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ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 21 de outubro de 2008, às 16:20 hs, em segunda chamada. 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1) - Ordem em do dia: 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

a) Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 01/2007: Sr. André informou que foram 7 

compradas seis ambulâncias modelo Mercedes Sprinter, sendo que uma delas paga 8 

parcialmente com recursos da Secretaria de Estado da Saúde. Apresentou documentos 9 

comprobatórios da aplicação dos recursos, sendo R$ 40.000,00 de repasses do Estado, R$ 10 

3.081,81de rendimentos de aplicação financeira e R$ 61.118,19 de contrapartida municipal, 11 

totalizando R$ 104.150,00. Informou ainda que essa ambulância será utilizada no Pronto 12 

Atendimento de Boiçucanga. A documentação já foi apresentada à Comissão de Finanças que 13 

emitiu parecer favorável a sua aprovação. Sr. André disponibilizou relatório e notas fiscais para 14 

conhecimento do Conselho. Colocado em votação, a prestação de contas foi aprovada por 15 

unanimidade. 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

b) Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 02/2007: Sr. André informou que o Estado 18 

repassou R$ 150.000,00 para o município, para construção da USF Jaraguá. O recurso foi 19 

utilizado para pagamento da segunda medição da obra, no valor de R$ 321.154,33, sendo 20 

custeado R$ 150.000,00 de repasses do Estado, R$ 12.471,85 de rendimentos de aplicação 21 

financeira e R$ 158.682,48 de contrapartida municipal. Informou ainda que a conclusão da obra 22 

será feita com recursos próprios, porém considerando que o recurso do Estado já foi utilizado em 23 

sua totalidade, está sendo apresentada essa prestação de contas. Sra. Silvia perguntou sobre a 24 

vigência do recurso. Sr. André respondeu que a vigência original desse recurso era até 31/12/07, 25 

mas como a verba foi liberada em novembro /2007 não houve tempo hábil para empregá-la. 26 

Houve prorrogação do prazo até junho/2008 e nova prorrogação até outubro/2008. Informou que 27 

a documentação já foi apresentada à Comissão de Finanças, que emitiu parecer favorável a sua 28 

aprovação. Sr. André disponibilizou relatório e notas fiscais para conhecimento do Conselho. 29 

Colocado em votação, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade.  30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

c) Prestação de Contas do 3º Trimestre: 32 

c.1) Sr. André informou que a Comissão de Finanças fez três reuniões para análise dos 33 

documentos comprobatórios da execução orçamentária do período. Apresentou o detalhamento 34 

da aplicação dos recursos conforme planilha integrante desta ata. Colocou-se a disposição para 35 

esclarecimentos dos valores. Foram apresentados os gráficos do total de pessoal ocupado e a 36 

distribuição na rede, PSF e Hospital de Clínicas.  37 

c.2) Dra. Márcia, Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, apresentou a estrutura 38 

organizacional do departamento e o número de profissionais atuando na área. Apresentou as 39 

mudanças referentes à alteração e composição da equipe e informou que atualmente todos os 40 

funcionários são concursados. Citou que o setor possui uma legislação muito especifica e daí a 41 

dificuldade para compor e preparar a equipe. É preciso capacitá-los antes do exercício do cargo. 42 

Neste momento, optaram por treinamento na área de alimentos, considerando a chegada da 43 

temporada e conseqüentemente aumento do número de ambulantes e restaurantes em 44 

funcionamento. No decorrer do ano, outros treinamentos serão colocados em prática nas outras 45 

áreas de atuação da vigilância dentro do plano de ação. Quanto à Vigilância Epidemiológica 46 

foram efetivados 60 agentes de combate a endemias e esses estão trabalhando na equipe de 47 

combate à dengue. Exercem um trabalho específico com realização de visita domiciliar, coleta 48 
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das lavas, nebulizações, digitações de informações, execução de relatórios, levantamentos e 49 

trabalho educativo. Informou que a partir desta semana realizarão o levantamento do índice 50 

rápido do Aedes Aegypti, que visa o controle da dengue para o próximo ano. Este levantamento 51 

demanda estudo e quantificação de lavas encontradas em determinadas áreas do município – 52 

estudo voltado para identificação dos riscos de infestação e prevenção de epidemias. Informou 53 

que os resultados deste trabalho serão apresentados futuramente. Explicou que devido ao 54 

período de mudanças, sobretudo com a efetivação de servidores, não serão apresentados os 55 

números. O Sr. André Fontes informou que haverá audiência pública trimestral no dia 23-10-08, 56 

às 17h, na Câmara Municipal para apresentar a pauta desta reunião. Colocado em votação, a 57 

prestação de contas do 3º trimestre/2008 foi aprovada por unanimidade.  58 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

d) Votação da Lei Orçamentária Anual 2009: Sr. André colocou-se a disposição para 60 

esclarecimento ao assunto tratado na última reunião ordinária do COMUS. Sra. Silvia perguntou 61 

se a contrapartida do Estado será menor para o próximo ano e se há possibilidade de 62 

remanejamento dos recursos. Sr. André respondeu que sim e que a maior aplicação continuará 63 

por conta do Município. Explicou que a proposta ora apresentada está na Câmara Municipal e 64 

deverá ser votada até o recesso de dezembro. Ressaltou que os vereadores poderão propor 65 

emendas à proposta, que possibilita os remanejamentos. Sr. Carlos Aymar perguntou como 66 

ficarão as construções no caso de queda na arrecadação do município. Sr. André respondeu que 67 

caso haja queda na arrecadação, a despesa deverá ser revista. Não havendo mais dúvidas, a 68 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 69 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
Encerramento: Ata lavrada por                , Silvia Galhardo Baszinski, 1ª Secretária do 71 

Comus. São Sebastião, 21 de outubro de 2008. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE 72 
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