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ATA DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 
SEBASTIÃO. 2 
Data: 24 de abril de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 
Ordem do dia:  4 
1- Apresentação da Programação Anual de Gestão de Gestão 2012: 5 
2- Apresentação do Projeto de Implantação da Unidade de Saúde da Família Juqehy II:  6 
Dr. Antonio deu início a reunião informando da necessidade de consignar a alteração na composição 7 
da Comissão de coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S, oficializando o 8 
desligamento da Sra. Tânia Regina Sarak e inclusão das conselheiras Silvia Galhardo Baszynski e 9 
Dircéia Arruda de Oliveira e alteração na composição de Acompanhamento do Fundo Municipal, 10 
oficializando o desligamento da Sra. Tânia Regina Sarak. Em seguida, passou-se a ordem do dia:  11 
1- Apresentação da Programação Anual de Gestão de Gestão 2012:  12 
Sra. Cidinha lembrou o envio por e-mail da Programação Anual 2012 para apreciação prévia dos 13 
conselheiros. Informou que houve alterações de valores em algumas páginas da Programação 14 
enviada, em seguida, destacou-as em sua apresentação. Dentre as alterações destacou a inclusão do 15 
CAPS – AD para conclusão de estudos e implantação. Disse que a versão corrigida e impressa será 16 
disponibilizada ao Conselho. Explicou que a Programação Anual de Gestão de Saúde é um 17 
instrumento de gestão obrigatório, na qual a Secretaria da Saúde tem que apresentar no início de 18 
cada ano. Em seguida disponibilizou o momento para esclarecimentos. Não havendo 19 
questionamentos, a Programação Anual de Gestão de Saúde foi colocada para aprovação e foi 20 
aprovada por unanimidade. 21 
2- Apresentação do Projeto de Implantação da Unidade de Saúde da Família Juqehy II:  22 
Dra. Mamy informou que a Rede instalada de saúde conta com 38 unidades de saúde distribuídas em toda 23 
extensão do município de São Sebastião. Discorreu sobre considerações importantes na consolidação da 24 
implantação da referida equipe. Em seguida, destacou algumas das justificativas contidas no projeto de 25 
implantação: 1- Plano Municipal prevê a meta de 100% de assistência pelo PSF; 2- O Plano Municipal de 26 
Saúde já consta a previsão da implantação desta unidade; 3- Proposta de garantir acesso aos usuários, 27 
por meio da estratégia de saúde da família conforme demanda levantada; 4- Crescimento e forma de 28 
ocupação da população do bairro de Juquehy; 5- Localização do bairro e perfil da população. Em relação 29 
aos objetivos, caracterizou a proposta e visão do Município em consonância com as diretivas do Ministério 30 
da Saúde. Em seguida discorreu sobre os objetivos específicos do projeto, explicou que foi baseado na 31 
situação local, características da população, forma de ocupação, questões de saúde da população local e 32 
necessidade do trabalho, que é a vocação da estratégia de saúde da família. Dra. Mamy questionada pela 33 
Sra. Dirceia explicou que o processo de trabalho com a comunidade visa trazer para dentro da unidade de 34 
saúde da família as discussões e problemáticas da comunidade que ela atende, bem como participar de 35 
todas as situações que a comunidade prevê como prioridade. Apresentou a conformação atual do bairro de 36 
Juquehy, disse que ela está dividida em oito micro áreas, por número de famílias. Salientou que a maioria 37 
dessas micro áreas está acima do número preconizado pela Estratégia de Saúde da Família. Dra. Mamy 38 
questionada pela Dra. Tânia sobre a utilização das bicicletas no início da implantação do PSF, informou 39 
que a bicicleta não era propriedade do funcionário e sim da instituição PSF e que as bicicletas não são 40 
mais utilizadas. Citou problemas de roubo e uso indevido para situações particulares por parte dos 41 
funcionários. Ainda questionada pela Dra. Tânia sobre a utilização de carros para realização de visitas, 42 
Dra. Mamy informou que os Agentes de Saúde são os que menos utilizam carros. Explicou que atualmente 43 
o PSF não possui frota própria e que, desde o término de parceira com o Instituto ACQUA, as unidades de 44 
saúde não contam com carro especifico para o Programa de Saúde da Família.  Dra. Tânia lembrou que 45 
no ato da implantação, o Ministério da Saúde doou carros para atuação no Programa, em seguida 46 
questionou o destino desses carros. Dra. Mamy informou que os carros destinados ao Programa no início 47 
de sua implantação (ano 2000) entraram num processo de deterioração e que os carros da saúde são 48 
providenciados ao PSF de acordo com a necessidade de cada unidade de saúde. Disse que existe uma 49 
proposta de resgate dessa frota especifica para o Programa. Salientou que as visitas domiciliares não 50 
deixam de ser realizadas por falta de carros, condição que não descarta a revisão do resgate da frota 51 
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especifica para o PSF. Dra. Tânia solicitou documento que comprove o envio dos carros ao Programa e 52 
sua condição atual. Dr. Antonio explicou que todos os carros da prefeitura são patrimoniados, sejam 53 
doados ou cedidos, e em casos de deterioração, eles são baixados no sistema. Sra. Dinalva questionou 54 
como acontecerá essa cobertura, independente da utilização de veículos para realização das visitas. Dra. 55 
Mamy explicou que a visita não está condicionada a nenhum transporte, disse que os agentes 56 
comunitários atuam na área que eles residem, condição de acesso facilitadora para realização das visitas. 57 
Sra. Silvia perguntou como ficará a assistência dos agentes de saúde, considerando a carência instalada 58 
em outras unidades de saúde. Dra. Mamy informou que aguardam a vinda de mais quatro agentes para 59 
compor a equipe completa, disse que haverá um redimensionamento das equipes, não começarão do 60 
“zero”. Dr. Antonio explicou que antigamente os agentes eram contratados por terceirizadas, porém 61 
depois da emenda constitucional 51/2006, promulgada pelo presidente da república, todos ACS e agentes 62 
de saúde deveriam ser concursados. Disse que essa emenda foi regulamentada pela lei 11350/2006, 63 
causando uma discussão na esfera jurídica. Informou que a lei determina que os ACS admitidos anterior à 64 
emenda, desde que tenham feito processo seletivo anterior, deveria ser efetivado. E, na administração 65 
anterior, optaram pela realização de concurso público, considerando que a emenda feriria a Constituição, 66 
na qual funcionário é efetivado somente por meio de concurso público. Desta ação, alguns funcionários 67 
realizaram concurso e passaram e os demais que também realizaram concurso e não passaram, abriram 68 
processo na justiça e o juiz determinou a reintegração no quadro de funcionários. Considerou que deste 69 
imbróglio, gerou-se uma situação complicada para futura contratação da categoria. Por último considerou 70 
que essas questões judiciais podem rolar por muitos anos e que a situação dos ACS’s faz parte de suas 71 
prioridades e já está em fase de discussões com o prefeito. Caso seja necessário haverá contratações 72 
emergenciais para cobertura cumprimento das metas do PSF. Informou que amanhã viajará para Curitiba 73 
para estudo da criação da Fundação de Saúde no Município e, caso corra tudo certo, parte dos problemas 74 
elencados hoje, serão resolvidos. Questionado pela Dra. Guilhermina sobre a possibilidade de concurso 75 
para os agentes, explicou que este é mais um problema jurídico devido à especificidade de contratação 76 
dos agentes pelo Programa de Saúde da Família, na qual determina que o agente deve trabalhar no 77 
mesmo local que reside, com comprovação de dois anos de residência no local. E caso haja concurso, 78 
deverá seguir esses parâmetros específicos para micro áreas. Dr. Antonio questionado pelo Sr. Carlos 79 
Aymar explicou que, caso haja uma contratação emergencial, deverá ser publicado um edital contendo as 80 
especificações referentes às micro áreas. Dra. Mamy explicou que o redimensionamento dos agentes de 81 
saúde dependerá do retorno do prefeito em relação à definição legal para o tipo de contratação a ser 82 
adotada. Dra. Tânia solicitou para uma próxima reunião, resposta aos questionamentos referentes ao 83 
número atual de agentes comunitários, número de agentes cadastrados no Ministério da Saúde e número 84 
de casos de agentes em desvio de função, caso existam. Dr. Antonio sugeriu que sejam esgotados todos 85 
os assuntos pertinentes à apresentação do referido projeto e, caso seja necessário, outros assuntos 86 
devem ser encaminhados para o COMUS providenciar esclarecimentos. Sr. Puríssimo considerou a 87 
ampla abrangência do bairro de Juquehy, em seguida perguntou a Dra. Mamy se serão criadas condições 88 
de trabalho para os agentes ou se já existe algum plano de trabalho especifico, considerando as questões 89 
elencadas sobre os veículos e bicicletas disponibilizadas ao Programa e sua deterioração. Dra. Mamy 90 
informou que já existe um planejamento para aquisição dos veículos, porém considerou que efetivação 91 
esbarra nas questões orçamentárias. Por último, salientou que as atividades rotineiras não dependem do 92 
uso de carros. Dando continuidade, Dra. Mamy apresentou a definição das micro áreas por número de 93 
famílias, descritivo das unidades por áreas de atendimento e equipe de profissionais (carga horária). 94 
Discorreu sobre os instrumentos de gestão utilizados na gestão dos PSF’s e seus fluxos respectivos. Disse 95 
que a forma de avaliação e monitoramento é feita por meio do SIAB. Apresentou a previsão orçamentária 96 
para o ano de 2012, com descrição detalhada por categoria profissional. Salientou que o valor do aluguel, 97 
corresponde ao valor total, considerando que o imóvel alugado será compartilhado com o SAMU e serviço 98 
de esterilização para atendimento as unidades de saúde próxima a unidade. Concluindo, informou que 99 
será incluída no projeto a descrição detalhada da produção da unidade. Questionada pela Sra. Silvia e Sr. 100 
Puríssimo quanto ao prazo para início das atividades oferecidas pela referida unidade respondeu que 101 
depende efetivação da reforma do prédio e da reposição da equipe de profissionais, quanto à parte técnica 102 
já iniciaram algumas ações. Dr. Antonio informou, ainda que, abriu processo interno para formalização 103 
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dos estudos referentes às questões da Vigilância Sanitária para o pleno funcionamento da unidade de 104 
Juquehy. Dra. Mamy questionada sobre novo concurso para os agentes comunitários informou que este 105 
último concurso não contemplou os agentes, considerando que a Saúde da família possui um perfil 106 
diferenciado e sua contratação não está vinculada a concursos. Questionada pela Sra. Dirceia quanto ao 107 
repasse do Ministério da Saúde explicou que a verba é um incentivo, ficado a maior parte custeada pelo 108 
município. Dr. Antonio salientou que 90% dos recursos empregados no PSF saem dos cofres municipais, 109 
a verba do Ministério atua como incentivo. Salientou que a Enfermeira Margarete informou que será 110 
necessária a inclusão de mais um Auxiliar de Enfermagem para atuar na central de esterilização, além dos 111 
três apresentados na planilha orçamentária. Dr. Antonio considerou que este profissional não entraria no 112 
custo do PSF, bem como a Assistente Social citada pela Dra. Mamy.  Questionado pela Sra. Dinalva 113 
sobre a porcentagem que o município investe na área da saúde informou que, segundo o que determina a 114 
constituição, o valor é de no mínimo 15%. Sra. Cidinha informou que este ano tem previsão de 27% e no 115 
ano passado foi 31.14% de investimento. Sra. Silvia solicitou à Dra. Mamy rigor no desenvolvimento 116 
prático do referido projeto e que a unidade de Juquehy I não fique desassistida e tenha investimentos tão 117 
bons quanto aos dedicados a implantação da nova unidade, oferecendo aos usuários o que de melhor a 118 
saúde pode oferecer. Dra. Mamy considerou que o prédio antigo apresenta condições estruturais difíceis e 119 
necessita de investimentos, porém estão procurando estabelecer parcerias com a Sociedade e SAMJU, 120 
objetivando definir soluções. Salientou que à medida que diminuem o fluxo dentro da unidade de saúde, o 121 
sistema de organização de espaço também melhora. Sr. Puríssimo solicitou a formação de uma equipe de 122 
acompanhamento da SESAU nesta obra, objetivando evitar a ocorrência de irregularidades como as que 123 
aconteceram na realização da reforma no Pronto Atendimento de Boiçucanga. Por último, Dr. Antonio 124 
garantiu que farão este acompanhamento da melhor forma possível. Agradeceu a apresentação da Dra. 125 
Mamy e colocou o Projeto de Implantação da Unidade de Saúde da Família Juquehy II para 126 
votação. Aprovado por unanimidade. 127 
 128 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 129 
presentes. 130 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 131 
responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      132 
São Sebastião, 24 de abril de 2012. 133 
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