Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE),
realizada no dia vinte e oito de Junho de 2011, terça-feira, no auditório do Centro
de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira/ IMUCA, situado à Rua Santos
Dumont, número cem,Centro, Petrópolis,. RJ com início previsto para as dezoito
horas e trinta minutos convocado através do Diário Oficial do Município n° 3765 de
23 de Junho de 2011, pela Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, contendo
os seguintes assuntos de pauta: 1) Leitura de Expediente; 2) Informes 3)
Ordem do dia; a) Leitura e aprovação das Atas das reuniões anteriores; b) XI
Conferencia Municipal de Saúde c) Apresentação do Relatório da Comissão
de Saúde; d) Agentes Comunitários; e) Hemocentro: f) Relatório de Gestão;
4) Assuntos Gerais; 5) Definição de pauta da próxima reunião. Iniciada a
reunião às 19:15 h . A Presidente Maria Auxiliadora Pires Pediu para retirar o
assunto da pauta relacionado ao Hemocentro por não esta presente a Dra. Vânia
e Incluir na pauta o cofinanciamento da atenção básica. O Conselheiro Carlos
Henrique David disse que também vai ter que ser retirado de pauta os assuntos
relacionados ao relatório da comissão de saúde por não esta presente o relator
que deveria apresentar o relatório porque esta em prova na faculdade e o outro
assunto de pauta relacionado ao relatório de gestão também não vai ser possível
ser realizado hoje porque ainda tem que ser aprofundado com mais clareza para
sua apresentação e que a comissão esta analisando e tentando entender o
documento com calma para saber como procedermos e que a sugestão é que seja
direcionado este assunto para uma reunião Extraordinária. Dado consenso pelos
conselheiros. A Secretaria Aparecida Barbosa disse que quer justificar a ausência
da Dra. Vânia Werneck onde ela ficou pela secretaria de saúde nesta comissão
que esta discutindo a questão de sangue e hemoderivados da cidade da cidade e
ela esta a semana inteira na secretaria estadual de saúde onde estamos em
processo de programação para a pactuação. A Secretaria Aparecida Barbosa
disse que em relação ao relatório de gestão entende que a comissão tem o direito
de analisar os documentos e que não tem problema em não aprovarmos hoje e
até mesmo porque não cabe repasse agora, mais se não aprovarmos o relatório
de gestão até o final do ano a nossa punição é perder a gestão plena do sistema
como já aconteceu com a cidade de Nova Friburgo por exemplo. Então gostaria
que constasse nesta Ata que a comissão de COMSAÚDE ainda esta analisando o
Relatório de Gestão e que não esta concluso até o momento. A Presidente Maria
Auxiliadora Pires disse que a ordem do dia ficou a seguinte; a) XI Conferencia
Municipal de Saúde; b) Agentes Comunitários; c) Confinamento da atenção
básica. A Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro disse que gostaria de passar
um informe importante para este conselho que diz o seguinte; No Diário Oficial do
dia 07 de Junho de 2011 o Governo publicou a deliberação do COMSAÚDE
através da resolução número 031 ( Zero trinta e um ) O Conselho Municipal de
saúde através de sua Presidente atendendo as suas obrigações legais descritas
na lei Federal numero 8.686 e na lei 8.142, nas leis Municipais numero 4.813 de
02 de abril de 1911, com as alterações posteriores que foram consolidadas em
pasta no decreto numero 176/01 e pelas leis 5.540/00 e 5.781/01, considerando
ainda a resolução numero 33 do Ministério da Saúde no regimento interno do
Conselho Municipal de Saúde homologado através do Diário Oficial do Municipal
do dia 10 de Agosto de 2010. deliberações; O Conselho Municipal de Saúde

delibera que a Cruz Vermelha esta autorizada a continuar na administração das
UPA´s do Centro e de Cascatinha até o término do processo de licitação, edital de
concorrência publica numero 01/11 processo numero 17.780/010. Segundo; O
conselho Municipal de Saúde delibera que a Prefeitura de Petrópolis contrate
auditoria interna e privada na prestação de contas da Cruz Vermelha junto a
Prefeitura de Petrópolis. Petrópolis 06 de junho de 2011, Maria Auxiliadora Pires
Ribeiro Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
O Secretario do
COMSAÚDE Alex Lima realizou as leituras das Atas das reuniões anteriores. A
Secretaria Aparecida Barbosa pediu correção na Ata da reunião Ordinária do dia
cinco de Abril de 2011 onde diz que se referiu a Presidente o correto é que se
referiu ao Conselho e na parte que fala da UTI Pré-Natal do Hospital Alcides
Carneiro o correto é que se refere a parte da emergência, sendo corrigido nesta
ATA. O Dr. Oswaldo do jurídico da SMS pediu para constar nesta ATA que Na Ata
da reunião Ordinária do dia 24 de Maio de 2011 que encontre-se dentro do poder
protestativo da Secretaria de Saúde assinar contratos sem a anuência do
COMSAÚDE. A Secretaria Aparecida Barbosa pediu correção na parte que diz
repasse a congregação e o correto é repasse da congregação feita a correção
nesta ATA. Todas as Atas foram lidas e devidamente assinadas e aprovadas
pelos conselheiros presidentes nesta reunião. A presidente Maria Auxiliadora Pires
Ribeiro disse que gostaria de agradecer a presença do Vereador Silmar Fontes e
do Sr. Paulo Henrique por ter aceitado o nosso convite de ser um dos palestrantes
da XI Conferencia Municipal de Saúde. O Conselheiro José Freire disse que hoje
foi o encerramento das inscrições da conferencia e que gostaria de fazer um
agradecimento a comissão organizadora em nome de todos os envolvidos e na
próxima Quinta-Feira vai ser formado a no auditório do DIP os delegados que vão
ser eleitos para fazer parte da conferencia. O Dr. Oswaldo disse que houve três
instituições que não puderam participar da conferencia por falta de
documentações exigidas no momento da inscrição. São elas; Associação dos
trabalhadores de Petrópolis. Instituto Educacional do Trabalho Profissional
Monteiro e Associação de moradores do bairro Batallard, uma delas os
documentos não estavam registrados como determina o regimento e as outras
duas por falta de período de atividades que é no mínimo de dois anos. A Priscila
da SMS disse que foram totalizadas cinqüenta e uma inscrições e que dentro da
categoria dos usuários existe trinta e quatro inscritos, da categoria dos
trabalhadores quinze, Governo e prestadores doze. Disse ainda que na
conferencia vamos ter os delegados em uma proporcionalidade de acordo com a
normativa 333 do regimento que diz que tem que haver 25% de prestadores do
Governo, 25% de entidades trabalhadoras e 50% dentro dos usuários. Na área
dos trabalhadores temos quinze inscritos e vai ter que haver eleição para excluir
um e dentro dos usuários temos trinta e quatro inscritos e vai ter que ser retirado
até chegar o número de vinte e oito e para a conferencia nós vamos fazer um
remanejamento de todos os inscritos dos usuários que possam ser delegados,
para as eleições cada um vai concorrer dentro de sua categoria. O Conselheiro
Carlos Henrique David disse que infelizmente os prestadores do município não se
escrevem e o governo tem que ocupar estes 25% e ao invés de indicar oito acaba
tendo que indicar doze, para poder preencher estes 25%, então ficamos sem
entender a falta de inscrições do Hospital Santa Teresa, casa Providencia,

Oswaldo Cruz, Hospital Clinico em fim varias entidades que se ausentaram as
inscrições. O Conselheiro José Freire disse que foi remanejado as categorias para
poder ser realizada a conferência e foi colocado em apreciação para o conselho
votar. Foi votado o remanejamento das categorias da CI conferencia Municipal de
Saúde e aprovado por unanimidade por este conselho. A Secretaria Aparecida
Barbosa disse que não poderia deixar de elogiar condução da comissão e da
Presidente do COMSAÚDE Maria Auxiliadora Pires Ribeiro que não era da
comissão organizadora mais que participou a todo o momento da construção da
conferencia, eu estou surpresa pelo crescimento e amadurecimento da Sociedade
Civil e a integração que aconteceu e tem tudo para ser uma excelente conferencia,
eu estou surpresa pelo crescimento e amadurecimento da Sociedade Civil e a
integração que acontece e tem tudo para ser uma excelente conferencia pelo
clima de harmonia que foi construído, Parabéns a todos. Foi realizada a
apresentação do cofinanciamento de atenção básica através do Data Show pelos
seus representantes, a Sra. Hélida disse que o conselheiro Carlos Henrique trouxe
essa demanda na última reunião que acredito ser pertinente e eu gostaria de
agradecer imensamente aos meus supervisores e ao nosso departamento pela
oportunidade de poder estar aqui hoje, então nós vamos apresentar um breve
histórico dos Agentes Comunitários de Saúde e como podemos estar dentro do
cofinanciamento da atenção básica, trazer também a legislação dos conselho, das
portarias, para que no final desta apresentação todos nós fiquemos esclarecidos
qual é a função do agente comunitário no momento que esta regulamentando na
portaria do Ministério da Saúde e para no final da apresentação debatermos o
assunto. A Sra. Susana disse que é prestadora do programa da saúde da família e
Agente Comunitária de Saúde, onde estou neste trabalho desde Outubro de 1996
juntamente com a enfermeira Neuza onde fui realizar os cursos necessários
através da Secretaria de saúde do Estado onde nos incentivou este trabalho
através de uma pessoa muito importante que é a Irmã Dulce e que é uma
coincidência porque foi dado o aniversario do agente municipal de saúde dia doze
de Maio e da enfermeira também e quem começou o programa aqui no município
foi uma enfermeira que foi a Irmã Dulce através do Colégio Catarina. O Sr.
Adriano do financeiro da SMS disse que foi colocado o valor do repasse por
Agente comunitário de saúde e a cada agente que ingressa no quadro municipal
de saúde de Petrópolis e que é cadastrado no sistema, o Ministério da Saúde
passa o valor de R$ 714,00. esta normalizando na portaria numero 3.178/2010 e o
Ministério da Saúde repassa doze parcelas e uma décima terceira parcela no
ultimo trimestre do ano ou no meio do ano seguinte quando atrasa o repasse onde
ocorre as vezes com certa freqüência e o município de Petrópolis vai receber
estes R$ 714,00 e vai pagar o salário do agente comunitário de saúde, a
gratificação do envolvimento de produtividade dele e o INSS patronal, onde tem
dois valores de desconto do INSS onde é descontado do empregado onde o
agente de saúde tem um porcentual de 8% e o INSS patronal que é o valor que o
empregado tem que repassar para o instituto que é de 22% já que somos
fundações e nas empresas privadas o repasse para o INSS patronal chega até
29% que não é pago ao instituto, ele é pago ao agente comunitário de saúde e é
depositado na caixa econômica federal para segurança desse empregado que é
de 8%, o PIS 1% onde o Programa de Inclusão Social no Brasil ele da direito ao

empregado depois de um certo tempo cadastrado um abono anual no valor de
uma salário mínimo e acredito que uma boa parte dos agentes comunitários de
saúde recebem este abono anual do PIS/PASEP, o décimo terceiro salário que é
custeado com recursos do município, já que o valor seta décima terceira parcela e
que é repassado pelo Ministério da Saúde ele não é utilizado para efetuar o
pagamento do décimo terceiro salário dos agentes comunitários de saúde, esse
valor ele é rateado entre os agentes comunitários e saúde, foi dessa maneira que
foi feito no ano de 2008,2009 e 2010, então é um premio que é dado para os
agentes comunitários de saúde em virtude da importância do trabalho deles.
Também respondeu as perguntas dos agentes comunitários presentes onde ele
explica que as informações chegam e temos que passas as informações corretas,
nós temos que entender que a transferência da APACS para a Fundação
Municipal de Saúde não foi feita por uma emenda constitucional, algo que ocorreu
e que foi a primeira vez dede 1988 que a data da constituição onde funcionários
admitidos sem concurso publico ou em um concurso anterior homologado que
esta na emenda constitucional 51 e o projeto é de 2003 mais só foi aprovado em
2006 e isso tem quase vinte anos, então a realidade é que as pessoas não
conseguem retratar de fato o que ocorreu, pessoas que eram de uma entidade e
que passaram a ser do poder público, então na emenda 51 declarou que é legal e
constitucional a transferência destes profissionais das entidades para a Fundação
Municipal de Saúde. O Dr. Oswaldo da SMS do Departamento de atenção básica
realizou sua apresentação, O COMSAÚDE aprovou por unanimidade estas
apresentações a DOC do Cofinanciamento de Atenção Básica mediante o
comprometimento dos expositores desta apresentação em realizar mais
detalhadamente e por escrito na próxima reunião Ordinária deste conselho. Esta
apresentação está gravada na integra para qualquer esclarecimento e apreciação
dos Conselheiros do COMSAÚDE. A Presidente Maria Auxiliadora Pires disse que
só temos mais cinco minutos de reunião e que não vamos poder os assuntos de
pauta que estão apontados e que sugeri que o assunto dos agentes de saúde
fique para uma próxima reunião extraordinária. Foi dado consenso pelos
conselheiros. A Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, encerrou a reunião às
22:20 minutos.

