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ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de setembro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 191ª ordinária, aprovada por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os documentos tramitados no 5 

período: 6 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 7 

Ofícios Expedidos: Of. nº 068/14 – ao Sec. Urandy; 070/14 – ao Sec. Urandy 071/14 – ao Sec. 8 

Urandy; 072/14 – ao Dr. Marcos Salvador, 073/14 – ao sec. Urandy, 075/14 -  ao Sec. Urandy.    9 

Ofícios Recebidos: Minuta da Criação da Central de Transporte Sanitário de Serviços em 10 

Urgência/Emergência; Resoluções COPAME nº. 001 a 021/2014; Of. 447/2014 – SESAU, 11 

Resposta SESAU ao of. 075/2014 ref. sala exclusiva do COMUS, resposta SESAU ao of. 066/2014 12 

ref. rel. SIAB; of. 463/2014 – SESAU; of. 160/2014 – DVE. 13 

Resoluções: nº23/2014 – Projeto Carona Solidária em Doação de Sangue; nº 24/2014 – 14 

Regimento interno COFIN; nº 25/2014 – Eleição de representantes COMUS para acompanhamento 15 

da Dotação Orçamentária do COMUS, nº. 26/2014 – Indicação de representantes do COMUS para 16 

compor o Acompanhamento da Assistência Farmacêutica, nº. 27/2014 – inclusão Clausius na 17 

COFIN.  18 

ORDEM DO DIA: 19 

1- Apresentação Alteração na Minuta do Regimento Interno da COFIN aprovado na plenária 20 

ordinária anterior (artigo 12); 21 

2- Eleição de dois representantes do segmento Usuários para compor a Comissão de 22 

Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Fundação de Saúde com a 23 

Prefeitura.  24 

3- Apresentação da Minuta da Criação da Central de Transporte Sanitário dos Serviços de 25 

Urgência/Emergência; 26 

4- Apresentação das Resoluções COPAME nº. 001 a 021/2014; 27 

5- Assuntos Gerais. 28 

Dr. Antonio deu início à reunião submetendo a proposta de pauta para aprovação e em seguida 29 

sugeriu a inversão dos itens de pauta, objetivando adiantar os itens de menor demanda de tempo 30 

de apresentação. Proposta aprovada pela plenária. 31 

1- Apresentação Alteração na Minuta do Regimento Interno da COFIN aprovado na plenária 32 

ordinária anterior (artigo 12): Dr. Antonio informou que a alteração apresentada no Regimento 33 

Interno da COFIN, especificamente no artigo 12, conflitou com a redação do Regimento Interno do 34 

COMUS. Explicou que a alteração desta vez será feita no Regimento do COMUS, pois em 35 

conversa da Secretaria Executiva e COFIN, chegou-se a conclusão que não há a necessidade do 36 

prazo de 10 dias de antecedência para as partes envolvidas no processo de prestação de contas 37 

(SESAU e COMUS). Ficou acordado, por unanimidade pela Plenária que o Regimento do COMUS 38 

e alteração proposta serão encaminhados por e-mail para ser submetida à aprovação na próxima 39 

plenária.  40 

2- Eleição de dois representantes do segmento Usuários para compor a Comissão de 41 

Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Fundação de Saúde com a 42 

Prefeitura: Dr. Antonio informou que o Estatuto da Fundação determina que a Comissão em tela 43 

tenha dois representantes do COMUS oriundos do segmento Usuários. Sra. Ana Maria lembrou 44 

aos presentes que na última ordinária do COMUS foi eleito como representante o Dr. Marcelo 45 

Coelho, representante do segmento Trabalhadores de Saúde, porém considerando que o COMUS 46 

ainda não tinha essa especificação quanto ao segmento. Em seguida, informou que o Conselheiro 47 

Guilherme, segmento Usuários manifestou interesse em participar da referida Comissão como 48 
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membro titular. Em seguida, Dr. Antonio disponibilizou o momento para manifestação de 49 

participação do membro suplente. Candidatou-se o Sr. Lourival Siqueira dos Santos. Indicações 50 

aprovadas por unanimidade pela Plenária.   51 

3- Apresentação da Minuta da Criação da Central de Transporte Sanitário dos Serviços de 52 

Urgência/Emergência: Dr. Antonio informou que a Secretaria da Saúde criará a Central de 53 

Transporte Sanitário dos Serviços de Urgência/Emergência no Município. Explicou que com a 54 

implantação do serviço as situações de urgência e emergência seriam contempladas quando da 55 

necessidade de transferência para outros municípios, seria a criação de um serviço de ambulâncias 56 

paralelas. Dr. Marcos Salvador explicou que o serviço referente ao paciente acamado ou 57 

necessitando de fisioterapia, será realizado pelo transporte sanitário local responsável pelo Centro, 58 

Costa Norte e Costa Sul. Explicou que além do SAMU, este serviço estará entre os Prontos 59 

Socorros, PA de Boiçucanga, Pronto Socorro Central e serviços intra-hospitalares (transferências 60 

para realização de exames e procedimentos cirúrgicos). Explicou que o objetivo é a utilização do 61 

transporte, porém com uma avaliação especializada realizada por um médico regulador em 62 

urgência e emergência com avaliação do grau de risco. Sra. Dirceia perguntou se existirá custo 63 

para o Município. Dr. Marcos respondeu que não, trata-se somente da reorganização de um 64 

serviço que já existe e é executado pelo Município. Dr. Antonio submeteu o projeto em votação, 65 

aprovado por unanimidade.  66 

4- Apresentação das Resoluções COPAME nº. 001 a 021/2014: Sr. José Silvério da Costa 67 

Junior, representante da Comissão de Padronização de Medicamentos, Insumos 68 

Hospitalares e Equipamentos Médicos – COPAME informou que a apresentação em pauta 69 

atende ao acordado entre Secretaria da Saúde, COPAME e principalmente COMUS, quando 70 

solicitado para que todos os trabalhos desenvolvidos pela Comissão fossem apresentados para 71 

ciência antes de publicados e normatizados. Em seguida, discorreu sobre os fatores motivadores 72 

para as alterações a serem apresentadas: Portaria Ministerial nº. 1555, de 30 de julho 2013, a qual 73 

dispõe sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e normas de 74 

financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do 75 

Sistema Único de Saúde – SUS, além da Deliberação CIB nº 061/2013 que adotou à lista Estadual 76 

compatível com a Federal, ou seja, a lista Estadual passa a ser a lista Federal. Explicou que nesse 77 

momento, além de adotarem a lista Federal, o ESTADO estipulou um prazo de seis meses para 78 

adequação das listas, objetivando diminuir o impacto negativo que poderia causar na distribuição 79 

dos Medicamentos pertencentes ao Programa Dose Certa aos Municípios. Disse que ao iniciar o 80 

trabalho de adequação perceberam que a lista Municipal apresenta para alguns casos duplicidade 81 

na apresentação de medicamentos, ferindo o princípio da multiplicidade do cálculo de doses.   Em 82 

seguida, apresentou individualmente as Resoluções COPAME do nº. 001 a 021/2014, discorrendo 83 

detalhadamente sobre as apresentações, motivações e pareceres favoráveis para substituição, 84 

padronização e despadronização de medicação, bem como a inclusão de novos medicamentos e 85 

alteração quanto à miligramagem da medicação. Dra. Sonia questionou a alteração da 86 

miligramagem do Paracetamol de 750 MG para 500 MG. Sr. Silvério informou que os profissionais 87 

da rede serão orientados para adequação da dosagem.  Na sequência, Dr. Marcos informou que o 88 

uso habitual do Paracetamol pode causar doença hepática, já o uso abusivo pode levar a doença 89 

hepática aguda severa.  Sra. Dirceia perguntou se durante o processo de substituição é levada em 90 

consideração a confiabilidade do laboratório, pois teme pela perda de qualidade do medicamento. 91 

Dr. Marcos Salvador explicou que não compram diretamente do laboratório, adquirem 92 

medicamentos por meio de fornecedores que participam do pregão licitatório. Sr. Silvério explicou 93 

que a empresa candidata ao processo de licitação deverá apresentar uma relação de documentos 94 

comprobatórios de requisitos mínimos exigidos pela ANVISA, isto é, apresentar garantias e 95 

requisitos suficientes de produtividade e qualidade diante do mercado comum nacional. Dando 96 
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continuidade, informou que a partir da Resolução 013/2014, as alterações atendem às solicitações 97 

da Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial – CCIA e dizem respeito aos correlatos. 98 

Explicou que o indicador biológico apresentado via Resolução n° 13, utilizado para aferição do 99 

controle de qualidade no processo de esterilização das autoclaves utilizadas nas unidades da Rede 100 

Pública está defasado em relação às atuais normativas verificadas pela CCIA e em relação à RDC 101 

15/2012. Concluindo após a apresentação da Resolução n° 21, agradeceu a presença de todos e 102 

colocou-se a disposição para quaisquer esclarecimentos. Não havendo mais questionamentos, Dr. 103 

Antonio colocou em votação as Resoluções COPAME nº 001 a 021/2014 em votação, aprovadas 104 

por unanimidade pela Plenária.  105 

5-Assuntos Gerais: 5.1- Conserto Impressora do COMUS: Dra. Tania perguntou qual a previsão 106 

de conserto da impressora do COMUS que já está há dois meses para conserto e não retornou. 107 

Salientou o incômodo de compartilhar c uso da impressora geral da Secretaria da Saúde. Sra. Ana 108 

Maria, COMUS, informou que já solicitou ao administrativo o encaminhamento para o conserto e 109 

que lhe foi informado que não tem data prevista para o conserto. Dr. Antonio se comprometeu a 110 

enviar um ofício COMUS para providências quanto ao conserto. 111 

5.2- Curso Erros Evitáveis dos Conselhos de Saúde: Dra. Marcia informou que também 112 

participaram do Curso o Dr. Antonio, Sr. André Fontes e Fabiani, representantes do Fundo 113 

Municipal. Considerou que a iniciativa motivadora na participação do Curso pelo grupo era a busca 114 

de novos conhecimentos objetivando aplicá-los no trabalho ora implantando em nosso Município, 115 

porém muito pouco ou quase nada foi acrescentado, considerando que o Conselho de São 116 

Sebastião evoluiu muito e até se encontra em condições de apresentar para outros municípios sua 117 

experiência. Dr. Antonio informou que o COMUS de São Sebastião deixou a desejar somente em 118 

um item dentre os itens abordados. Explicou que toda prestação de contas depois de concluída 119 

obrigatoriamente deverá ser encaminhada para ciência do Prefeito e que a partir desta próxima 120 

prestação atenderão a esta determinação segundo a Lei Complementar 141/2012. Quanto aos 121 

encaminhamentos anteriores, farão o envio retroativo. Concluiu que, além da homologação que já 122 

feita pelo Secretário da Saúde, haverá a homologação pelo Prefeito. Dra. Tania sugeriu que se 123 

adote este procedimento para o Relatório da Conferência Municipal. Dra. Marcia manifestou a 124 

intenção de inscrever o COMUS de São Sebastião para apresentação na próxima Conferência 125 

Nacional. Dr. João Siqueira abordou a questão referente ao não comparecimento às 126 

apresentações das Prestações de Contas da Secretaria de Saúde. Dr. Marcos informou que 127 

atualmente esta situação melhorou e existe grande participação dos vereadores. Dr. Antonio 128 

informou que levaram para o referido Curso o questionamento referente à possibilidade do Instituto 129 

Educacional de Ciências de Saúde participar da composição do COMUS no segmento 130 

Comunidade Cientifica. Explicou que a Resolução Federal nº. 453/2012 citada pelo Dr. Paulo 131 

Alexandre na época do Processo Eleitoral do COMUS atua como legislação consultiva de 132 

orientação, pois a redação que determina qualquer ação do Conselho será prioritariamente 133 

baseada no texto Lei Municipal.  Dra. Marcia explicou que o Conselho Nacional não interfere na Lei 134 

dos Conselhos Estaduais e Municipais tirando sua autonomia, ele apenas atua como referência. Dr. 135 

Antonio salientou que a única coisa que não pode ser alterada é a questão da paridade, porém a 136 

forma como a composição será distribuída pertence à autonomia de Município, Estado e União. 137 

Dra. Marcia disse que a Lei poderá ser alterada, caso a plenária observe a necessidade para 138 

adequá-la.  139 

5.3- Dra. Tania informou que no próximo dia 18 de setembro a COFIN emitirá o parecer conclusivo 140 

referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/14 e reforçou a importância da participação e 141 

compromisso de todos os membros desta comissão. 142 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 143 

presentes.  144 
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Ata elaborada por                         Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos 145 

N.P. da Silva.     146 

São Sebastião, 09 de setembro de 2014. 147 
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