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ATA DA 49ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quatro, às 17:30 horas, na sede 
da Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta: 1) 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2005; 
2) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 3) MEMBRO DO COMUS PARA COMPOR A 
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A conselheira Ana 
Paula iniciou a reunião com a correspondência da conselheira Célia Pinto, que havia 
solicitado, junto a secretaria do conselho, a cessão de cópia de documentos 
referente ao contrato administrativo N° 013 / 2004 “ Comunidade Terapêutica Vida 
Nova de Assistência e Recuperação dos Dependentes Químicos e Álcool” e cópia 
dos extratos bancários referente a conta que movimenta a contrapartida do Município 
à área da Saúde, conforme previsto em Lei. O Sr. André Fontes esclareceu tratar-se 
de contrato de prestação de serviços de moradia e alimentação a pacientes de alta 
hospitalar ou de pronto socorro sem estrutura familiar nem moradia e que pelas 
condições físicas debilitadas não podem ficar ao relento e que ainda demandam de 
cuidados ambulatoriais de conformidade com a Assistência Social da secretaria da 
PMSS, e cópia dos extratos da conta referente a contrapartida do Município às ações 
de saúde, entregues nesta data. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2005. 
Foi apresentada a proposta detalhada do orçamento para a Secretaria de Saúde 
para 2005, inclusive com distribuição de cópia aos presentes. O Sr. André Fontes 
informou que a LOA é um instrumento complementar ao PPA - Plano Plurianual, e 
LDO. O orçamento leva em consideração a previsão de arrecadação para o próximo 
ano e a forma como ela será aplicada. Ressaltou que no transcorrer da execução 
orçamentária poderá haver ajustes, suplementações, remanejamentos de dotação 
orçamentária. O conselheiro Nilton questiona se o valor apontado na planilha como 
despesa total inclui as despesas com o PSF – Programa de Saúde da Família. O Sr. 
André Fontes informou que todas as despesas da saúde devem estar consignadas 
nesta proposta, com exceção de despesas com saneamento, que apesar de refletir 
na saúde, devem consignar orçamento da Secretaria de Serviços Urbanos. A 
conselheira Célia questionou se a possibilidade de ajustes é só para recursos da 
Saúde ou compreende as outras áreas da administração pública. Foi informada que 
todas as áreas podem recorrer a esse recurso, desde que comprovada a 
necessidade. A conselheira Célia questionou se os recursos para aquisição de 
equipamentos audiológicos já tinham sido repassados no seu total. Foi informada 
que já houve o repasse de R$ 157.000,00 e resta repasse  a ser efetuado. Em 
investimentos, foi orçado para USF Topolândia, o valor de R$ 1.200 mil 
considerando-se o valor licitado neste ano, mais o valor executado e liquidado de R$ 
900.000,00. A conselheira Célia Pinto argumentou ainda que o valor apontado para 
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medicamentos e oxigênio é muito baixo para tal fim. O Sr. André fontes informou que 
o valor corresponde a média executada neste ano. Finalizada a explanação o Sr. 
André Fontes colocou-se a disposição dos conselheiros para esclarecimento de 
possíveis duvidas argumentou ainda que haveria uma semana para os conselheiros 
analisarem as propostas e proporem, caso houver, adequações. 2) SUBSTITUIÇÃO 
DE MEMBRO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. A conselheira Ana Paula justificou a necessidade de pautar o 
assunto da substituição conforme deliberado pelo COMUS na 72ª reunião ordinária, 
quando então a conselheira Célia Pinto despertou a preocupação na permanência do 
conselheiro André Leandro junto a referida comissão. A conselheira Renata pediu a 
palavra e informou ter conversado com o referido por telefone, visto que o mesmo 
goza de período de férias junto à administração pública, este então colocou a 
disposição do COMUS sua vaga junto à comissão para que não haja prejuízo das 
atividades previstas à mesma. A conselheira Ana Paula questionou se haveriam 
interessados, a saber, no seguimento do governo, em integrar-se à comissão. O 
conselheiro Tiago manifestou-se tendo sido eleito por unanimidade. 3) INDICAÇÃO 
DE MEMBRO PARA COMPOR A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA. A conselheira Ana Paula questionou se haveriam interessados em 
desenvolver as atividades previstas para a referida coordenação do programa, 
conforme explanado pela mesma na 72ª reunião ordinária do COMUS. A conselheira 
Silvia, presidente, sugeriu que a conselheira Ana Paula contatasse a conselheira Rita 
de Cássia, representante da APAE, e posteriormente desse retorno ao COMUS 
quanto à manifestação da mesma. ASSUNTOS GERAIS. A conselheira Ana Paula 
informou que o Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde será 
apreciado pelo Conselho Gestor do Pólo Permanente de Educação em Saúde do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, ainda este mês, provavelmente dia 24 p.f., a 
conselheira ressaltou a importância da participação dos conselheiros no sentido de 
justificar a real necessidade do proposto, a mesma considera que os demais 
municípios contemplados com a implantação do Pólo podem questionar o fato do 
Município de São Sebastião ter apresentado, já este ano, projeto de mesmo teor, 
porém o público alvo era diferente, no caso eram os conselheiros gestores de 
unidades. A conselheira Célia Pinto pediu a palavra e informou os conselheiros 
presentes da iniciativa tomada por seis membros do COMUS, usuários, após reunião 
entre os mesmos, de solicitar junto ao Ministério Público auditoria nas contas da 
SESAU, a mesma considerou que o seguimento dos usuários esta enfraquecido visto 
a pouca participação dos representantes da Federação Pró Costa Atlântica, 
acrescentou que no referido os conselheiros fizeram questão de manifestar sua 
consideração aos servidores desta Secretaria em especial, visto que o empenho dos 
mesmos na execução de suas atividades tem garantido o bom andamento do serviço 
de saúde, a mesma ressaltou que o elogio por parte dos conselheiros deveria ser 
anexado ao prontuário de cada servidor. Acrescentou que o pedido é de auditória e 
não “interdição” nas contas da Saúde junto ao Ministério da saúde, Secretaria de 
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Estado da Saúde e Ministério Público, considerou a vinda do Dr. Paulo Jorge, atual 
Secretário de Saúde, muito tardia, tendo assumido já com problemas orçamentários, 
considerou, ainda, que caso fique comprovado a inexistência de irregularidades será 
pedido desculpas aos envolvidos, disponibilizará cópia do documento aos 
conselheiros na próxima reunião do COMUS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 
a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
14 de setembro de 2004. Secretária:                       Ana Paula de Almeida. 
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