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ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO.

3 Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede da Secretaria
4 Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na presença
5 dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, para analisar e discutir a seguinte
6 pauta: 1) APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HCSS, PS.
7 CENTRAL E P.A. BOIÇUCANGA; 2) ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO PSF – 3ª APOSTILA; 3) LEI
8 ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2008; 4) ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMISSÃO EXECUTIVA E
9 COMISSÃO DE FINANÇAS. A seguir passou-se à ordem do dia: 1) APRESENTAÇÃO DE
10 PROPOSTA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HCSS, PS. CENTRAL E P.A. BOIÇUCANGA: A
11 Sra. Ana informou que o contrato foi enviado aos conselheiros na última semana e deu a palavra
12 para as manifestações. O Dr. Ubirajara ponderou que em nenhuma parte da minuta consta o
13 Comus como órgão fiscalizador. O Dr. Antonio disse que a atribuição do Comus já é garantida
14 por lei e que nos contratos não é necessário fazer referência a toda a legislação, pois assim
15 teríamos um contrato muito extenso. O Sr. André ponderou que todos os novos assuntos não
16 discutidos anteriormente são apresentados ao Comus. Após esses esclarecimentos, o Sr. André
17 apresentou em data-show a minuta. Houve pequenas modificações em relação à minuta enviada
18 anteriormente, como a inclusão da possibilidade de revisão do contrato a qualquer momento, e
19 não anual, como constava, exceto a revisão da planilha orçamentária; a elaboração de balancete
20 financeiro a cada três meses, a fim de se apurar eventuais superávits, que servirão para abater
21 dos repasses mensais seguintes ou reinvesti-lo mediante autorização da Prefeitura; alteração do
22 valor a ser repassado mensalmente à Organização Social, incluindo os custos do PS. Central e
23 P.A. Boiçucanga, exceto as despesas com pessoal próprio, culminando com teto mensal no valor
24 de R$ 1.391.000,00. Foi prevista também a possibilidade de aquisição de equipamentos, desde
25 que haja disponibilidade financeira no Contrato, porém as principais despesas com investimento
26 serão de responsabilidade da Prefeitura. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a
27 proposta da Prefeitura e a redação da minuta do contrato de gestão. 2) ALTERAÇÃO DO
28 CONVÊNIO PSF – 3ª APOSTILA: O Sr. André Fontes apresentou planilha com demonstrativo
29 das alterações propostas: valor do salário base dos cirurgiões dentistas, adicional de
30 insalubridade e vale transporte e percentual do FGTS, de 8,5% para 8%. Informou que a
31 alteração do salário dos cirurgiões dentistas tem como objetivo adequá-lo à realidade nacional e
32 equipará-lo ao dos mesmos profissionais da Prefeitura, considerando que há uma discrepância
33 entre os valores atuais.
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Ressaltou que já existe parecer jurídico favorável à redução,
considerando que já se passaram 6 (seis) meses da última demissão daqueles profissionais no
quadro da Unifesp/SPDM. O valor do convênio passa de R$ 670.371,46 para R$ 636.044,58,
sendo que nas competências “março” de cada ano será repassado também o valor de R$
21.695,70, para aquisição de uniformes e EPI. Proposta colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. 3) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2008: O Sr. André Fontes informou que o
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39 Executivo enviou no último dia 28/09, a proposta orçamentária para o Legislativo. Considerando
40 que a Comissão de Finanças está com apenas três membros, o assunto não foi apresentado
41 ainda. O valor inicialmente estimado pela Sesau foi de R$ 59.180.075,00. Este valor foi analisado
42 pela Secretaria da Fazenda, que após consolidação dos dados e projeção da arrecadação,
43 solicitou sua redução, ficando a segunda proposta estimada no valor de R$ 50.082.115,00. Foi
44 informado ainda que este valor poderá ser alterado, visto que será votado pelo Legislativo. 4)
45 ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMISSÃO EXECUTIVA E COMISSÃO DE FINANÇAS: A Sra.
46 Ana informou que o Sr. Carlos Aymar solicitou desligamento da Comissão Executiva e Comissão
47 de Finanças. Solicitou a apresentação de candidatos para as vagas, devendo ser do segmento
48 usuário. Foi eleita a Sra. Márcia Guimarães para a Comissão de Finanças, porém nenhum
49 conselheiro se candidatou para a vaga de secretário na Comissão Executiva. O Sr. André Fontes
50 informou que a secretaria do Comus está sendo feita por técnicos da Sesau, pois o secretário
51 anterior não concluiu os trabalhos. A Sra. Ana alegou que os usuários não têm a mesma
52 capacidade que os técnicos da Sesau. A Sra. Dircéia argumentou que os técnicos são
53 remunerados e deveriam assumir as funções e apenas informar aos conselheiros para que estes
54 depois opinassem. O Dr. Guilherme ponderou que o Comus existe em função do usuário e não
55 podemos confundir as funções. A Sesau dá o suporte e condições para o desenvolvimento dos
56 trabalhos. O Sr. André Fontes disse que não tem sentido os técnicos da Sesau assumirem todas
57 as responsabilidades para fiscalizar o seu próprio trabalho. O Dr. Antonio disse que o usuário só
58 está tendo direitos e não está assumindo seus deveres. A Sra. Viviane disse que essa atividade
59 deve ser exercida pela Comissão Executiva. A Sra. Ana afirmou que realmente a Comissão não
60 está exercendo suas atividades como deveria porque houve acomodação por parte de seus
61 membros. Foi deliberado que na próxima reunião ordinária o assunto será colocado novamente
62 em discussão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será
63 assinada pelos presentes. São Sebastião, 16 de outubro de 2007. Secretariando:
64 André Fontes dos Santos.
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