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ATA DA 121ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 24 de junho de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.       4 

Dr. Antonio deu início à reunião explicando o motivo da chamada da reunião em caráter extraordinário em 5 

decorrência do momento de transição das rubricas destinadas para ESF à Fundação. Explicou que são as mesmas 6 

pessoas exercendo atividades para a implantação da Fundação ao mesmo tempo em que ainda exercem atividades 7 

pela Secretaria da Saúde. Informou que ele, Dra. Mamy, Sr. Givanildo e Sr. André Fontes trabalharam depois do 8 

expediente e durante o feriado, objetivando a finalização do Projeto, porém este ainda está em fase de conclusão e 9 

elaboração de cálculos pelo Sr. André Fontes. Em seguida informou que ontem esteve reunido com o Conselho 10 

Curador, objetivando apresentar o nascimento da pessoa jurídica da Fundação de Saúde, conforme descrito seguir: 11 

1- Apresentação da Minuta de Lei e valor do repasse do subsídio do Município à Fundação Pública de 12 

Saúde. 2- Apresentação da Minuta de Lei de repasse de incentivo PMAQ – Programa Nacional de Melhoria 13 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica à Fundação Pública de Saúde. 3- Apresentação da Minuta de 14 

Contrato de Gestão da Fundação e Anexos: Anexo I - Programa Operativo Plurianual (POP) - Objetivos e 15 

Metas Quantificados e Aprazados, com Indicadores de Resultados, Anexo II - Plano Operativo Anual, Anexo 16 

III – Sistemática de Avaliação, Anexo IV – Sistema de Pagamento. 4- Processo Admissional da Categoria 17 

Médica e Corpo Administrativo, 5- Apresentação das Metas e Programas da Fundação, 6-Chamamento do 18 

Concurso, 7- Nomeação da Diretoria Executiva da Fundação e apresentação de Currículos Técnicos, 8- 19 

Desenvolvimento do Serviço de Saúde e 9- Autorização da Prorrogação da Vigência da Diretoria Executiva 20 

da Fundação. Informou que todos os itens de pauta foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Curador e 21 

hoje se submeterá a apreciação do Conselho. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 22 

1- Apresentação da Minuta de Contrato de Gestão: Dr. Antonio informou que é um contrato de gestão 23 

compartilhada entre o Município de São Sebastião, por meio da Secretaria da Saúde e de instrumentos legais  24 

voltados para a operacionalização do PSF- Programa de Saúde da Família. Explicou que o recurso utilizado para a 25 

referida operacionalização já existe há quase 20 anos e que atualmente será remanejado, por meio de instrumentos 26 

legais, para a Fundação de Saúde, entidade criada pelo Poder Público. Informou que o valor global do contrato é o 27 

mesmo ao apresentado em reunião anterior do Conselho Curador, porém terá um acréscimo referente às questões 28 

operacionais e administrativas para início das atividades da Fundação. Explicou que gradativamente o contrato de 29 

gestão da Fundação absorverá as estruturas necessárias para funcionamento autônomo da Fundação. Portanto 30 

não romperá com os prestadores de serviços atuais, aguardarão o término de cada contrato para novas licitações.  31 

Considerou que ao longo do desenvolvimento das ações, novos aditamentos serão realizados, enriquecendo o 32 

patrimônio da Fundação. Quanto ao acréscimo em pauta, disse que é irrisório e será destinado a folha de 33 

pagamento e despesas com as questões administrativas para implantação da Fundação. Lembrou que todas as 34 

deliberações da Fundação passarão pelo Conselho Curador e, em seguida, comprometeu-se em disponibilizar a 35 

minuta do contrato e seus anexos, assim que concluída a planilha de cálculos dos encargos financeiros conforme 36 

informado anteriormente.  37 

2- Minuta do Projeto de Lei do Repasse Financeiro e Minuta do Projeto de Lei de repasse de incentivo PMAQ 38 

– Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica à Fundação Pública de 39 

Saúde: Dr. Antonio informou que na reunião de ontem foi apresentada a proposta para dois projetos, porém 40 

pensaram melhor e optaram pela fusão dos projetos, transformando-os em um único projeto, considerando que o 41 

pleito é o mesmo, remanejamento de recursos públicos à Fundação. Salientou que o objetivo da reunião em pauta é 42 

a aprovação do Projeto de Lei para deslocamento de recursos já existentes no Município para a Fundação, bem 43 

como a aprovação do Projeto de Lei do recurso destinado ao PMAQ. Explicou que o recurso de incentivo também já  44 

existe e é repassado diretamente para o Fundo Municipal de Saúde com destino exclusivo ao PSF, porém, 45 

considerando que este, atualmente será gerido pela Fundação, necessitará de autorização para remanejamento do 46 

recurso à Fundação. Informou que o Ministério assina um contrato direto com as enfermeiras das unidades, 47 

objetivando atribuição de responsabilidades das equipes e fiscalização das metas e que além do contrato direto 48 

com cada unidade, existe uma pactuação geral da gestão do Município com o Ministério da Saúde, ficando o 49 

Município responsável pelos parâmetros gerais de Política de Saúde Municipal. Explicou que esse recurso é uma 50 

verba carimbada destinada ao PSF que vem do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, isto é, 51 
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repasse fundo a fundo. Considerou que na lógica de construção do atual projeto, mantendo-se um contrato de 52 

gestão da Prefeitura com a Fundação e esta com as unidades de saúde, respeitando as especificidades locais e o 53 

cumprimento de metas, o Município alcançará suas metas e terá o recurso repassado em sua totalidade junto ao 54 

Ministério da Saúde, isto é, terá 100% do recurso repassado. Dra. Tania perguntou se o recurso referenciado 55 

envolverá as duas possibilidades de investimento, uma para melhoria do acesso e qualidade e outra para 56 

gratificação de profissionais. Dra. Mamy explicou que não existe uma especificação ou restrição de investimento. 57 

Em seguida, Dra. Tania questionou a redação da minuta de autorização para o remanejamento dos recursos 58 

públicos, disse que consta no cabeçalho da minuta que a autorização estabelece a gratificação específica para os 59 

profissionais da Fundação. Argumentou que não acha justa a supervalorização de funcionários em detrimento da 60 

situação de algumas unidades de saúde apresentarem necessidades de adequações. Dr. Antonio explicou que 61 

com a fusão dos projetos, a referida redação já foi revista e corrigida.  Em seguida, salientou que a apresentação 62 

ainda não terminou e este é um dos motivos de não enviarem previamente documentos sem a devida conclusão, 63 

pois teme que matérias inconclusas sejam veiculadas nas redes sociais, considerando que algumas posturas 64 

pessoais e políticas têm como objetivo único gerar falsas interpretações.  Salientou que gostaria muito de ter 65 

enviado a minuta com cinco dias de antecedência, porém, especificamente neste caso, não foi possível devido aos 66 

trâmites burocráticos com relação à criação da pessoa jurídica e suas providências. Dra. Mamy considerou que 67 

divulgar a dinâmica de construção de documentos oficiais em fase de conclusão é temerosa considerando que já 68 

tiveram experiências de documentos provisórios circulando  como definitivo em reuniões do COMUS anteriores. 69 

Dra. Tania entendeu as justificativas colocadas, porém argumentou que quando os documentos são 70 

disponibilizados com um prazo de antecedência maior, facilita a compreensão dos mesmos. Em seguida, solicitou 71 

que quando a minuta do contrato estiver concluída que seja disponibilizada aos conselheiros antes do envio para 72 

Câmara. Dr. Antonio informou que esses projetos estão sendo submetidos para aprovação em caráter de urgência 73 

e em reuniões extraordinárias em decorrência da urgência para contratação dos funcionários, pois CNPJ atual não 74 

permite a entrada de recursos e nem mecanismos de pagamento. Informou que quando o projeto de lei estiver 75 

concluído, ele passará pela apreciação da Comissão de Saúde e pela Comissão de Assessoria Jurídica e esses 76 

trâmites deverão ser submetidos para aprovação. Informou que a redação final (base de cálculos efetuada pelo Sr. 77 

André) estará pronta em aproximadamente dois dias. Por último, ficou pactuado que disponibilizará ao Conselho 78 

Curador por e-mail a minuta do contrato em até 24 horas antes da apresentação na Câmara. Dra. Marcia achou 79 

desnecessário agendar outra reunião extraordinária do COMUS para apresentação da redação final da minuta do 80 

contrato da Fundação, considerando que o Conselho Curador possui cinco representantes do COMUS, sendo 81 

esses responsáveis pelo acompanhamento da Fundação. Dr. João Siqueira considerou que o Conselho precisa 82 

dar um voto de confiança para realização dos trâmites burocráticos, considerando a urgência da implantação oficial 83 

da Fundação, até porque esses dados poderão ser alterados futuramente. Dr. Antonio considerou que estão há 84 

dez dias do início do chamamento dos funcionários da Fundação e se este projeto não for aprovado não poderá 85 

contratar os funcionários concursados. Informou que a Diretoria Executiva da Fundação atual é oficial e foi 86 

composta por portaria decretada pelo prefeito, não remunerada ainda e formada pelos funcionários (Dr. Marcos 87 

Salvador, Dr. Aldo e Dr. Antonio Carlos Nisoli) para iniciar os processos documentais para a criação da pessoa 88 

jurídica da Fundação. Lembrou que os projetos de Lei apresentados estão em consonância com o Termo de Ajuste 89 

de Conduta – TAC elaborado junto ao Ministério Público para adequação das unidades de saúde. Sr. Clausius 90 

perguntou se a avaliação das metas tem periodicidade anual.  Dr. Antonio informou que a avaliação do Ministério 91 

da Saúde é anual e o recurso poderá sofrer variação de repasse caso as metas não sejam alcançadas. Dra. Mamy 92 

complementou que além da avaliação pelo Ministério da Saúde, as unidades pactuam suas metas internas 93 

diariamente. Explicou que são essas as metas que a fundação absorverá.  Dra. Mamy complementou que as metas 94 

referenciadas se referem também as metas qualitativas, sinalizando a qualidade do serviço prestado e suas 95 

dificuldades.  96 

3- Apresentação da Minuta de Contrato de Gestão da Fundação e Anexos: Anexo I - Programa Operativo 97 

Plurianual (POP) - Objetivos e Metas Quantificados e Aprazados, com Indicadores de Resultados, Anexo II - 98 

Plano Operativo Anual, Anexo III – Sistemática de Avaliação, Anexo IV – Sistema de Pagamento: Dr. Antonio 99 

esclareceu que o contrato poderá sofrer alguma alteração, porém estas serão apresentadas assim que o contrato 100 

estiver concluído. Na sequência, discorreu sobre seus anexos e esclareceu que no contrato constará a sistemática 101 

de avaliação das metas, pressupostos do SUS, diretrizes estratégicas vinculadas ao Ministério da Saúde, 102 
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legislações pertinentes , dotação orçamentária com suas respectivas rubricas, discriminação das responsabilidades 103 

da Prefeitura/ Fundação e responsabilidade conjunta e penalidades contratuais. Explicou que existem algumas 104 

cláusulas que precisam de estudo mais aprofundados. Sr. Clausius perguntou se alterações poderão ser feitas a 105 

qualquer tempo no contrato de gestão. Dr. Antonio respondeu que sim e em seguida, informou que o contrato será 106 

de dois anos, objetivando uma avaliação do serviço prestado pela Fundação em curto prazo. Neste momento, Sr. 107 

Puríssimo informou a necessidade de se ausentar da reunião por motivos particulares. Dando continuidade, Dr. 108 

Antonio considerou que as mudanças num primeiro momento não serão visuais e que a população, talvez, não 109 

perceba a implantação da nova sistemática de gestão, porém no decorrer do ano, grandes mudanças serão 110 

construídas e esta ganhará “corpo” e será visualmente percebida por todos. Informou que outros projetos poderão 111 

ser agregados a Fundação com fixação de metas diferenciadas e inter-relação de serviços da saúde e que consta 112 

também do contrato que a Fundação deverá participar das reuniões técnicas realizadas pela Secretaria da Saúde. 113 

Disse que essa estratégia visa o desenvolvimento da mesma linguagem, evitando a dicotomia das ações de saúde. 114 

Informou que a Fundação também apoiará o COMUS na reestruturação dos Conselhos Gestores de Unidades – 115 

CGU’s. Em seguida discorreu sobre as metas diferenciadas de acordo com as características de cada unidade de 116 

saúde. Dra. Mamy informou que cada unidade de saúde terá o seu planejamento de ação com focos diferenciados 117 

de acordo com a característica de cada unidade. Dra. Tania perguntou se existirá visita domiciliar odontológica. 118 

Dra. Mamy explicou que as consultas odontológicas do município ainda apresentam um perfil distante ao 119 

preconizado pelo Ministério da Saúde e que atualmente elas estão voltadas para o atendimento em consultório, 120 

porém estão evoluindo para o processo de programas e no futuro o próximo passo estará voltado para as visitas 121 

domiciliares odontológicas.  122 

4- Processo Admissional da Categoria Médica e Corpo Administrativo: Dr. Antonio informou que 123 

os admissionais médicos serão terceirizados e que abriram um procedimento para compra direta de uma empresa 124 

médica para a realização do processo de admissão, considerando que conforme o Estatuto do servidor, a Unidade 125 

de Saúde Ocupacional – USO existe exclusivamente para procedimentos relacionados aos servidores públicos. 126 

Salientou que até dia 11 de julho, os funcionários estarão trabalhando, tendo em vista a determinação do Ministério 127 

Público, eliminando toda e qualquer forma de prorrogação do contrato. Quanto aos funcionários cedidos pela 128 

Prefeitura somam aproximadamente 10 a 15 funcionários. Dra. Mamy informou que já tem programado um 129 

treinamento básico de integração partindo da premissa que o profissional já vem com base técnica mínima de 130 

formação. Disse que este primeiro treinamento compreenderá o conhecimento das instâncias de trabalhos e suas 131 

rotinas, com duração de dois dias antes do início do trabalho e iniciarão primeiramente com os Enfermeiros.  132 

5- Apresentação das Metas e Programas da Fundação: Dr. Antonio considerou que a missão 133 

principal estará voltada para implantação de uma nova cultura de trabalho dentro do PSF, com lógica e 134 

responsabilidades diferenciadas, além do cumprimento de metas, sempre considerando e respeitando o olhar do 135 

funcionário, objetivando a sistematização, normatização e aperfeiçoamento dos protocolos de atendimento. Em 136 

seguida, apresentou as metas do contrato para o primeiro e segundo ano de gestão, discorrendo sobre as planilhas 137 

dos eixos mensais, apoio matricial, educação permanente e avaliação de resultados. Dra. Mamy explicou que o 138 

trabalho da Comissão de Acompanhamento será individual no processo de avaliação de cada unidade, pois o 139 

contrato e metas fixadas são elaborados de forma individual.  Dr. Antonio considerou que as unidades se 140 

autoavaliarão diariamente, pois o interesse no desenvolvimento do serviço estará atrelado ao serviço executado e 141 

consequentemente salário recebido. Dra. Mamy informou que a maioria dos indicadores já possui uma média 142 

preconizada do que é mais adequado e atuam como referência na construção da série histórica, além de servir 143 

como instrumento de acompanhamento, reflexão e planejamento para o Município. Dando continuidade, Dr. 144 

Antonio elogiou o trabalho Maravilhoso da Dra. Mamy na elaboração do Projeto apresentado, considerando a 145 

complexidade de suas ações e metas.  146 

6- Chamamento do Concurso: Dr. Antonio informou que o concurso já foi homologado e na próxima 147 

semana, impreterivelmente, os funcionários serão convocados para o Exame Admissional.  Discorreu sobre a 148 

preceptoria da Fundação, informando que dentro do quadro de concursados para Fundação, destacarão três 149 

candidatos para exercerem os cargos de preceptores, pessoas que serão responsáveis pela fiscalização, 150 

coordenação e acompanhamento das unidades, objetivando o cumprimento das metas, protocolos propostos e 151 

avaliação de resultados. Explicou que essas pessoas serão selecionadas considerando o perfil de preceptoria com 152 

base na experiência profissional e conhecimento técnico.  Dra. Marcia considerou que a implantação do protocolo 153 
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técnico evita procedimentos diferentes aos pré-definidos como, por exemplo, os de conhecimento popular e que o 154 

acompanhamento das ações dificulta que técnicas inadequadas sejam implantadas.  155 

7- Nomeação da Diretoria Executiva da Fundação e apresentação de Currículos Técnicos: Dr. Antonio 156 

lembrou aos presentes que já foi votado em plenária anterior a composição da nova diretoria e em seguida ratificou 157 

a candidatura dos seguintes profissionais: Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva como Diretor Presidente da 158 

Fundação, Dra. Sandra Mamy Umehara de Souza como Diretora Técnica da Atenção Básica de Saúde e Sr. 159 

André Fontes dos Santos como Diretor Administrativo Financeiro. Justificou que assumirão este projeto em 160 

decorrência de não existir, no momento, a possibilidade de absorver projetos novos, explicou que gradativamente a 161 

Fundação se estruturará e ganhará “corpo”. Em seguida, discorreu sobre os currículos técnicos e qualificações 162 

principais apresentados pela equipe que formará a Diretoria Executiva, sendo eles: Sr. André Fontes formado em 163 

Contabilidade com especializações em Gestão de Sistema de Saúde, Gestão de Recursos Financeiros para 164 

Gestores Técnicos de Saúde, Gestão de Projetos de Investimentos em Saúde e MBA (Master in Business 165 

Administration) em Gestão de Sistema Executivo em Saúde.   Dr. Antonio Carlos Advogado, além do cargo de 166 

concurso, com mestrado em Gestão de Saúde e Meio Ambiente e especializações em Direito Público, Direito Civil e 167 

Processo Civil, Educação Permanente e Gestão de Projetos de Investimentos em Saúde e Dra. Mamy Médica com 168 

residência pela UNICAMP e Medicina Preventiva e Social e Especialização em Saúde Pública pela USP. 169 

Complementou que todos são funcionários concursados e possuem qualificação necessária atendendo aos critérios 170 

legais exigidos.  171 

8- Desenvolvimento do Serviço de Saúde: Dra. Mamy explicou que tudo o que foi colocado na parte técnica 172 

como indicadores de acompanhamento estão consonantes com os seguintes instrumentos de gestão: Plano 173 

Municipal de Saúde, Caderno Orientador da Estratégia da Família e Indicadores do PMAQ. Considerou que não 174 

criaram nada de novo, apenas alinharam esses instrumentos, objetivando clareza e padronização no processo de 175 

gestão. Considerou que alguns indicadores do PMAQ não possuem série histórica de trabalho e esta deverá ser 176 

construída para desenvolvimento da qualidade e padronização. Informou que no Plano de Trabalho consta como 177 

primeira tarefa a construção da organização do serviço de saúde, considerando a forma como o serviço se 178 

relaciona com as outras estruturas de saúde e referências do Estado, atendendo ao novo formato de relação na 179 

construção de redes de saúde. Por último, explicou que construirão cada protocolo de cada linha de cuidados e 180 

seus fluxos, objetivando uma visão mais clara no processo evolutivo. Dra. Tania solicitou o acompanhamento dos 181 

três últimos dados alimentados pelo SIAB, por unidade de PSF. Salientou que esta solicitação já foi feita 182 

anteriormente e não foi atendida. Dra. Mamy se comprometeu em disponibilizá-las no decorrer da semana.  Dando 183 

continuidade, Dr. Antonio questionado pelo Sr. Clausius sobre o fato da Fundação não ter sede própria ainda, 184 

explicou que optaram em oficializar a pessoa jurídica da fundação, inicialmente, com endereço da Secretaria até 185 

que ela tenha estruturação mínima para iniciar suas atividades.  186 

9- Autorização da Prorrogação da Vigência da Diretoria Executiva da Fundação: Dr. Antonio explicou que a 187 

estrutura administrativa, isto é, a diretoria Executiva da Fundação necessitará de prorrogação Até o final de 188 

julho/14, objetivando o desenvolvimento dos trâmites burocráticos. Lembrou que a Diretoria Executiva atual está em 189 

fase de transição e necessitará de prorrogação no período do dia 11/07 ao dia 30/07/14, assumindo oficialmente a 190 

partir do dia 01/08/14, apresentando em sua nova composição os representantes apresentados no item de pauta 7 191 

desta ata. Finalizando a apresentação, Dr. Antonio solicitou o apoio dos conselheiros, salientando que qualquer 192 

alteração futura será consensuada pelo Conselho Curador e apreciada pelo COMUS.  Na sequência submeteu os 193 

itens de pautas em votação (1 ao 9), sendo aprovados por unanimidade em aprovação “ad referendum”, 194 

considerando que a versão final está em fase de conclusão.  195 

10- Solicitação da Continuidade do trabalho desenvolvido pela Sra. Mirane de Souza Freitas no COMUS: 196 

Dra. Marcia informou que a continuidade de seu trabalho pelo COMUS está prestes a findar devido ao término do 197 

seu contrato no dia 11 de julho de 2014. Salientou que a necessidade da Sra. Mirane continuar no COMUS não se 198 

restringe somente a cobertura de férias da Sra. Ana Maria e sim porque sua contribuição profissional é de alta 199 

qualidade e fundamental importância para o desenvolvimento das atividades deste Conselho, além do crescimento 200 

e fortalecimento considerável das ações do COMUS no decorrer desses anos. Sra. Ana Maria lembrou que a 201 

implantação da Fundação demandará a retomada da reestruturação dos Conselhos Gestores de Unidades –CGU’s 202 

e esta demandará um aumento na logística de trabalho do COMUS e consequentemente a necessidade de uma 203 

pessoa para ajudar nesse processo. Concluindo, Dra. Marcia elogiou o apoio da Secretaria da Saúde e do Prefeito 204 
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quanto a disponibilização de uma pessoa tão comprometida e responsável, em seguida solicitou apoio da plenária 205 

com relação à proposta de encaminhar ao Prefeito um ofício solicitando a permanência da Sra. Mirane nas 206 

atividades no Conselho. Proposta aprovada por unanimidade.  207 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  A 208 

reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 18 horas 20 minutos. 209 
Ata elaborada por                                                      Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 210 

São Sebastião, 24 de junho de 2014. 211 
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