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ATA DA 63ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE; 2) 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 – AGENDA MUNICIPAL DE SAÚDE 2006; 1) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE; O Com a palavra o Sr. André Fontes, 
membro conselheiro e representante da SESAU informou que a Comissão de Finanças 
do COMUS reuniu-se por três vezes, 34º, 35º e 37º anexas, para emissão do parecer da 
Prestação de Contas do 2º semestre  de 2006,onde foram apresentados pela SESAU os 
relatórios analíticos das despesas liquidadas, resumo da folha de pagamento, processos 
licitatórios, extratos bancários das contas do Fundo Municipal de Saúde, relatórios da 
aplicação de recursos repassados pela SESAU ao HCSS – Subvenção Social Lei 
Municipal 1675/2004, AVDEC – Lei Municipal 1606/2002 e Complexo Unifesp-SPDM 
para operacionalização do PSF. O Sr. André ressaltou que durante a analise dos 
documentos foi apresentado à Comissão de Finanças, um documento encaminhado a 
SESAU pela AVDEC, informando da paralisação das atividades em função do 
cancelamento do fornecimento de vale-transporte e vale-refeição, os membros da 
Comissão constataram, ainda, que a Entidade não vem cumprindo com o acordo firmado 
com a SESAU em 2005, ocasião em que a Instituição teve seu repasse de recursos 
suspensos, por não enviar os relatórios de atividades desse período. Para que a 
Instituição continuasse a receber os recursos públicos municipais, foi acordado que os 
meses cujos relatórios não foram apresentados não seriam pagos, e, que o repasse 
fosse restabelecido sendo o pagamento efetuado, mês sim mês não, até que todas as 
parcelas fossem liquidadas. O Sr. André declarou, ainda, que na ocasião da paralisação 
das atividades em 2004 a Entidade dispunha de saldo de caixa,logo a justificativa de 
falta de recursos para  compra de vale refeição não pareceu pertinente aos membros da 
Comissão. A conselheira Ana Paula ressaltou que o assunto fora pautado em reunião do 
COMUS, a pedido da própria Instituição, que na ocasião, não envio nenhum 
representante. O conselheiro Carlos Aymar, Coordenador da Comissão de Finanças, 
manifestou-se, requerendo a Comissão Executiva, que a AVDEC seja notificada a 
comparecer em reunião do COMUS para discutir uma resolução  para o problema da 
Instituição. O conselheiro acrescentou que a Comissão é favorável à suspensão do 
repasse dos recursos municipais ate que a questão seja resolvida, considerando o 
excelente serviço prestado pela Instituição aos munícipes. O conselheiro informou ao 
Plenário que houve um repasse ao HCSS feito pela SESAU para fins específicos de 
quitação de débitos anteriores. O conselheiro solicitou à Comissão Executiva que fosse 
formalizado questionamento junto ao conselheiro Felix, ou ainda, a Entidade que 
representa quanto a sua permanência na Comissão de Finanças, considerando que para 
esta prestação de contas foi observado a disponibilidade de horários do mesmo e que 
ele não compareceu a nenhuma das três prejudicando,assim, os trabalhos da Comissão. 
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O conselheiro finalizou com a leitura do parecer favorável à aprovação da Prestação de 
Contas da SESAU, emitido pelos membros da Comissão em reunião. Colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade pelos membros do COMUS. 2) RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2005 – AGENDA MUNICIPAL DE SAÚDE 2006; A conselheira Ana Paula 
disponibilizou cópia, impressa e disquete, para analise dos membros conselheiros,  
discussão e votação do documento dar-se-ão na próxima reunião ordinária do COMUS. 
Com a palavra a Sra. Maria Aparecida, Assistente Social e Coordenadora de Programas 
da SESAU, que disponibilizou cópia da proposta da Agenda Municipal de Saúde para o 
Ano de 2006, onde destacou que os eixos dispostos na proposta são definidos pelo 
governo Federal, e que, basicamente referem-se aos indicadores de atenção básica 
pactuados pela SESAU e aprovados pelo COMUS. A conselheira Dercy pediu a palavra 
e sugeriu que a SESAU já se prepare, consolidando dados epidemiológicos, para inserir 
a seu planejamento novos eixos, também definidos pelo governo federal no novo pacto 
pela saúde aprovado recentemente e que prevêem ações voltadas à saúde do idoso e 
violência domestica, com implantação previstas já para 2007. O assunto será pauta da 
próxima reunião ordinária do COMUS onde será discutido e votado. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 
São Sebastião, 22 de agosto 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  
Luiz Roberto Santos  
Eduardo P. Santos  
Carlos Cipullo Aymar  
Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
Ângela Regina Couto  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Estiveram presentes como ouvintes os que assinam a lista de presença. 


