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ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quinze dias de julho de dois mil e quatro, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, 
às 17:00 horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na presença 
dos membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a seguinte pauta: 
1) PPI-PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2004; 
2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO ADITIVO Nº 01/2003; 3) PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO TERMO ADITIVO Nº 02/2003; 4) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO 
ADITIVO Nº 03/2003; 5) COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES. Iniciada a 
reunião, passou-se à discussão da pauta: 1) PPI-PROGRAMAÇÃO PACTUADA 
INTEGRADA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2004: O Dr. Eduardo Eiras fez explanação 
do documento entregue anteriormente aos conselheiros na última reunião ordinária, com 
os indicadores a pactuar. Ressaltou a necessidade de deliberação nesta reunião, 
considerando que o prazo dado pela SES foi curto. O Dr. Félix questionou o número de 
agentes da VISA e veículos a disposição do serviço. O Dr. Eduardo informou que o 
quadro atual é composto por 24 servidores, entre fiscais e equipe administrativa, e um 
veículo de transporte. Ponderou que tem alguns problemas quanto às condições de 
trabalho, considerando as restrições orçamentárias pelas quais passa a municipalidade. 
O Dr. Félix questionou como poderemos pactuar algo que não temos condições de 
cumprir.  A conselheira Célia Pinto questionou o valor recebido pelo município, foi 
informada de que o repasse é na ordem de R$ 1.314,98 por mês. Esta considerou ainda 
que é preferível deixar de receber o valor a aprovar a pactuação da maneira que está 
proposta. Colocada em votação, houve 7 votos favoráveis à aprovação e 7 
desfavoráveis. A conselheira Ana Paula indagou o que acontecerá se houver a 
desaprovação da pactuação, foi informada pelo Dr. Eduardo Eiras que o município deixa 
de receber o recurso para o qual já está habilitado. A Sra. Presidente deu o voto de 
desempate pela desaprovação. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO ADITIVO Nº 
01/2003: O Sr. André Fontes informou que o Fundo Municipal de Saúde recebeu um 
montante de R$ 396.660,00 da Secretaria de Estado de Saúde, divididos em 11 parcelas 
mensais, para utilização nas equipes de PSF – Incentivo Qualis. O valor recebido foi 
utilizado para pagamento das equipes através do Convênio firmado com o Hospital de 
Clínicas de São Sebastião. A comissão de finanças apresentou parecer favorável a sua 
aprovação, informando ter analisado a documentação comprobatória da aplicação dos 
recursos. 3) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO ADITIVO Nº 02/2003: O Sr. André 
Fontes informou que o Fundo Municipal de Saúde recebeu um montante de R$ 
50.000,00 da Secretaria de Estado de Saúde, para custeio do Projeto Verão 2003 / 
aquisição de materiais de consumo. A comissão de finanças apresentou parecer 
favorável a sua aprovação, informando ter analisado a documentação comprobatória da 
aplicação dos recursos. 4) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO ADITIVO Nº 
03/2003: O Sr. André Fontes informou que o Fundo Municipal de Saúde recebeu um 
montante de R$ 50.000,00 da Secretaria de Estado de Saúde, para custeio do Projeto 
Verão 2003 / contratação de serviços de terceiros-pessoa jurídica. A comissão de 
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finanças apresentou parecer favorável a sua aprovação, informando ter analisado a 
documentação comprobatória da aplicação dos recursos. 5) COMPOSIÇÃO DOS 
CONSELHOS GESTORES: A conselheira Ana Paula solicitou que a plenária deliberasse 
pelo encaminhamento de proposta de alteração do artigo 6° do regimento interno dos 
conselhos gestores que dispõe do numero de membros, argumentou que se faz 
necessário a inclusão de mais dois componentes, um suplente dos usuários e um 
suplente do representante do governo para que futuramente não venha a comprometer o 
desenvolvimento das atividades dos respectivos conselheiros. A conselheira informou, 
ainda, que não há usuários inscritos em número suficiente para implantação do CGU da 
UBS Enseada, assim sendo, este fica extinto até que haja mais adesão daquela 
comunidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 15 de Julho de 2004. 
Secretária:            Ana Paula de Almeida. 
LISTA DE PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA: 
Paulo Jorge de Souza Campos  
Renata Apollo dos Santos  
André Luiz da Silva Leandro  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
Cleidemar Gomes da Silva  
Nelson James Wright  
Marisa de Souza  
Karin Elizabeth A. Borst  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Carmen Sanches  
Felix Reinaldo T. Plastino  
Célia Pinto  
Moacyr Colli Junior  
Silvia galhardo Baszinski  
Viviane Moura Snodgrass   
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
 
Declaramos para fins de prestação de contas dos Termos Aditivos nº 01, 02 e 
03/2003, que a redação desta ata será apresentada na próxima reunião ordinária do 
Comuss, no dia 05/08/2004, para deliberação da plenária. 
 
 
Ana Paula de Almeida 
1ª Secretária 


