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ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de fevereiro de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

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

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

a) E-mail enviado pelo Sr. Carlos Roberto - setor de informática e Telefonia; 2- Resolução 6 

COMUS nº 01/2009; 3- e-mail enviado pela Ouvidoria DRS; 4- e-mail enviado pelo Sr. Juvenal – 7 

CGU de Boiçucanga; 5- e-mail enviado em resposta ao e-mail do Sr. Juvenal. 8 

b) Ata 124ª reunião ordinária do COMUS e 77ª reunião extraordinária, aprovadas por 9 

unanimidade. 10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Ordem em do dia: 12 

1) Apresentação da proposta para celebração do 4º Termo Aditivo ao Convênio PSF:  13 
 14 

Sr. André apresentou proposta que inclui as alterações abaixo: 15 

a) Prorrogação da vigência do presente Convênio pelo período de 06 (seis) meses, a iniciar em 16 

01 de março de 2009 e a findar em 31 de agosto de 2009: A vigência inicial do convênio foi de 36 17 

meses, já tendo sido prorrogado por 6 meses. A proposta de nova prorrogação por 6 meses está 18 

dentro da legalidade, considerando que a Lei 8666/93 possibilita o prazo total de vigência por até 19 

60 meses; 20 
 21 
b) Reajuste de valores do Plano de Trabalho – Anexo II: Foi detalhado o reajuste das categorias 22 

profissionais envolvidas na operacionalização do convênio, devidamente homologados nas 23 

convenções coletivas 2008/2009: médicos e enfermeiros – 7,5% em duas vezes de 3,75% e 24 

demais categorias, 7,04%; auxílio creche aumentado para R$ 168,00; vale transporte aumentado 25 

para R$ 118,80; Cartão Cesta Básica aumentado para R$ 100,00; Dr. Aldo informou que em 26 

decorrência de discussões realizadas pelo COMUS no ano anterior, estão sendo propostas 27 

adequações na remuneração de médicos, que de acordo com o percentual concedido pelo 28 

Sindicato, passaria a cerca de R$ 7.100,00. Entretanto está sendo proposto aumento no valor 29 

bruto de R$ 7.500,00; para assistentes administrativos, propõe-se equiparar a remuneração ao 30 

cargo com vínculo estatutário; 31 
 32 
c) Pagamento de R$ 159.395,96 (cento e cinqüenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais 33 

e noventa e seis centavos) correspondente a valores acumulados em virtude de Convenção 34 

Coletiva de Trabalho e ajustes do Plano de Trabalho referente ao período de setembro/08 a 35 

janeiro/09 mais reflexos; valores acumulados em virtude de variação do adicional de 36 

insalubridade de março/08 a janeiro/09 mais reflexos: Foi apresentada planilha com 37 

detalhamento das reposições de valores do adicional de insalubridade acumulados no período de 38 

março/08 a janeiro/09, bem como seus reflexos no plano de trabalho, de igual forma para as 39 

reposições de diferenças geradas em decorrência de convenção coletiva de trabalho dos 40 

sindicatos correspondentes; 41 
 42 
d) Exclusão de 27 cargos de agentes comunitários de saúde: considerando a efetivação de 43 

candidatos aprovados em concurso público, foi proposta a diminuição das vagas no Plano de 44 

Trabalho – Anexo II; 45 
 46 

Sr. André informou ainda que o assunto está registrado no processo administrativo nº 10540/05 e 47 

já foi devidamente analisado pela Assessoria Jurídica da SESAU, que emitiu parecer favorável à 48 

celebração do 4º termo aditivo.  49 

Dr. Aldo lembrou das dificuldades enfrentadas pelos profissionais que residem e trabalham na 50 
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Costa Sul, bem como a dificuldade encontrada para reposição de médicos. Argumentou que só o 51 

aumento de salário não é suficiente para sanar todos os problemas encontrados nessa esfera e 52 

citou a possibilidade de se criar um conjunto de ações que favoreçam a fixação desses 53 

profissionais nas regiões citadas. Complementou explicando que essa medida não se restringe 54 

especificamente à Costa Sul, mas a todas unidades básicas de saúde do município. Dr. Antonio 55 

salientou que a não aprovação do proposto implicará em demissões de pessoal e serviços, o que 56 

ocasionará certo caos nos serviços de saúde. Lembrou das parcerias intermunicipais e estaduais 57 

e comentou que não podemos suscitar distorções criando problemas para a Prefeitura. Sr. 58 

Ubirajara lembrou que com o projeto de construção do hospital na Costa Sul parte desses 59 

problemas será eliminado ou resolvido. Dr. Aldo ratificou o discurso do Dr. Antonio e explicou que 60 

a contratação atual implicará em fiscalizações, críticas e cobranças no sentido de envolver a 61 

UNIFESP na criação de atrativos para corroborar na resolução do problema. Sr. Juvenal 62 

perguntou se a SESAU fiscaliza o repasse a UNIFESP quando do desligamento de profissional e 63 

se o Enfermeiro José Antonio continua coordenando o PSF. Sr. André disse que só é repassado 64 

a conveniada os valores referentes aos profissionais que estão atuando no PSF. Dr. Aldo 65 

aproveitou o momento e apresentou a Dra Mamy, atual Coordenadora Médica do PSF. Dra 66 

Mamy informou que a proposta principal de trabalho é de integração do PSF com a rede pública, 67 

evitando a duplicação de serviço, grande causadora de conflitos assistenciais. Reforçou a 68 

implantação do serviço integrado e salientou que o foco em saúde deve ser a comunidade. 69 

Ratificou a necessidade de sanar os problemas enfrentados pela comunidade da Costa Sul. Sr. 70 

Acácio questionou a morosidade no agendamento de consultas pelo PSF. Dra. Mamy informou 71 

desconhecer a demora nos agendamentos de consultas pelo PSF. Dr. Aldo explicou que quando 72 

assumiram a administração, encontraram uma demanda reprimida e que em médio prazo 73 

estruturará medidas para agilização, fazendo com que diminua o número de reclamações do 74 

serviço. Não havendo mais questionamentos, a proposta para celebração do 4º Termo Aditivo foi 75 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 76 

a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 10 de 77 

fevereiro de 2009. Ata lavrada por                   Zenaide Momolo Vidal, 2ª Secretária. 78 
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