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ATA DA 2ª REUNIÃO COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dez, às 14 horas, na sala do COMUS
na sede da Secretaria da Saúde, reuniu-se a Comissão Temporária para adequação do
Regimento Interno (Comissão Executiva) do Conselho Municipal de Saúde na presença dos
membros que assinam esta Ata, para discutir a seguinte pauta: 1) ORGANOGRAMA DO
HOSPITAL: Discussão da necessidade de solicitar da SESAU e do Instituto SOLLUS o
organograma do HCSS para permitir a cobrança de resultados das metas pactuadas no
Termo de Parceria; 2) PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL E PRESTAÇÃO DE
CONTAS. A Comissão deliberou pela criação de uma Comissão Técnica no âmbito da
SESAU por iniciativa do COMUS para acompanhar, emitir pareceres e deliberações quando
da necessidade de se firmar novas parcerias de diversas naturezas. Essa medida evitará
ingerências externas não técnicas á Secretaria de Saúde. 3) RECURSO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE: 4) REGIMENTO INTERNO DAS COMISSÕES: Ficou deliberado
que as Comissões deverão entregar seus regimentos internos para acompanhamento do
COMUS. O assunto deverá ser abordado na plenária para conhecimento das comissões;
5)) VERIFICAR ENTIDADES QUE “RECEBEM AIUXÍLIO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO
SOCIAL” DA PREFEITURA: Discutiu-se a necessidade de se estudar a existência de
entidades no COMUS que sejam subvencionadas pela PMSS e sua legitimidade para
participar do COMUS. Dr. Antonio se incumbiu de verificar esse aspecto para ser discutido
quando da finalização do novo regimento interno do COMUS. Os membros presentes
deliberaram pela emissão de diversos ofícios e a realização de nova reunião a ser
combinada em data oportuna para discutir novos assuntos e finalizar a elaboração do novo
regimento interno. Fica sobrestado o trabalho da Comissão para reelaboração do novo
regimento interno, uma vez que, devido ao excesso de trabalhos que permeia o COMUS
nessa fase de finalização das prestações de contas dos Institutos SOLLUS e ACQUA e
suas pendências, não há tempo hábil para a sua finalização. Tão logo finalizem essas
pendências e minimize o volume de trabalhos, a Comissão voltará a se reunir para a
finalização do regimento interno, visando a sua apresentação aos Conselheiros de Saúde.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada
pelos presentes. São Sebastião, 25 de março de 2010. Coordenadora:
Ana
Cristina R. Soares.
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