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ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos membros 
que assinam esta Ata, para discutir a seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2° 
TRIMESTRE DE 2005; 2) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO P.P.A. 2006/2009; 3) 
ADEQUAÇÃO DO CONVÊNIO DO PSF; 4) 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR; 5) ASSUNTOS GERAIS. A conselheira Ana Paula iniciou a reunião 
justificando a ausência da Presidente, conselheira Silvia, que se encontra em São Paulo por 
conta de problemas de saúde na família. A conselheira Carmem, vice-presidente do COMUS 
solicitou que a Sra. Ana Paula apresente a pauta. A seguir passou-se a discussão da 
pauta.1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2° TRIMESTRE DE 2005: O Sr. André Fontes 
iniciou a explanação informando que a Comissão de Finanças realizou duas reuniões para 
análise dos documentos, emitindo parecer favorável à aprovação das contas. Acrescentou 
que nesta prestação houve já a apreciação de extratos bancários, o que proporcionou 
melhor entendimento, além de mais tempo para análise da execução orçamentária pela 
entrega mensal dos relatórios. Houve aumento no investimento, conforme disposto no 
quadro demonstrativo apresentado. Comunicou ainda que a AVDEC passou a atuar neste 
mês de agosto na campanha de vacinação anti-rábica, porém não houve nenhuma produção 
apresentada desde o mês de novembro/2004. O fato foi submetido à apreciação do assessor 
jurídico da Secretaria da Saúde, que emitiu parecer pela restituição dos valores 
subvencionados até julho/2005. Considerando que houve o repasse de 6 (seis) meses, e a 
impossibilidade de restituição sob pena de inviabilizar a entidade, sugeriu a restituição nos 
repasses dos próximos meses, de forma alternada sem interrupção das atividades. O Dr. 
Guilherme acrescentou que entende que o COMUS deve emitir seu parecer por estar 
envolvido no contexto da análise das referidas prestações de contas realizada pela entidade. 
Declarou que a SESAU não tem interesse de parar o repasse por conta dos trabalhos 
realizados pelos voluntários. O conselheiro Carlos Aymar questionou se a entidade não 
poderia entrar com uma contrapartida por parte dos membros associados. O Dr. Antônio, 
assessor jurídico da SESAU, informou que não se pode intervir na estrutura de uma 
entidade. O Sr. André Fontes discordou da necessidade de contrapartida financeira. Pela 
natureza do convênio, a contrapartida é a própria prestação de serviço pela entidade. 
Colocado em votação foi emitido parecer favorável à forma proposta pela SESAU. O Sr. 
Carlos Aymar manifestou o parecer da Comissão de Finanças, pela aprovação da prestação 
de contas, ressaltando pontos positivos com relação à transparência e a facilitação com 
relação ao acesso às informações. Colocada em votação a Prestação de Contas do 2° 
Trimestre de 2005, tendo sido aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2) 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PPA-PLANO PLURIANUAL 2006/2009: O Sr. 
André Fontes apresentou a planilha proposta para PPA do próximo quadriênio, já 
apresentada preliminarmente aos membros da Comissão de Finanças e enviada aos demais 
conselheiros via e-mail. Detalhou os critérios para formulação da proposta, como as 
diretrizes do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, entre outras. Foram 
distribuídas cópias para análise prévia e colocou a Sesau à disposição para prestar todos os 
esclarecimentos necessários. Foi acordado entre os presentes a análise final e votação na 
próxima reunião ordinária. 3) ADEQUAÇÃO DO CONVÊNIO DO PSF: O Dr. Guilherme 
declarou que foi observada a necessidade de se adequar alguns quantitativos em duas 
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categorias especificas no convênio. Informou que inicialmente o total de vagas para servente 
e recepcionista seria de 18 e 24, contudo a necessidade é de 22/22. A Dra. Fátima. Diretora 
do Depto. de Coordenação das Unidades de Saúde, informou que embora haja apenas 20 
equipes do PSF, a necessidade dos 22 é por conta do PACS Boracéia e a  unidade 
odontológica da Topolândia, que é vinculada ao PSF. A alteração refletiu em um aumento de 
R$ 2.022,04 por mês. Após discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 
dos presentes à adequação proposta. 4) 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR: A conselheira Ana Paula procedeu a leitura do ofício circular NEDRH-DIR 
XXI, que informa da alteração da data, a saber, de 20 para 12 de setembro, para envio dos 
documentos necessários à participação na etapa regional da 3ª Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador, a titulo de Conferência. Informou que o município estava se 
organizando para realizar a 1° Conferência Municipal de Saúde do trabalhador nos dias 19 e 
20 de setembro. Com a alteração os palestrantes que abordariam os eixos temáticos de 
discussão e proposição não poderiam comparecer por conta de já terem, em datas 
anteriores, se comprometido com outros municípios. Declarou que o Município deverá 
realizar uma Plenária Paritária Municipal para, exclusivamente, eleger os Delegados que 
concorrerão à etapa estadual da 3ª Conferência Nacional de ST. O assunto tornará a ser 
abordado na próxima reunião do conselho. 5) ASSUNTOS GERAIS: A conselheira Ana 
Paula passou a pauta da próxima reunião ordinária aos membros presentes. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 24 de agosto de 2005. Secretária:                Ana Paula de 
Almeida. 
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