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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA 1 

REVISÃO DO MODELO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 2 

São Sebastião, 09 de agosto de 2013. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia:  5 

01) Definições de Estratégias para implantação da Fundação de Saúde: 6 

Dr. Antonio iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, esclareceu que colocou na 7 

pauta da reunião do COMUS na próxima terça feira, a Lei da Criação da Fundação, devido à 8 

necessidade da apreciação da plenária para o encaminhamento a Câmara Municipal, explicou 9 

que o prazo para as pessoas que estão contratadas pela Lei Municipal n° 1027/95 finda em 10 

novembro (e suas alterações). Dra. Tânia ressaltou que as pessoas terão que prestar um teste 11 

seletivo (concurso celetista de provas e títulos), e os editais exigem prazo para inscrições até a 12 

aplicação da prova. Dr. Antonio disse que a minuta da Lei retornou do Prefeito, ele aceitou as 13 

sugestões feitas, porém o Art. 12, ele fez questionamentos e analisando melhor junto com o Sr. 14 

Givanildo chegaram a uma conclusão que será colocada à esta comissão. Sr. Givanildo fez a 15 

leitura dos artigos que foram revisados pela comissão e concordados pelo Prefeito, somente o 16 

Art. 12 foi revisado pelo Prefeito conforme segue: Art. 12. O Conselho Curador da FUNDAÇÃO, 17 

órgão de direção superior, administração e controle, será composto, por um bloco permanente nato e um 18 

bloco transitório, este último, constituído por representantes titulares e respectivos suplentes, sendo 19 

representantes do governo, e não-governos, indicados e compostos como segue: 20 
I – Bloco Permanente, segmento Nato: 21 

a - O Secretário Municipal de Saúde, como membro nato. 22 

b - A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde, cabendo-lhe 23 

unicamente o voto de qualidade nos casos de empate 24 
II – Bloco Transitório, segmento Governo: 25 

a - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria da Fazenda indicado pelo Prefeito 26 

Municipal; 27 
b - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Educação, indicado pelo Prefeito 28 

Municipal; 29 
c - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indicado pelo 30 

Prefeito Municipal; 31 
d - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, 32 

indicado pelo Prefeito Municipal; 33 
e - 01 (um) representante, sendo o titular da pasta da Secretaria de Governo, indicado pelo Prefeito 34 

Municipal; 35 
III – Bloco Transitório, segmento Não-Governo: 36 

a - 04 (quatro) membros, dentre usuários da comunidade, eleitos em audiência pública convocada pelo 37 

Conselho Municipal de Saúde; 38 
b - 01 (um) representante dos empregados do Quadro Permanente da FUNDAÇÃO, eleito em assembléia 39 

geral. 40 

Após a leitura e explicação dos artigos pelo Sr. Givanildo, não houve nenhum questionamento pelos 41 

membros da comissão.  42 

Importante: O Conselho Curador da Fundação não substitui o COMUS na sua função de controle social e 43 

possui atribuições específicas de curatela do patrimônio da Fundação Pública. O Ministério Público na 44 

pessoa do Promotor de Justiça tem a função de curador de fundações, porém não tem cadeira dentro da 45 

Fundação, pois possui essa atribuição por lei e deve fiscalizar sempre que necessário. A paridade dada ao 46 

Conselho Curador equilibra o Conselho e não retira do gestor maior do SUS na pessoa do Secretário de 47 

Saúde o voto de qualidade e responsabilidade de acordo com a legislação nacional vigente, com especial 48 

destaque para a lei federal 141/2012. 49 

O próximo passo é a análise do estatuto Social da Fundação. 50 

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA REVISÃO DO MODELO DE 51 
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GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: A Comissão emite o seu parecer final pela aprovação do 52 

Projeto de Lei da Fundação Pública de Direito Privado. Nada mais havendo a tratar, foi 53 

encerrada a reunião. 54 

Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião.  55 

Ata elaborada por                              Mirane Souza de Freitas e coordenada por 56 

Antonio Carlos Nisoli P. da Silva.  57 
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