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ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 
SEBASTIÃO. 2 
Data: 14 de fevereiro de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 
Expediente – Leitura dos documentos: 4 
A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos e enviados, e-mails 5 
enviados e recebidos, decreto COMUS 5285/2012 composição biênio 2012/2013, resoluções do nº. 6 
01 e 02/2012, bem como correspondência geral destinada ao COMUS. 7 
B) Leitura da ata 160ª ordinária e 105ª extraordinária, aprovadas por unanimidade. 8 
Ordem do Dia: 9 

1- Termo de Ajuste Sanitário; 10 
2- Proposta de Mudança na Apresentação da Prestação de Contas da Saúde; 11 
3- Formação das Comissões Permanentes e Temporárias do COMUS referente ao biênio 12 

2012/2013; 13 
4- Assuntos Gerais: 4.1- Ofícios Expedidos: 4.2- Solicitação de Divulgação para Eleição dos Conselheiros 14 

Tutelares; 4.3- Justificativa de Ausência; 4.4- Retificação da Resolução nº. 24/2011 - COMUS referente ao PMAQ – 15 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 16 

Sr. Antonio Carlos deu início a reunião em segunda chamada, disponibilizando as atas ordinária e 17 
extraordinária para aprovação e os documentos recebidos no período. Em seguida, passou-se a 18 
ordem do dia, solicitando a inversão da pauta, adiantando o item assuntos gerais. 19 
1-Assuntos Gerais:  20 
1.1- Ofícios expedidos: Dr. Antonio Carlos discorreu sobre os ofícios expedidos pela Comissão 21 
Executiva em atendimento as deliberações da última plenária do COMUS. Em seguida, discorreu 22 
sobre os ofícios expedidos pelo COMUS. Enviado ofício ao Secretário solicitando apresentação do 23 
Projeto de Construção do Hospital de Boiçucanga com prazo para apresentação até o dia 29/02/12 24 
com posterior apresentação em plenária do COMUS do dia 13/03/2012. Enviado ofício ao Secretário 25 
da Saúde e ao Interventor do Hospital – Sr. Mário Tenório solicitando cópia de todos os contratos de 26 
terceirizadas que prestam serviço para o Hospital. Enviado oficio ao Secretário solicitando saber se a 27 
TRANSCAP ainda presta serviço de captura de animais no município. Enviado ofício ao Secretário da 28 
Administração solicitando esclarecimentos sobre o último edital de concurso público. Informou que o 29 
referido edital não consta os cargos contratados em regime emergencial, tais como terapeuta 30 
ocupacional, nutricionista e fisioterapeuta.  Enviado ofício ao Dr. Aldo questionando esclarecimentos 31 
referentes à insuficiência de carros para visitas domiciliares nos PSF’s e no CAPS. Enviado ofício ao 32 
Dr. Aldo solicitando esclarecimentos sobre os equipamentos em conserto do Centro de Reabilitação 33 
de Boiçucanga. E por último, enviado convite a Dra. Mamy para prestar esclarecimentos sobre 34 
questionamentos levantados na última prestação de contas. Agendada reunião com a Comissão 35 
Executiva para o dia 28/02/12. Dra. Tania solicitou que nesta reunião conste também esclarecimentos 36 
sobre o índice de mortalidade infantil. Dr. Antonio informou que a reunião da Comissão Executiva 37 
está aberta para participação de todos os conselheiros interessados. Enviado ofício ao Promotor de 38 
Justiça em resposta a solicitação referente ao número de animais em óbito e eutanasiados. Em 39 
relação aos documentos recebidos pelo COMUS, Dr. Antonio comentou o recebimento da resposta ao 40 
ofício citado acima, referente a TRANSCAP, disse que a referida empresa  continua a prestar serviço 41 
para o município, porém não teve informações referentes a validade e tipo de contrato. Com relação 42 
ao ofício resposta enviado pelo Centro de Reabilitação, teve a informação que os equipamentos já se 43 
retornaram da assistência técnica, pois já foram consertados. 44 
1.2-  Solicitação de Divulgação para Eleição dos Conselheiros Tutelares: Dr. Antonio solicitou 45 
aos conselheiros apoio na divulgação do processo eleitoral dos Conselhos Tutelares para o novo 46 
biênio 2012/2015, a ser realizado no dia 24/03/2012, em local e horário a ser divulgado, informação 47 
fornecida pela Dra. Shirley e disponibilizada pela Sra. Ana Maria – COMUS aos conselheiros por e-48 
mail. 49 
1.3- Justificativa de Ausência: Dr. Antonio comentou a Justificativa de ausência da Sra. Ana 50 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata ord 161ª 14-02-12  - formação das comissões 2012-2013.doc Pág. 2 de 4. 

Cristina a esta reunião e disse que ela pediu para que comentasse em plenária o não envio do Projeto 51 
de Construção do Hospital de Boiçucanga ao COMUS. Dr. Antonio questionado pela Sra. Silvia,  52 
Dra. Helena e Sr. Puríssimo concordou que o projeto de construção deveria ter sido apresentado ao 53 
COMUS antes do início da obra, respeitando o que diz a lei com relação ao destino do dinheiro do 54 
SUS, porém, caso o gestor decida tomar uma postura diferente, este assumirá responsabilidades sem 55 
o respaldo do Conselho. Dra. Tânia solicitou que se destaque em ata o desrespeito da administração  56 
ao COMUS referente a Não apresentação prévia ao início da construção do hospital. Sr. Ubirajara 57 
informou que esse assunto foi objeto de discussão da última reunião da Comissão Executiva e que 58 
abrir uma discussão sem evidências documentais seria perda de tempo, disse providências já foram 59 
tomadas por meio de envio ofício COMUS ao Sr. Secretário da Saúde, solicitando a apresentação 60 
completa do referido Projeto. Sugeriu que seja estabelecido um teto máximo de hora para discussão 61 
dos itens de pauta, podendo ser ultrapassado num percentual pré determinado acordado pela 62 
plenária. Sugeriu ainda o dispositivo de concessão de autoridade para a presidência em determinados 63 
momentos, diante da complexidade de determinados assuntos. Sra. Márcia lembrou que esta 64 
questão foi discutida exaustivamente em plenárias anteriores e nas oficinas internas de capacitação 65 
de conselheiros, disse que foi uma reivindicação dos próprios conselheiros em tornar as reuniões 66 
mais organizadas e menos exaustivas. Dr. Antonio explicou que todo assunto é pertinente, porém 67 
devemos seguir posturas mais organizadas, objetivando evitar reuniões extensas e cansativas. 68 
Considerou que este assunto será pauta da próxima reunião ordinária do mês de março e, em 69 
seguida, pactuou com a plenária que questões fora da ordem do dia deverão seguir o fluxo de 70 
solicitações prévias. Sugestão aprovada por unanimidade. 71 
1.4- Retificação da Resolução nº. 24/2011 - COMUS referente ao PMAQ – Programa Nacional de 72 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: Dr. Antonio informou a necessidade da 73 
alteração da redação da referida resolução do COMUS devido a falta da citação da portaria 74 
2394/2011 que cita o componente de ampliação para a unidade de Boracéia. 75 
2- Termo de Ajuste Sanitário: Dr. Antonio disponibilizou a palavra ao Sr. André Fontes, 76 
representante do Fundo Municipal de Saúde que informou a necessidade de referendar a Prestação 77 
de Contas do TAS – Termo de Ajuste Sanitário firmado entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião 78 
e o Ministério da Saúde, em virtude da Auditoria nº. 10.326/DENASUS/SGEP/MS realizada pelo 79 
Ministério da Saúde referente à Atenção Básica do Município. Desta auditoria, recomendações foram 80 
feitas pelo Ministério, sendo algumas acatadas pelo município e outras justificadas. Dentre as 81 
constatações referentes à parte financeira, houve uma determinação quanto a devolução de recursos 82 
financeiros. Informou que o município teve dificuldades na reposição de profissionais médicos em 83 
todas as unidades, porém nas unidades dos bairros Itatinga e Maresias a dificuldade foi maior, 84 
ficaram cinco meses sem médico no período fixo, com cobertura de médicos de outras unidades. 85 
Disse que as justificativas não foram acatadas e o Ministério propôs duas alternativas: a devolução do 86 
recurso ou a aplicação do município, com recursos próprios no PSF. Informou que o Município aderiu 87 
a proposta e esta se converteu no Termo de Ajuste Sanitário, na qual o município se propôs a investir 88 
o valor de R$ 32.840,57 (valor corrigido) na compra de equipamentos para as unidades do Programa 89 
de Saúde da Família. Em seguida, discorreu sobre a relação detalhada dos materiais comprados e 90 
alocados na unidade do Morro do Abrigo. Informou que o município recebe o valor de R$ l32.000,00 91 
mensais para aplicar nas 22 unidades de PSF e que esse valor custeia, no máximo, o salário do 92 
profissional médico, ficando a maior parte das despesas custeadas pelo município. Por último, 93 
informou que esta apresentação é resultado do compromisso firmado com o Ministério para que o 94 
Conselho acompanhasse o cumprimento da referida determinação, não necessitando de aprovação. 95 
Dr. Antonio explicou que além da dotação orçamentária prevista, esta importância teve que ser 96 
destacada como penalidade sofrida pelo município, com recurso aplicado destinado às unidades de 97 
PSF.  98 
3- Proposta de Mudança na Apresentação da Prestação de Contas da Saúde: Dr. Antonio 99 
informou que a Comissão Executiva decidiu apresentar para plenária do COMUS a proposta de 100 
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mudança na apresentação da prestação de contas, dividindo-a em duas etapas: uma reunião para 101 
apresentação dos dados consolidados para a Comissão Executiva e conselheiros interessados – sem 102 
caráter deliberativo, considerando que os dados apresentados não mudarão. A conclusão da 103 
apresentação seria num segundo momento, com apresentação da parte financeira pelo Fundo 104 
Municipal da parte e parecer da Comissão de Finanças em plenária do COMUS – com deliberação 105 
quanto à aprovação ou não das contas da Saúde. Sugestão aprovada, por unanimidade pela 106 
plenária. 107 
4- Formação das Comissões Permanentes e Temporárias do COMUS referente ao biênio 108 
2012/2013: Sra. Márcia discorreu sobre informações referentes à formação, composição e 109 
atribuições de cada comissão. Explicou que cada comissão elegerá seus coordenadores e estes, 110 
sempre que necessário, poderão participar de algumas reuniões com a comissão Executiva. Informou 111 
que todas as comissões poderão solicitar apoio técnico ou jurídico dos profissionais da Secretaria da 112 
Saúde ou externos, se preciso for. Informou que existem comissões permanentes que não possuem 113 
regimento interno e nem plano de trabalho, salientou que de acordo com o Regimento Interno do 114 
COMUS, as comissões têm 60 dias para entrega dos documentos citados a partir de sua formação. 115 
Em seguida apresentou as comissões permanentes do COMUS previstas em Regimento Interno e de 116 
formação obrigatória. Considerou que não foram encontrados registros de trabalho da comissão de 117 
Ética, bem como plano de trabalho e regimento interno. Segundo Dr. Ubirajara, esta comissão nunca 118 
foi acionada. Dando continuidade, Sra. Marcia informou que a comissão Executiva tem como objetivo 119 
organizar as demais comissões do Conselho, objetivando orientá-las quanto à sua formação, 120 
elaboração do plano de trabalho e demais atribuições. Em relação a Comissão Executiva informou 121 
que ela já tem atribuições constituídas no próprio Regimento Interno do COMUS, em seguida citou-122 
as. Informou que as duas comissões formadas na plenária de dezembro, Comissão de Finanças e 123 
Comissão Temporária de Avaliação do sistema Único do município de São Sebastiao estão em 124 
caráter temporário até a data de hoje. Em seguida, discorreu sobre as propostas enviadas pelos 125 
conselheiros e deu início ao processo eleitoral das Comissões permanentes e temporárias do 126 
COMUS, discorrendo detalhadamente sobre as atribuições de cada comissão: 127 
4.1- Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de 128 
Saúde: 129 
Foram eleitos os seguintes Conselheiros: Carlos Puríssimo – segmento Usuários, Tânia Regina Sarak 130 
– segmento Trabalhadores de Saúde e Carlos Cipullo Aymar – segmento Usuários, ficando em aberto 131 
para conclusão a candidatura do segmento Governo. Dr Antonio se comprometeu a articular na 132 
Secretaria de Saúde a indicação de membros do governo para a composição das comissões para a 133 
provação na próxima ordinária. 134 
4.2- Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades: 135 
Foram eleitos os seguintes Conselheiros: Maria Evelina Pereira Faria – segmento Usuários, Maria 136 
Aparecida Pinheiro Piedade – segmento Prestadores de Saúde e Angela Maria da Silva – segmento 137 
Usuários, ficando em aberto a candidatura do segmento Governo. Dr Antonio se comprometeu a 138 
articular na Secretaria de Saúde a indicação de membros do governo para a composição das 139 
comissões para a provação na próxima ordinária. Dr. Antonio considerou que esta comissão estará 140 
intimamente ligada à Secretaria da Saúde, sendo assim, sugeriu que os representantes eleitos 141 
agendem uma reunião com os membros responsáveis da Secretaria. Sra. Viviane sugeriu que a 142 
comissão se divida em Costa Sul, Costa Norte e Centro. Sr. Puríssimo sugeriu que a comissão eleita 143 
trabalhe em parceria com as associações Amigo de Bairros. 144 
4.3- Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: 145 
Foram eleitos os seguintes conselheiros: Viviane Moura Snodgrass – segmento Usuários, Dinalva 146 
Tavares – segmento Usuários, Paulo Alexandre da silva – segmento Prestadores de Serviço de 147 
Saúde e Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva – segmento Governo. Dr. Antonio informou que esta 148 
comissão acompanhará se o Plano Municipal de Saúde está sendo cumprido com base na 149 
apresentação de dados, disse que o trabalho desta comissão será praticamente de caráter interno, 150 
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porém não haverá impedimentos para realização de visitas as unidades de Saúde para constatação 151 
dos dados consolidados no Plano. 152 
4.4- Comissão de Ética: 153 
Foram eleitos os seguintes Conselheiros: Viviane Moura snodgrass – segmento Usuários, Elayza de 154 
Pinho Teixeira – segmento Usuários, Fabiana – segmento Prestadores de Serviço de Saúde e 155 
Rogéria dos Santos – segmento Governo. 156 
4.5- Comissão Temporária de Avaliação do Sistema Único de Saúde do Município de São 157 
Sebastião: 158 
Foram eleitos os seguintes Conselheiros: Silvia Galhardo Baszynski – segmento Usuários, Ana 159 
Cristina Rocha Soares – segmento Usuários, Maria Evelina Pereira Faria – segmento Usuários, 160 
Dirceia Arruda de Oliveira – segmento Usuários e Kênia Braga Barbosa – segmento Usuários, ficando 161 
em aberto a candidatura do segmento Governo. Dr Antonio se comprometeu a articular na Secretaria 162 
de Saúde a indicação de membros do governo para a composição das comissões para a provação na 163 
próxima ordinária. 164 
4.6- Comissão Temporária de Comunicação: 165 
Foram eleitos os seguintes Conselheiros: Márcia Souza Guimaraes Ferreira – segmento Usuários, 166 
Ana Cristina Rocha Soares – segmento Usuários, Débora Elisa Puertas Moura – segmento Governo e  167 
Elias Cecílio Neto – segmento Trabalhadores do Serviço de Saúde.  168 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 169 
presentes. 170 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 171 
responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      172 
São Sebastião, 14 de fevereiro de 2012. 173 
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