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ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de dezembro de 2010, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-6 

mails Enviados e Recebidos, Decreto COMUS Nº 4917/2010, Resolução COMUS Nº 25/2010 e 7 

justificativas de ausência, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  8 

* Os documentos recebidos até o período constam dos arquivos do Conselho. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

B) Leitura das atas: 146ª Ordinária, aprovada por unanimidade. 11 

______________________________________________________________________________ 12 

Ordem do Dia: 13 

1- Apresentação da Proposta Orçamentária do Executivo para 2011; 14 

2- Apresentação da Comissão de Auditoria (Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do 15 

SUS); 16 

3- Assuntos Gerais: 17 

• Aprovação do calendário de reuniões do COMUS para 2011; 18 

• Indicação de desligamento da entidade AMBACAM do COMUS; 19 

• Cadastro do Município de São Sebastião no SISRAG – Sistema de Apoio ao 20 

Relatório de Gestão. 21 

______________________________________________________________________________22 

Dr. Antonio Carlos informou que a apresentação do segundo item de pauta ficará para a próxima 23 

reunião ordinária do mês de fevereiro de 2011. Em seguida passou-se a ordem do dia. 24 

_____________________________ 25 

 26 

1) Apresentação da Proposta Orçamentária do Executivo para o para 2011: 27 

Sr. André Fontes informou que este mesmo assunto será submetido à apreciação da Câmara 28 

Municipal, hoje, às 17 horas e, que preliminarmente a este processo orçamentário foram 29 

recolhidos de todos os Departamentos da Secretaria da Saúde, propostas de orçamento para o 30 

ano seguinte. Explicou que as propostas recebidas devem estar em conformidade com Plano 31 

Municipal de Saúde e limites pré definidos e informados pela SEFAZ - Secretaria Municipal da 32 

Fazenda. A proposta é codificada dentro do padrão do Tribunal de Contas e legislação 33 

pertinente. Os valores propostos são apresentados à SEFAZ, que procede adequações à 34 

previsão de arrecadação e consolida os dados de todas as secretarias para que 35 

encaminhamento ao Legislativo. Nesse processo, naturalmente ocorre uma redução e 36 

dificilmente uma proposta é acatada na íntegra em virtude das limitações orçamentárias e 37 

financeiras. A seguir, discorreu detalhadamente sobre o demonstrativo orçamentário, 38 

disponibilizando cópia aos conselheiros. Em relação ao comparativo 2010/2011, informou que 39 

houve uma variação de 27% a mais do que tinham previsto para 2010, explicou que os números 40 

que a SEFAZ envia para a Câmara são baseados na projeção que existe da receita e que estão 41 

sujeitos à alteração e remanejamentos de acordo com as prioridades. Sra. Rita perguntou se 42 

dentro da projeção existente, considerando ser uma deliberação da Conferência Municipal de 43 

Saúde e uma necessidade do município, porque não foi prevista a implantação do CAPS-AD, em 44 

seguida, solicitou esclarecimentos sobre o Projeto Verão. Sr. André informou que as ações do 45 

CAPS estão consignadas na proposta, entretanto nesse momento, não pode precisar o tempo 46 

para sua implementação. Explicou que as propostas oriundas da Conferência Municipal de 47 
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Saúde e COMUS são inseridas no orçamento, porém sua realização dependerá do valor que for 48 

aprovado. Quanto aos esclarecimentos sobre o Projeto Verão, informou que é um recurso 49 

enviado pelo Estado para subsidiar o município no período de maior demanda da temporada. 50 

Sra. Cibele perguntou se a redução orçamentária prejudicou a implantação do CAPS-AD. Sr. 51 

André explicou que quando ocorre uma arrecadação inferior à projeção, tornam-se necessárias 52 

adequações orçamentárias, priorizando-se a manutenção da estrutura já existente. Dr. Aldo 53 

manifestou intensão de implantar o mais breve possível o CAPS – AD, considerando a 54 

necessidade que o município tem do serviço. Dr. Antonio ratificou o discurso do Dr. Aldo quanto à 55 

necessidade da implantação do CAPS – AD e “pressão” sofrida pelo Poder Judiciário, devido a 56 

Lei da desinstitucionalização das crianças. Explicou que participa das audiências e cada 57 

secretaria abarca incumbências (internações, inclusão e outros) e estas se tornam 58 

responsabilidades do município. Dr. Ubirajara informou que foram editadas 4 portarias pelo 59 

ministério da Saúde, as quais criam mecanismos para o SUS de apoio às comunidades 60 

terapêuticas. Disse que estas serão reeditadas nesse novo governo, com repasse financeiro 61 

direto do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde desde que as comunidades 62 

terapêuticas estejam dentro dos padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária. Diante disto, 63 

salientou que o município deverá estar preparado para inclusão orçamentária. Sr. André informou 64 

que foi inserido na proposta o valor solicitado pelo COMUS, estando consignado no 65 

Departamento Administrativo. Explicou que para utilização desse recurso, deverá haver 66 

solicitação prévia. Em seguida, Dr. Antonio efetuou a leitura discriminada da previsão 67 

orçamentária do COMUS para 2011, explicou que este valor poderá aumentar ou diminuir, de 68 

acordo com a necessidade. Sra. Rita de Cássia Simioni perguntou onde estão inseridas as 69 

despesas destinadas ao Instituto Acqua. Sr. André informou que estão incluídas no grupo “Outros 70 

Serviços de Terceiros”. Em seguida, informou que os valores referentes ao demonstrativo das 71 

receitas com recursos federais e estaduais também podem ser consultados no site do Fundo 72 

Nacional de Saúde.  73 

Não havendo mais esclarecimentos, Dr. Antonio submeteu a Proposta para compor a Lei 74 

Orçamentária Anual para o Ano de 2011 – LOA . Colocada em votação, aprovada por 75 

unanimidade.  76 

 77 

2) Assuntos Gerais:  78 

2.1) Dr. Antonio Carlos informou que ficarão para a próxima ordinária os seguintes assuntos: o 79 

item 2 da pauta de hoje, Comissão de Auditoria criada pela Secretaria da Saúde, convênio 80 

ASAPC e para a ordinária de fevereiro ficará a apresentação do Comitê de Mortalidade Materna, 81 

Infantil e Fetal. Em seguida, sugeriu que o calendário de reuniões do COMUS para o ano de 82 

2011 continue as segundas terças feiras de cada mês. Sugestão aprovada pela plenária por 83 

unanimidade. 84 

2.2) Dr. Antonio informou que a entidade AMBACAM apresenta condição de desligamento do 85 

COMUS por falta de representatividade às reuniões do Conselho. Lembrou do pedido de 86 

desligamento dos representantes da AMBACAM em reunião anterior do COMUS. Disse que este 87 

fato foi oficiado ao responsável pela entidade que não manifestou interesse de participação no 88 

Conselho. Salientou que não houve atendimento a nenhuma forma de contato efetuada pelo 89 

COMUS e que a indicação de desligamento da entidade foi pautada em determinações do 90 

Regimento Interno do COMUS. Colocada a indicação do desligamento da entidade 91 

AMBACAM em votação, aprovada por unanimidade. 92 

2.3) Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, apresentou a situação atual 93 

referente à freqüência dos conselheiros às reuniões do COMUS. Informou que algumas 94 
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entidades apresentaram eventuais faltas no decorrer de 2010 e estas não foram representadas 95 

pelos respectivos suplentes e nem foram justificadas. Disse que as entidades AMESSI e Corpo 96 

Clínico do HCSS estão sem representatividade, apresentando cinco faltas consecutivas, sem 97 

justificativas, às últimas reuniões do COMUS. Por último, informou que as entidades já foram 98 

oficiadas pelo COMUS que aguarda manifestação dentro do prazo de trinta dias a partir do 99 

recebimento, conforme Regimento Interno do COMUS. 100 

2.4) Sra. Cidinha, Chefe de Divisão de Programas, informou que o município de São Sebastião 101 

se cadastrou no SISRAG – Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão e que este instrumento vai 102 

auxiliar no acompanhamento do Plano Municipal de Saúde e da Programação Anual de Saúde. 103 

Informou que primeiramente veio a solicitação para o cadastro de um funcionário da SESAU e 104 

que como ela já é responsável pelo SISPACTO também ficou responsável pelo registro das 105 

informações no novo sistema e que posterior a esta etapa veio a solicitação para que 106 

cadastrássemos alguém do COMUSS. Como representante foi indicado o Dr. Antonio Carlos, por 107 

ser o presidente do Conselho e por estar mais próximo em caso de necessidade. Por último, 108 

informou que o sistema poderá ser consultado por todos.  109 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 110 

presentes. 111 

______________________________________________________________________________                                     112 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 113 

COMUS).  114 

______________________________________________________________________________ 115 

São Sebastião, 14 de dezembro de 2010. 116 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 117 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  118 

Aldo Pedro Conelian Junior  Rita de Cássia do N. Simioni  

Antonio Carlos N. P. da Silva  Ubirajara Nascimento  

Isilda Aparecida R. Giudice  Maria Aparecida P. Piedade  

Elias Cecílio Neto  Viviane Moura Snodgrass  

Dircéia Arruda de Oliveira  Cibele A. N. Corte  

Rita de Cássia Souza Nogueira  Venina Targat Moreira Soares  

Márcia Souza G. Ferreira  Ângela Maria da Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença 119 
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