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ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e seis, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 
Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) TERMO ADITIVO PSF; 2) PROPOSTA DE 
TRABALHO DE OTORRINOLARINGOLOGIA; 1) TERMO ADITIVO PSF; O Sr. André 
Fontes informou da necessidade de alteração do convenio, por meio de termo aditivo, 
visto a variação salarial das categorias profissionais dos funcionários do PSF, e ainda 
adequações que visam facilitar o funcionamento do Programa. Informou aos presentes 
que o Programa conta hoje com 278 funcionários, e para tal existe um provisionamento 
de recursos que garantam o pagamento do salário, 13º salário, férias, encargos 
trabalhistas, vale transporte, cesta básica e educação permanente. Da proposta original 
existe hoje, para votação, a necessidade de alteração da cláusula 4ª e 12ª que, 
compreendem a mudança do Plano de Trabalho, ajuste de categoria, pagamento de 
diferenças acumuladas e a inclusão de EPI’s. Quanto ao parágrafo 4º, a redação atual 
prevê a apresentação anual, até 15 de janeiro do ano vigente de um comunicado com a 
estimativa de custos para encerramento de convenio, a fim de apurar o equilíbrio 
financeiro. Segundo o Sr. André Fontes, este dispositivo foi inserido no convenio para 
evitar problemas encontrados anteriormente com o HCSS. Essa simulação propiciará 
uma analise antecipada se os recursos disponíveis são suficientes para o cumprimento 
dos pagamentos dos encargos trabalhistas dos profissionais. Esse ano foi possível 
observar que este prazo é inviável, fica então a proposta de alteração para 15 de 
fevereiro. Outra alteração proposta refere-se a cláusula 12ª que, dispõe sobre as 
alterações no convenio estarem atreladas a necessidade de o Termo Aditivo, na forma 
da legislação vigente, exatamente o que esta proposto neste momento. Considerando 
que a elaboração de tal documento é extremamente morosa e burocrática, tendo a 
necessidade de abertura de processo, avaliação do jurídico, entre outras. Argumentou a 
questão em torno do dissídio coletivo dos funcionários, onde parte foi acordada em 
outubro p.p., e outra agora no inicio do ano, por conta da inerência do aditamento os 
funcionários são prejudicados, pois não são beneficiados, logo da concessão do direito. 
A proposta em exame se faz amparada na Lei Federal de Licitações 8666, que abre 
exeções quando ocorrem casos como o citado. Para tal seria inserido na redação atual 
do convênio a permissão de alterações sem a necessidade de aditamento, nos moldes 
da referida Lei, esta disposto as seguintes orientações: registro em apostila deverá ter a 
anuência do COMUS. Outra proposta em analise refere-se a estudo elaborado pela 
coordenação do Programa que detectou a necessidade de inclusão no convênio de 01 
(um) ACS – Agente Comunitário de Saúde para o bairro de Toque-Toque, visto que aos 
ACS’s não esta prevista a concessão de vale transporte, justamente para cumprimento 
das prerrogativas do Programa de que, este profissional deve residir, exclusivamente, na 
área de sua atuação. Por conta da geografia diferenciada do município, torna-se  se 
inviável o deslocamento do referido para cobertura da área citada. Outra proposta de 
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alteração refere-se às nomenclaturas dos profissionais que atuam no serviço, e não 
refletem no aumento do convenio, o repasse a ser feito em torno de 59 mil reais, são 
valores acumulados conforme disposto na apresentação do mesmo que, impressa torna-
se parte integrante desta Ata. A alteração que refere mudança de valores é a inclusão do 
fornecimento do Programa no município para definição de quais equipamentos seriam 
necessários aos mesmos. Quem tem a obrigatoriedade de fornecer é o empregador. 
Para finalizar o Sr. André informou ter recebido um comunicado que confirma o Sindicato 
das Casas como o de representação dos funcionários do Programa, uma vez que não 
houve mudança significativa no convenio do HCSS para o atual da UNIFESP, o serviço 
realizado é o mesmo, logo não cabem alterações, segundo a legislação trabalhista 
vigente. Considerando a decisão do plenário de votar todas as propostas juntas, o Sr. 
André colocou-se a disposição para dirimir possíveis duvidas. Não havendo 
manifestação dos membros conselheiros as propostas de alteração foram colocadas em 
discussão, em votação, tendo sido todas aprovadas por unanimidade dos presentes. 2) 
PROPOSTA DE TRABALHO DE OTORRINOLARINGOLOGIA; O Dr. Guilherme, 
conforme solicitado na reunião anterior trouxe para apresentação formal aos membros do 
COMUS o Dr. Edson Monteiro, profissional responsável pela proposta de serviço de 
otorrinolaringologia a ser implantado no município, antes de passar a palavra o mesmo 
acrescentou, que não será diferente o tratamento dado ao propositor no que tange o 
nível de exigências legais exigido e regulamentado pela SESAU para implantação de 
qualquer tipo de proposta de prestação de serviço na área da saúde. O Dr. Edson 
apresentou-se declarando inicialmente ter escolhido São Sebastião, como projeto 
pessoal, tecnicamente falando disse ter sido titular de Otorrinolaringologia da 
Universidade de Mogi das Cruzes, docente convidado da Unicamp, ter mestrado e 
doutorado pela Unifesp, onde segundo o mesmo, ainda cursa sociologia e medicina 
legal. Quanto a PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação, disse ter iniciado 
suas atividades em 1986 em função de trabalho realizado junto ao Hospital Umberto 
Primo e Perola Bayton, onde atuava como profissional médico, local onde eram 
atendidas muitas crianças com doenças congênitas, como fissuras lábio-palatal e 
deficiência auditiva, em face disso (declarou) aprofundou-se estudando para tratamento 
dessas patologias com a equipe da PROFIS – Programa para Figurados. De lá pra cá fez 
residência em otorrinolaringologia. Destacou ainda que a PROMUR atua em outros 
municípios, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e agora iniciando no Mato Grosso, 
conta com uma equipe com cerca de 700 profissionais e tem residência oficial pela 
Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia.  Quanto à proposta do serviço para São 
Sebastião, considerando a demanda, que inclusive não é nenhuma particularidade do 
município uma vez que, segundo o mesmo, é esta a segunda demanda do Estado de 
São Paulo.  Informou que para iniciar as atividades serão trazidos alguns profissionais 
otorrinos ligados a PROMUR,  declarou ter a pretensão de realizar concurso para novos 
profissionais interessados em atuar na região. No que tange a questão de disponibilidade 
de  equipamentos  para  implementação  do serviço, afirmou dispor de todos,  que  serão 
 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 3 
 

 dispostos numa casa alugada próximo ao Hospital de Clínicas. Alem disso foi alugado 
outro imóvel na rua Caraguatatuba, onde serão realizadas as reuniões multidisciplinares 
com médicos e fonoaudiólogas, também da rede pública que deverão atuar em conjunto 
com a PROMUR, esta casa servirá ainda como dormitório para os residentes. 
Acrescentou que será instalada uma biblioteca especializada com mais de 300 
exemplares, bem como a manutenção da assinatura de 04 revistas internacionais 
especializadas na área para garantir a informação constante e atualizada aos 
profissionais envolvidos.Ainda quanto aos equipamentos serão disponibilizados 06 (seis) 
microscópios de estudo anatômico que possibilitará a realização de exames mais 
complexos.Os atendimentos serão realizados a todos dos munícipes SUS-dependentes 
e cobrados da SESAU de acordo com a tabela SUS, ao ser questionado pela conselheira 
Ana Cristina se haverão atendimentos particulares, o mesmo informou que serão 
reservados não só vagas para atendimentos particulares, como para conveniados a 
Planos de Saúde. Argumentou que o custo de manutenção da clínica gira em torno de 20 
mil reais por mês, o que inviabilizaria seu funcionamento se o atendimento fosse 
exclusivamente ao SUS, contudo, declarou que o que for pactuado com a SESAU como 
cota para atendimentos serão cumpridas, mesmo porquê, acrescentou que só serão 
efetuados pagamentos dos atendimentos dos pacientes agendados pela SESAU e 
efetivamente realizados. Dr. Guilherme acrescentou que além do serviço ambulatorial 
será implantado ainda o serviço de urgência e emergência a ser realizado pelo 
profissional médico que se encontra no dormitório e escalado para plantão, que 
considerando a  proximidade entre uma locação e outra, em poucos minutos estará no 
Pronto Socorro Central. O Dr. Edson acrescentou que promovera a integração de outras 
equipes que já atuam no PS como o caso dos Buco maxilo. A conselheira Ana Cristina 
questionou como serão agendadas as consultas. Dr. Guilherme informou que 
inicialmente serão realizadas via Central de Regulação de Vagas da SESAU, contudo, 
declarou que o desenvolvimento das atividades e que nortearão a melhor maneira 
visando mais agilidade aos usuários. Dr. Edson informou ainda que trará um serviço 
inexistente na região, é o exame labiríntico neurológico computadorizado. A conselheira 
Ana Cristina questionou se haverá uma cota diária de atendimentos para pacientes do 
SUS. Dr. Edson declarou que serão realizados quantitativos de atendimentos de acordo 
com o pactuado entre a SESAU e a PROMUR, isso no âmbito ambulatorial, os eventuais 
pacientes SUS dependentes de outros municípios vizinhos será realizado atendimento 
de urgência se assim for detectado a necessidade, porem tais situações serão 
informadas mensalmente a SESAU para que esta tome as devidas providencias. Sr. 
André Fontes pediu a palavra para iniciar a apresentação em slides da proposta em 
discussão. O conselheiro Dr. Felix argumentou não ser necessário em face de já ter sido 
realizada em reunião anterior, declarou que o que se fazia necessário era a 
apresentação do responsável pelo serviço a ser implantado. Dr. Marcos concordou com 
a proposta do conselheiro e declarou que só demonstrará alguns valores de acordo com 
a meta física e a meta financeira. Previstas dentro do contrato. Declarou que a meta 
física foi estipulada dentro de parâmetros das ONGS já que não existe serie histórica do 
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município, assim sendo se não a produção da meta quantificada não há pagamento, só 
será efetuado o pagamento do serviço realizado, argumentou ainda que o documento é 
suscetível de alterações uma vez que a demanda pode ser maior que a pactuada. 
Colocado em discussão não havendo nenhum questionamento por parte dos membros 
conselheiros presentes o documento foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade entre os presentes. 3) ASSUNTOS GERAIS-INFORMES: Sr. André Fontes 
informou que haverá um atraso na prestação de contas do 4º trimestre de 2005, em 
virtude da mudança do softwer financeiro da Prefeitura bem como do fechamento anual 
da mesma que é realizado integralmente pela Secretaria da Fazenda. O conselheiro 
Carlos Aymar questionou qual seria a Comissão do Comus responsável pela avaliação 
dos dados. Sr. André Fontes informou que caberá a nova Comissão eleita tal atividade. A 
conselheira Ana Paula considerou que os membros da Comissão não terão tantos 
subsídios para tal, e sugeriu que a formação anterior participasse das reuniões inclusive 
para facilitar a familiarização dos novos aos códigos financeiros bem como outras 
premências do trabalho a ser realizado, sugerindo ainda que, antes da eleição da 
comissão de finanças fosse ministrado pelo Sr. André Fontes uma palestra explicando a 
função a ser desempenhada pelos membros que assumirão as atividades de modo que 
os interessados se candidatem com conhecimento de causa, já que para os demais 
membros do Conselho na próxima reunião será ministrada palestra do Dr. Gilson de 
Carvalho, promovida pela SESAU e COMUS a fim de esclarecer aos novos membros as 
atividades individuais de cada um, bem com de todo colegiado. Logo ficou acordado 
entre os presentes que na próxima reunião ordinária todos interessados deverão 
comparecer com uma hora de antecedência de modo a participar das palestras 
ilustrativas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 
será assinada pelos presentes. São Sebastião, 23 de março de 2006. Secretária:                 
Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Sonia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Mercedes Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Marisa de Souza  
Ubirajara do Nascimento  
Carmem Sanches  
Ana Maria Batelochi  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
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Rita de Cássia do N. Simioni  
Vivian Saad Sampaio  
Jair Pires  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Márcia de Souza Guimarães  
Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


