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ATA DA 29ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 30 de setembro de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Comissão de Finanças; 5 

2- Pré Conferência e Conferência; 6 

3- Área Contaminada do bairro do Itatinga; 7 

4- Fundação Municipal de Saúde; 8 

5- Retornos da Denúncia de Médicos sem CRM HCSS. 9 

1- Comissão de Finanças: 10 

Dr. Antonio deu início à reunião informando que o formato da apresentação da Prestação de 11 

Contas precisa melhorar, a forma de apresentação está muito cansativa. Disse que existem 12 

serviços prestados há anos e que estes se repetem todo quadrimestre, sendo possível 13 

disponibilizar a população em forma de link no site da Prefeitura. Quanto aos problemas 14 

relacionados ao quorum das reuniões da Comissão de Finanças, contando somente com a 15 

presença da Dra. Tânia e do Sr. Carlos Puríssimo na maioria delas. Disse que os demais 16 

compareceram numa ou outra reunião e que essa conduta prejudicou os trabalhos da Comissão. 17 

Dra. Marcia sugeriu a contratação de um técnico ou empresa que dê assessoria aos trabalhos da 18 

Comissão de Finanças, considerando a verba destinada ao COMUS. Dr. Antonio disse que o 19 

prazo solicitado pela Dra. Tânia na plenária na reunião 116ª Extraordinária do COMUS, conforme 20 

resolução nº. 453/12 que garante dez dias de antecedência para manifestação documental. 21 

Explicou que fará a proposta na próxima reunião ordinária do COMUS e, caso aprovado precisará 22 

mudar o Regimento Interno.  Salientou que o prazo estipulado de dez dias subsidiará as duas 23 

partes, Secretaria de Saúde e COFIN. Disse ser inaceitável a emissão do relatório no dia da 24 

Prestação de Contas, sem antes ter passado por esta Comissão Executiva. Sugestão aprovada 25 

por unanimidade.  26 

2- Pré Conferência: Dr. Antonio informou que chamará atenção dos conselhos na participação 27 

efetiva nas Pré Conferências, lembrando da responsabilidade de cada um como delegados natos. 28 

3- Área Contaminada do bairro Itatinga: 29 

Dr. Antonio fez a leitura do ofício nº 122/2013 do COMUS protocolado em 10/09 na CETESB, 30 

solicitando algumas informações que deliberadas na reunião 115ª Extraordinária do COMUS, 31 

efetuou também a leitura do ofício nº 361/13 da CETESB protocolado no COMUS em 24/09. 32 

4- Fundação Municipal de Saúde: 33 

Dra. Marcia falou da necessidade da realização de uma oficina para discutir o Estatuto da 34 

Fundação, informou que existem questionamentos por parte dos funcionários sobre a forma de 35 

contratação. Dr. Antonio explicou que a Fundação está na fase de aprovação por Lei na Câmara 36 

Municipal e que após a Lei ser aprovada terá que efetuar o pedido de inscrição do CNPJ. Falou 37 

ainda da criação do Conselho Curador e relembrou que o COMUS fará parte. Disse que o 38 

Estatuto está rascunhado, porém nada impede a realização de uma oficina. Explicou que o 39 

estatuto é prerrogativa da Fundação, elaborado por todos os órgãos da Fundação, e que todas as 40 

modificações serão deliberadas pelo COMUS.  41 

5- Retornos da Denúncia de Médicos sem CRM HCSS: 42 

Dra. Márcia informou que não houve retornos dos ofícios expedidos a Comissão de Ética do 43 

Hospital de Clinicas de São Sebastião – HCSS solicitou reiteração dos ofícios referentes os 44 

atendimentos de médicos no HCSS sem CRM no início deste ano. Sra. Ana Maria informou que 45 

alguns ofícios foram respondidos pelo o Interventor anterior Dr. Gustavo Barboni, mais que há 46 
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pendências de ofícios por parte da Comissão Ética do HCSS. Dr. Antonio sugeriu elaborar a ata 47 

desta reunião e desta elaborar os seguintes encaminhamentos: 1- Solicitar a Presença dos 48 

membros da COFIN para uma reunião com a Executiva no dia 03/10 às 10:00h na sala do 49 

COMUS. 2- Colocar como item de pauta acerca da participação dos conselheiros às Pré 50 

Conferências e Conferência Municipal de Saúde na próxima Reunião Ordinária do COMUS do dia 51 

08/10. 3- Solicitar a Comissão de Ética do HCSS o posicionamento acerca dos ofícios expedidos 52 

no inicio deste ano.  A Secretaria Executiva apreciará as respostas com apresentação futura em 53 

ordinária do COMUS para deliberações. Sugestão aprovada por unanimidade.  54 

   55 

Ata elaborada por                                                                  Mirane Souza de Freitas.                                                        56 

São Sebastião, 30 de setembro de 2013.  57 
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