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ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos treze dias do mês de fevereiro 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) APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DA 6 

COMISSÃO ELEITORAL DO CGU’S; 2) REAJUSTE PSF – 2ª APOSTILA; 3) PROJETO 7 

BEM-TE-VI; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: 8 

leitura da ata da 100ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade; apresentados para 9 

leitura os extratos de transferências do FNS; lidos os seguintes informes: a) Ofício 10 

COMUS nº 01/2007, solicitando à Secretaria da Saúde providências quanto a divulgação 11 

das datas, horários e local das reuniões do Comus em 2007; b) Ofício COMUS nº 12 

02/2007, informando as datas, horário e local das reuniões ordinárias para o ano de 2007 13 

(encaminhado por e-mail a todos os conselheiros); c) Memorando nº 056/2007 – SESAU 14 

para o Departamento de Comunicação, solicitando a veiculação das informações 15 

solicitadas no Oficio COMUS nº 01/2007, no Jornal Acontece e no site Oficial da 16 

Prefeitura de São Sebastião; d) Apresentação do Cadastro de Conselhos de Saúde 17 

2005/2006; e) Justificativa do não comparecimento a reunião ordinária do membro Dr. 18 

Marcelo Ferraz Coelho, por motivos de acidente. A seguir passou-se à ordem do dia: 1) 19 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL DO CGU’S: Sr. 20 

André explanou sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão para Eleição dos 21 

Conselhos Gestores de Unidades de Saúde – CGU’s; comentou das providências que 22 

estão sendo tomadas quanto as palestras, para divulgação sobre o funcionamento, 23 

direitos e obrigações dos CGU’s para a Comunidade e Unidades de Saúde, a alteração 24 

do Regimento Interno dos CGU’s, devidamente avalizada à Comissão Eleitoral pela 25 

plenária do Comus na reunião anterior, entre outras providências em andamento. A 26 

alteração do Regimento Interno deverá ser votada em reunião futura do Comus, apesar 27 

da plenária ter dado o aval para a Comissão proceder as alterações necessárias. 2) 28 

REAJUSTE PSF – 2ª APOSTILA: O Sr. André Fontes informou que de acordo com o 29 

que foi deliberado na última reunião do Comus, a Comissão de Finanças não pôde se 30 

reunir no mesmo horário, mas um dos seus representantes, Sr. Luiz Roberto, 31 

compareceu à sala do Fundo Municipal de Saúde e fez a conferência dos cálculos dos 32 

valores consignados na 2ª apostila, que além dos reajustes, fez compensação de valor 33 
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calculado com equivoco na 1ª apostila. Ressaltou que o valor repassado a maior está 34 

depositado na conta do convênio, que tem em cláusula que dispõe sobre eventuais 35 

compensações de valores em toda competência “fevereiro”. Ainda assim, faz-se 36 

necessária essa retificação na assinatura da 2ª apostila. O Sr. Luiz Roberto afirmou que 37 

após sua análise, concluiu que os valores consignados na 2ª apostila estão corretos. 38 

Considerando que a composição do Comus não está completa, o Sr. André Fontes 39 

ponderou que o assunto não poderá ser votado, e será tratado tão logo haja a formação 40 

da nova composição. 3) PROJETO BEM-TE-VI: Dra. Sônia Monteiro, explanou sobre a 41 

implantação do projeto e como seria desenvolvido. O projeto já havia sido aprovado em 42 

plenária do Comus, porém houve entendimento divergente do projeto inicial, visto que 43 

estava prevista cobrança de contribuições dos pacientes, para gastos com a 44 

documentação ortodôntica, etc. O projeto foi revisto pela Assessoria Jurídica da Sesau e 45 

concluiu-se que o fato contraria os dispositivos do SUS, ou seja, a assistência deve ser 46 

gratuita. Na proposta atual,  todas as despesas serão custeadas pela Sesau, em sua 47 

maior parte, e a APS apresentará contrapartida financeira, além dos serviços 48 

profissionais de seus associados. O Sr. André complementou que dessa forma será 49 

necessário aguardar a alteração da Lei Orçamentária, visto que a LOA para 2007 previu 50 

um dispositivo que todo o remanejamento para a seguridade social depende de 51 

autorização legislativa. Considerando no momento elaboração da proposta da LOA o 52 

Projeto não havia sido previsto, faz-se necessária adequação orçamentária. 53 

Considerando que a composição do Comus não está completa, esse assunto deverá ser 54 

abordado futuramente, tão logo haja formação da nova composição. Durante a 55 

apresentação, foram levantadas algumas dúvidas pelos conselheiros e presentes, quanto 56 

às metas, objetivos e público alvo, sendo esclarecidas pela Dra. Sônia. 4) ASSUNTOS 57 

GERAIS: O Conselheiro Luiz questionou sobre a utilização de bebedouros de pressão 58 

nas Unidades de Saúde, por servidores e usuários. Sra. Ana, Presidente, interpelou, 59 

colocando o assunto como pauta para próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a 60 

tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 61 

São Sebastião, 13 de fevereiro de 2007. Secretariando:        Marcelo Rodrigues 62 

Gonçalves, por ausência do 1º e 2º Secretários. 63 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 64 

Antonio G. D. de Carvalho  Orlando R. L. Sales  
Sonia Apª.  S. Monteiro  Geraldo Nunes de Almeida  
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