses insumos caso seja necessário. Contratamos uma equipe médica que
vai passar a visita na enfermaria para liberar nosso médico para porta e se necessário for então ele entra
para abrir esses dez leitos de UTI. Enquanto só visita e regulação dos casos, para que tenhamos uma
agilidade, ele ganhará somente trinta por cento do valor do contrato, caso entre com a UTI ganhará cem
por cento do valor do contrato. Dando continuidade aos informes a secretária Maristela Macedo deixou
que vai resolver uma das grandes pendências do município que é o RPA,  pois a contratação para COVID
está liberado o restante não está. Vamos resolver essa questão do RPA, pois estamos abrindo, dispensa de
licitação para a Santa Casa. A Santa Casa passa a assumir o SAMU, fizemos todo um processo que se
quiser está disponível para o COMUS, três cotações de O.S. e mais a cotação com a Santa Casa que desde
o começo manifestou interesse, é o filantrópico,  ele tem preferência,  o orçamento da Santa Casa é o
melhor  orçamento,  pois não possui  nenhuma taxa administrativa,  então vamos para uma dispensa de
licitação do SAMU, cumprindo todas as regras que o SAMU tem para cumprir. O processo formal vai
ocorrer dentro do preconizado pela lei, vai ser publicado e colocado os orçamentos, mas na avaliação
O.S. e filantrópico, o valor do filantrópico é inferior a O.S. e na questão legal da portaria 1666 ele tem
prioridade sobre a organização social, então vamos para uma dispensa de  licitação do SAMU. A data de
previsão é a partir de quinze de março, mas tem todo um processo que a Santa Casa já deu início com
relação à contratação e qualificação desses profissionais para poder assumir e então fazer essa transição
suave sem que não haja nenhum prejuízo.  Lembrando que terceirização está à administração,  serviço
médico, serviço de enfermagem, material e medicamentos. Não foi retirada a atividade delegada, pois na
hora que fizermos o orçamento é mais barato permanecer com a atividade delegada que do que terceirizar
esse tipo de mão de obra. Portanto permanece a atividade delegada e a terceirização para o filantrópico,
lembrando que a atividade delegada fica subordinada administrativamente a Santa Casa de Guaratinguetá,
porque a Santa Casa está assumindo a administração global deste serviço de pronto socorro, não estamos
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terceirizando para a Santa Casa o que contrariaria a lei, somente mão de obra, estamos terceirizando o
serviço.  Foi uma questão polêmica, pois vai fazer parte de todas as terceirizações desta secretaria, os
responsáveis técnicos por este serviço, serão apresentados a esta secretaria e serão eleitos de comum
acordo e caso haja algum problema, a Santa Casa se compromete a trocá-los num período de sessenta
dias. Esse é um diferencial neste contrato para que a gente não tenha desconfortos com a questão da
responsabilidade técnica, e essa regra vai valer para todos os contratos que esta secretaria fizer, esse é um
critério que estamos adotando daqui pra frente. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou qual
será a situação dos funcionários da rede municipal do SAMU após essa terceirização. Com a palavra a
secretária  Maristela Macedo deixou que os funcionários sejam remanejados para a rede pública,  pois
nenhum deles tem concurso específico para SAMU, esse foi um outro divisor de águas que pesou para
acelerar esse processo de terceirização, primeiro foi preciso fazer encaixar o dinheiro, que não foi fácil,
assim mesmo ficou um superávit que vamos conversar com outros municípios, pois pode não parecer
verdade, mas o  SAMU de Guaratinguetá é o único do Brasil que não é consórcio. Então faremos uma
reunião com os outros prefeitos para poder colocar essa questão da colaboração para que Guaratinguetá
não fique com esse déficit. Fizemos um cálculo que cabe a cada prefeitura não levando em conta nem o
custo total,  somente  o que vai ficar  em déficit  para a prefeitura  de Guaratinguetá mesmo.  E a  outra
questão é essa questão da legislação federal que não podemos contratar ninguém durante o período de um
ano. E a demanda não obedece à legislação federal, e nós com déficit de funcionário até por conta dessa
pandemia.  Então  esse  foi  outro  divisor  que  pesou  na  agilidade  dessa  terceirização,  portanto  esses
funcionários serão remanejados, vamos conversar e serão alocados no melhor local possível atendendo as
demandas da secretaria.  Os médicos  autônomos não terão mais  vínculo com a prefeitura e terão que
passar por um processo seletivo que desconheço, pois será dentro do prestador que vai assumir o SAMU
com  os  seus  critérios  de  seleção.  Com  a  palavra  a  presidente  Maria  Cecília  questionou  sobre  a
abrangência do SAMU de Guaratinguetá com relação à prestação de serviços aos outros municípios. Com
a palavra a secretária Maristela Macedo explanou que Guaratinguetá abrange esses munícipios e nenhum
contribui  com  algum  valor,  alegou  que  no  passado  houve  um  acordo  que  não  consigo  encontrar
formalizado, que um município contribuiu com um médico ou algo do tipo, porém esse não é o melhor
caminho, o melhor caminho foi o acordo com o município de Pindamonhangaba, que é o único município
que colabora, firmamos um contrato de parceria e Pindamonhangaba repassa esse recurso todos os meses
para Guaratinguetá. Com a palavra a conselheira Maria Elizabeth desejou bom dia a todos e questionou
quais são os municípios que estão comprometidos com o SAMU de Guaratinguetá e questionou também
sobre o remanejamento de duas ou três funcionárias ASD que estão  prestando serviços na secretaria de
saúde.  Com a  palavra  a  secretária  Maristela  Macedo  informou  que os  municípios  que  contém base
centralizada são Aparecida,   Potim, Guaratinguetá com duas bases, Cunha, Lorena Piquete, Cruzeiro,
Queluz e Bananal  e Arapeí que perdeu a base.  E sobre as funcionárias ASD que estão alocadas na
secretaria são funcionárias da prevenção e nós já começamos um protesto de reestruturação do serviço de
prevenção com implantação global em todas as unidades, estamos sendo ajudado gratuitamente pela Dra.
Lúcia  Coutinho,  onde  fizemos  contato  e  participamos  de  reuniões  em  Jacareí,  disponibilizou
gratuitamente um curso para esses dentistas que irão ajudar a fazer a coordenação e todas as substituições,
estamos fazendo com dentista de PSF, justamente para compor um quadro mais robusto e dar andamento
nesta questão da prevenção. Estamos também entrando em contato com uma fundação Maria Cecilia
Souto  Vidigal  para  fazer  a  adesão  ao  projeto  da  primeiríssima  infância,  vamos  casar  pediatria  com
odontologia, essa nossa meta nos próximos quatro anos, e na área da pediatria quem vem acrescentar
junto com a odontologia é o Dr. Marcelo Lopes. Esse projeto já começou e ele está encaminhando, então
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essas meninas estão dividindo o tempo aqui ajudando e já participando desse projeto. Com a palavra o
conselheiro André Monteiro deixou que na realidade que desde o início da ideia da terceirização do
SAMU, a Santa Casa vem se preparando, iniciamos um cadastro reserva de profissionais tanto da área
médica e da área da enfermagem, com o intuito de não só assumir a gestão do serviço, mas mudar o perfil
de atendimento e tentar praticar o mais doutrinado pela legislação. Um dos nossos critérios de prestação
de serviços, esses profissionais serão remunerados via plantão em escala fixa obviamente com vários
profissionais com os plantões fixos e faz parte também dessa proposta que a Santa Casa apresentou a
capacitação de todos eles. Então nosso intuito primeiramente é criar protocolos e aprimorar realmente as
práticas  do  SAMU,  para  que  o  SAMU  deixe  de  ser  um transporte  somente  e  seja  realmente  uma
assistência que vá até o paciente.  Com a palavra a presidente Maria Cecília  questionou se o vínculo
empregatício desses profissionais será com a Santa Casa. Com a palavra o conselheiro André Monteiro
informou que o vínculo será com a Santa Casa e o regime de contratação está no escopo se será alguma
empresa que entrará intermediando esses profissionais, se iremos contrata-los CLT por plantão, estamos
desenhando esse escopo de uma forma que seja seguramente legal para a Santa Casa, mas o vínculo total
de todos os profissionais será com a Santa Casa. Com a palavra a presidente Maria Cecília ressaltou
sobre as ambulâncias do SAMU que pertencem ao município e questionou  se seriam cedidas a Santa
Casa. Com a palavra a secretária Maristela Macedo explanou que na verdade o SAMU continua sendo do
município, deixou que a ambulância continuará disponível para o SAMU com a manutenção da prefeitura
por  ser  um  patrimônio  municipal.  Com  a  palavra  o  conselheiro  André  Monteiro  fez  um  adendo
informando que a secretaria de saúde determinou que fosse implementado um sistema de atendimento
informatizado no SAMU, onde todas as ambulâncias terão tabletes, a secretaria terá acesso, os veículos
serão rastreados e todas as informações também do veículo serão oferecidas em tempo real.  Ordem do
Dia:  Relatório  Anual  de  Gestão  2020. Com a  palavra  a  presidente  Maria  Cecília  questionou  aos
conselheiros  presentes  se  haviam  recebido  para  análise  e  apreciação  o  Relatório  Anual  de  Gestão
referente ao ano de dois mil e vinte, e abriu para caso os conselheiros tivessem algo a pontuar e não
havendo nenhuma dúvida abriu para votação perguntando se todos estavam de acordo,  não havendo
manifestação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aproveitou para colocar em votação a
Ata  da  trecentésima  sexagésima  sexta  reunião  ordinária  deste  conselho  que  foi  aprovada  por
unanimidade.  Com a  palavra  a  presidente  Maria  Cecília  questionou  a  secretária  sobre  a  garantia  da
segunda dose da vacina. Com a palavra a secretaria Maristela Macedo informou que foi enviada pelo
governo do estado a metade do lote com a ordem de que era para usar todas as doses e guardou a segunda
dose, houve essa confusão do que poderia ser ou não utilizado, porém a ordem do estado sempre foi para
utilizar todas as doses e chegará até semana que vem o restante para a segunda dose, acredito que o
governo vai cumprir o cronograma. Aproveitando explicou sobre um requerimento feito por um vereador
sobre Drive Thru com relação a vacina,  porém é preciso preencher  o VACIVIDA onde é necessário
internet e na rua eu não consigo esse acesso, esse é um dificultador quase imperioso, na maioria das vezes
os dados do paciente não condiz e eu não posso perder dose de vacina porque não foi digitado os dados
em tempo real. Deixou também que existe uma recomendação da promotoria pública que é para preparar
a vacina na frente do paciente e ficaria inviável preparar a vacina na rua, no sol, não há temperatura ideal
colocando em risco o comprometimento do imunobiológicos. Com a palavra o conselheiro Hércules do
Carmo deixou sua colocação a respeito da terceirização do SAMU alegando que a intenção é sempre para
a melhoria do serviço, dentro da proposta que a secretaria colocou e dentro da proposta que a Santa Casa
apresentou e desde que traga melhorias a meu ver é viável, deixou que precisa ser discutido as questões
de  como  isso  irá  se  arranjar  financeiramente,  os  outros  municípios  participantes  porque  como
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Guaratinguetá é regional,  acaba sendo também corresponsável pelos outros municípios,  mas quanto a
proposta de qualificação e quanto a questão da qualidade do atendimento, se tudo isso for para melhorias
tem o meu parecer favorável, nós como conselheiros temos que acompanhar esses indicadores e teremos
todas as justificativas possíveis para cobrar do prestador os devidos atendimentos a população. Com a
palavra a conselheira Beatriz Bonini deixou sua opinião onde acredita ser necessária uma discussão sobre
a  terceirização,  em questão  de  valores,  o  que vai  melhorar,  solicitou  uma melhor  discussão sobre  o
assunto. Com a palavra o conselheiro Hércules do Carmo concordou com a fala da conselheira Beatriz
Bonini deixando que gostaria que fosse apresentado pela secretaria de saúde uma  planilha de custos, em
questão quais os custos hoje do SAMU, quanto em recursos humanos, quanto recursos materiais, quanto
será investido para essa terceirização e por ser um serviço regional gostaria de saber sobre a ciência dos
outros municípios quanto a essa implantação, pois a central de regulação também compete a eles. Com a
palavra  a  presidente  Maria  Cecília  questionou  a  secretaria  de  saúde se  haverá  essa  apresentação  da
planilha financeira do SAMU ao COMUS. Com a palavra a secretária Maristela Macedo deixou que caso
a comissão de finanças quisesse é só solicitar que será enviado todo o estudo que foi feito e deixou para
que fosse oficiada essa solicitação.  Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para questionamentos
dos conselheiros e não havendo nada mais a tratar a presidente Maria Cecília encerrou a reunião ás dez
horas e quarenta e nove minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de
Almeida que secretariei e pelos demais membros. Lembro também que a videoconferência  encontra-se
disponível em recurso multimídia de gravação, disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs.
Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento.

Deliberação: 
A- Relatório Anual de Gestão 2020
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