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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede da 3 

Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 4 

Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para 5 

analisar e discutir a seguinte pauta: 1) SITUAÇÃO COMPOSIÇÃO COMUS APÓS LEI 6 

1828/06 2) REAJUSTE PSF – 2ª APOSTILA; 3) SITUAÇÃO CONVÊNIO AVDEC – 7 

Termo Aditivo e Plano de Trabalho; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião 8 

passou-se ao expediente do dia: leitura da ata da 99ª reunião ordinária, aprovada por 9 

unanimidade; lidos os seguintes informes: a) Extratos de transferências do FNS 10 

(apresentados aos Conselheiros); b) leitura do Decreto nº 3598/06 (substituição do Dr. 11 

Felix Reinaldo T. Plastino, pelo Dr. Marcelo Ferraz Coelho e Telma Kajiya por Zenaide 12 

Vidal – representantes da APS). A seguir passou-se à ordem do dia: 1) SITUAÇÃO 13 

COMPOSIÇÃO COMUS APÓS LEI 1828/06: Sra Ana Cristina fez a leitura da Lei nº 14 

1828/06, que dispõe sobre alteração das Leis 1195/97, 1430/00, 1513/01 e 1590/02,  15 

versa sobre o Conselho Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde; informou 16 

que a secretaria do Comus já oficiou às entidades para que estas indiquem seus 17 

representantes; informou também às entidades que até o momento não deram resposta; 18 

Sr. André disse que é necessário organizar uma comissão para eleição dos Conselhos 19 

Gestores de Unidades, uma vez que os CGU’s têm assento no Comus após a nova lei. 20 

Ponderou também que até dia 11/01/07, o Executivo Municipal deverá emitir Decreto de 21 

nomeação da nova composição, o que é inviável, visto que os CGU’s não estão 22 

compostos e algumas entidades ainda não informaram os nomes de seus 23 

representantes. Ressaltou que até esta reunião, a composição atual tem legitimidade 24 

para deliberações. Explanou, ainda, em linhas gerais, qual é o papel dos Conselhos 25 

Gestores de Unidades. Sra Ana sugeriu que na formação do Conselho Gestor do HCSS, 26 

que um dos membros pertença à área jurídica, o que facilitará muito o acompanhamento 27 

dos procedimentos lá ocorridos. Sr. André propôs a formação de uma comissão para 28 

criação de regulamento para eleição do Conselho Gestor. Foram eleitos os seguintes 29 

membros para a comissão de eleição do Conselho Gestor de Unidades: Srs. Eduardo R. 30 

Santos,  Luiz Roberto dos Santos  e Ana Cristina, do segmento “usuários” e Sr. Wilmar, 31 

do segmento  – “governo”. A paridade não pôde ser observada, visto a ausência de 32 

candidatos do segmento “profissionais de saúde e prestadores de serviços de saúde”. A 33 
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Comissão se reunirá no próximo dia 16/01, para início dos trabalhos. 2) REAJUSTE PSF 34 

– 2ª APOSTILA: O Sr. André Fontes informou do reajuste dos valores do convênio PSF, 35 

em virtude de Acordo Coletivo do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 36 

Serviços de Saúde de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Litoral 37 

Norte e Sul, representante das categorias profissionais: cirurgião dentista, auxiliar de 38 

enfermagem, recepcionista, servente, agente comunitário de saúde, auxiliar de 39 

consultório dentário, assistente administrativo e coordenadores. Apresentou os valores 40 

reajustados e mencionou que no reajuste da 1ª apostila, houve equívoco de cálculo, que 41 

está sendo retificado nesta 2ª apostila. Sra. Ana Cristina sugeriu que a Comissão de 42 

Finanças faça a avaliação dos cálculos e emita parecer para votação em plenária, 43 

sugestão acatada por unanimidade. Indagou quanto aos uniformes, se a sua aquisição 44 

não é de responsabilidade da UNIFESP. Sr. André explicou que a UNIFESP recebe 45 

valores para administração do Programa; os valores de salários, encargos sociais, 46 

educação permanente, auxílio creche, exames periódicos, vale transporte, cartão 47 

alimentação, uniformes e EPI são pagos pela Prefeitura. 3) SITUAÇÃO CONVÊNIO 48 

AVDEC: Sra. Ana informou que a AVDEC está realizando suas atividades, mas ainda 49 

não houve a assinatura de Termo Aditivo. Ressaltou que a entidade continua suas 50 

atividades, mas ainda não apresentou nova proposta de plano de trabalho. 4) 51 

ASSUNTOS GERAIS: . Sr. André informou que foi aprovado o Convênio para construção 52 

da Unidade de Saúde de Camburi, valor a ser repassado pelo Ministério da Saúde; sobre 53 

as Comissões do Comus, lembrou que somente quando a composição do Comus estiver 54 

completa poderão ser constituídas. Foram ratificadas as datas das reuniões do Comus 55 

para 2007: 13 fevereiro, 13 março, 10 abril, 08 maio, 12 junho, 10 julho, 14 agosto, 11 56 

setembro, 09 outubro, 13 novembro e 11 dezembro; com relação a documentos 57 

eventualmente em poder da Sra. Ana Paula (ex-presidente do Comus), a Sra. Ana 58 

Cristina falou dos esforços para localizá-la. Como não foi possível, foi protocolada ação 59 

judicial para que a mesma seja notificada. A Sra. Presidente, convidou Dr. Guilherme 60 

para comentar sobre a situação do HCSS; Dr. Guilherme falou sobre a situação do 61 

HCSS. Disse ter ocorrido assembléia no qual a Provedoria entendeu que o HCSS fosse 62 

passado para a PMSS. Para tanto, foi solicitado um período de 90 (noventa) dias para 63 

transição. Falou das dificuldades com relação ao passivo, que o Sr. Prefeito se dispôs a 64 

assumi-lo. Falou da questão do CNPJ do HCSS, pois, ainda está em estudo como ficará 65 

sua natureza jurídica, se Municipal, Fundação ou Autarquia. Disse ainda, que a 66 
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Secretaria visitará outros Municípios para adquirir novas experiências com empresas que 67 

atualmente administram esses hospitais. Citou,  como exemplo, o hospital de São José 68 

dos Campos, hoje administrado pela UNIFESP,  que apesar das dificuldades iniciais, foi 69 

considerado como uma experiência positiva. O Hospital do Município de Mogi das 70 

Cruzes, administrado pela UNIFESP, conta hoje com o título de acreditação, considerado 71 

um dos títulos mais difíceis de conseguir. Já conseguiram o primeiro, e estão 72 

caminhando para o segundo. As empresas que estão sendo estudadas/avaliadas as 73 

empresas como UNIFESP, Fundação Zerbini, entre outras. Disse também, que estão 74 

sendo entrevistados os funcionários dessas empresas, para se saber o índice de 75 

satisfação. Disse que a partir do segundo semestre, a PMSS dará início às obras no 76 

HCSS, além das demais obras já em andamento. Comentou da inauguração da UBS 77 

Topolândia, com previsão para março de 2007. Falou do reajuste nos salários dos 78 

médicos, em virtude de mesa de negociação estabelecida com o Sindicato dos Médicos 79 

de São Paulo e Sindserv. Espera-se o restabelecimento serviços como cardiologia,  80 

urologia, neurologia e ortopedia, que está em fase de final de acordo. Informou que boa 81 

parte da agenda da semana na SESAU foi para tratar do assunto com os médicos, a fim 82 

de se evitar paralisações ou outros contratempos. Disse que o objetivo da administração 83 

é entregar um sistema de saúde a contento da população. Nada mais havendo a tratar, 84 

foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 85 

Sebastião, 09 de janeiro de 2007. Secretariando:        Marcelo Rodrigues 86 

Gonçalves, por ausência do 1º e 2º Secretários. 87 
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