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ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
SEBASTIÃO.
Data: 10 de maio de 2016, em primeira chamada às 16h e término às 18 horas.
A) Leitura da ata: 211ª ordinária, aprovada por unanimidade.
B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:
Ofícios Expedidos COMUS: of. 026/16 – a SESAU ref. Fixação de quadros nas unidades de saúde;
Folha de Andamento – datada de 25/04/16 ref. encaminhamento da minuta de decreto COMUS, Folha de
Andamento a Administração SESAU ref. Conserto do Ar Condicionado; of. 027/16 – a SESAU ref. PC 1º
QD-16; of. 028/16 – ao HCSS ref. PC 1º QD-16; of. 029/16 – a FASS – sol. espaço para capacitação
conselheiros; of. 030/16 – a SESAU ref. PC 1º Qd-16. Ofícios Recebidos: of. nº 08/2015 – Conselho
Bolsa Família ref. Convite para reunião; Ligação da Sra. Dirceia ref. Caso Maya – Maresias; of. 183/2016
– SESAU em resposta aos ofícios 101/2015 e of. 08/2016 – COMUS; of. 44/2016 – HCSS - Controladoria
em resposta ao of. 087/15 – COMUS. Relação de Remessa para COFIN: Datada de 25/04/2016.
Resoluções do COMUS: nº 12/2016 – Implantação dos NASF’s I e II.
ORDEM DO DIA:
1- Apresentação da Minuta de Lei do Termo de Convênio entre o Município de São Sebastião e o
Grupo de Assistência à Criança com Câncer – GACC / Apresentação da Minuta do Plano de
Trabalho, Apresentação da Minuta de Autorização para destinação de repasse de recursos
públicos ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer, Apresentação da Minuta de Alteração da
Lei 2308/2015 referente às Subvenções a serem concedidas no exercício de 2016 e Apresentação
da Proposta de Declaração de Utilidade Pública para o GACC;
2- Questionário de Governança e Gestão em Saúde – Ciclo 2016 aplicado pelo Tribunal de Contas
da União - TCU;
3- Curso de Capacitação para Conselheiros;
4- Eleição para formação da Secretaria Executiva;
5- Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do
Fundo Municipal de Saúde – COFIN;
6- Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde;
7- Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta
- TAC celebrado entre o Ministério Público e o Município de São Sebastião;
8- Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor o Comitê de
Mortalidade Materno, Fetal e Infantil;
9- Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor a Comissão
de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município de São Sebastião e
Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus;
10. Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor o Comitê
Gestor da Rede de Urgência e Emergência do Município de São Sebastião
11. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor a Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por intermédio da
Secretaria da Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, objetivando a
operacionalização do Programa de Saúde da Família – PSF;
12. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor o Conselho Curador da
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS;
13. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor o Conselho Fiscal da
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS;
14. Assuntos Gerais - 14.1. Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti.
Dr. Antonio deu início à reunião às 16h, primeira chamada. Deu boas vindas a nova composição do
COMUS biênio 2016/2017. Em seguida, passou-se a ordem do dia.
1- Apresentação da Minuta de Lei do Termo de Convênio entre o Município de São Sebastião e o
Grupo de Assistência à Criança com Câncer – GACC, Apresentação da Minuta do Plano de
Trabalho, Apresentação da Minuta de Autorização para destinação de repasse de recursos
públicos ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer, Apresentação da Minuta de Alteração da
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Lei 2308/2015 referente às Subvenções a serem concedidas no exercício de 2016 e Apresentação
da Proposta de Declaração de Utilidade Pública para o GACC: Dr. Marcos informou que a proposta do
referido convênio atende a uma determinação do Sr. Prefeito e tem como objetivo o apoio a este Grupo de
Assistência à Criança com Câncer, o GACC. Explicou que esta entidade tem sede em São José dos
Campos e faz assistência oncológica a todas as crianças com câncer do Litoral Norte. Disse que ela é
conveniada com o Governo do Estado de São Paulo para assistência e que nunca recusa prestar
atendimento. Informou que recebem subsídio via SUS e que atualmente estão passando por dificuldades
financeiras. Em decorrência do exposto, o Prefeito optou pela proposta de subvenção, objetivando ajudar
no custeio de suas despesas básicas como contas de água, energia, despesas de escritório, impressos e
outras. Informou que o Município se compromete a repassar à Conveniada com autorização do Prefeito o
limite de R$ 61.094,64, até o final deste ano, sendo repassado mensalmente o valor de R$ 5.000,00.
Informou que esse convênio já foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União anteriormente. Salientou
que o beneficio para o Município está atrelado à sobrevivência do Grupo de Assistência, pois no ano de
2015, o Município registrou o número de 22 crianças em atendimento pelo referido Grupo de Assistência.
Salientou que o GAC não tem convênio com o Município de São José e sim com o Governo do Estado de
São Paulo. Questionado pela Sra. Dirceia informou que este recurso sairá dos cofres do Tesouro
Municipal, considerando que não poderão pagar duplamente a mesma assistência. Ainda esclarecendo a
Sra. Dirceia informou que o Convênio atenderá a faixa etária até 12 anos com atendimentos as seguintes
patologias: renal, hematológicas, torácicas, com exceção de patologias ligadas a cabeça e pescoço. Dr.
Lucas teceu elogios com relação à estrutura do GAC, disse que a estrutura é de primeiro mundo, com
acesso imediato e humanizado. Por último, informou que serão enviadas à Câmara Municipal três
minutas, sendo uma para autorização para destinação de recursos públicos ao GACC, outra para alterar a
Lei nº 2308/2015, referente às subvenções a serem concedidas no exercício de 2016 e a última referente
à celebração do Termo de Convênio propriamente dito. Esclarecidas todas as dúvidas, Dr. Antonio
colocou em votação as referidas minutas de Lei, sendo aprovadas por unanimidade.
2- Questionário de Governança e Gestão em Saúde – Ciclo 2016 aplicado pelo Tribunal de Contas
da União – TCU: Dr. Antonio informou que este questionário está sendo aplicado pelo Tribunal de Contas
da União – TCU a todos os conselhos de saúde (municipais e estaduais), todas as secretarias de saúde
(municipais e estaduais) e todas as comissões intergestores bipartites (CIB). Salientou que o questionário
é difícil de responder em decorrência da complexidade de critérios e das respostas exigirem textos
acadêmicos. Comprometeu-se em dar ciência ao COM US quando concluí-lo até esta próxima quinta feira.
Dra. Marcia informou que o questionário é destinado aos Conselhos de Saúde (Municipal e Estadual) e
Secretarias (Municipal e Estadual), objetivando conhecer o olhar dos Conselhos e órgãos gestores em sua
auto-avaliação.
3- Curso de Capacitação para Conselheiros: Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS,
informou que segundo informações da Câmara Técnica da Comissão Intergestora Regional realizada na
DRS - Taubaté, o Sr. Ricardo do Centro de Formação de Conselheiros – CEFOR – SP informou que
haverá curso para formação de conselheiros prevista para o mês de agosto/16 disponibilizado para os
quatro municípios (São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba) e que as vagas foram divididas em
duas turmas: Ilhabela e São Sebastião – 40 vagas, sendo 20 para cada município. E que acordaram que a
inscrição deverá atentar para a seguinte ordem: titulares, suplentes, CGU’s e membros de
entidades/funcionários que possam vir a compor o Conselho. Ficou combinado que as aulas serão a cada
15 dias em local alternado nos Municípios (São Sebastião/Ilhabela) e (Caraguatatuba/Ubatuba). Em
seguida, distribuiu as fichas cadastrais para preenchimento e participação do referido Curso e por último,
solicitou uma foto 3x4 aos conselheiros para confecção de crachás. Na sequência, Dr. Antonio deu início
à eleição da Secretaria Executiva, das comissões internas do COMUS, bem como a indicação de
representantes do COMUS para compor outras Comissões fora do Conselho. Primeiramente explicou
detalhadamente a função e composição de cada Comissão ou representatividade em outras Comissões
extra COMUS. Salientou que o COMUS desenvolve suas atividades considerando o princípio da
horizontalidade, isto é, não existe hierarquia nos trabalhos desenvolvidos. Disse que todos desenvolvem
suas atividades respeitando a troca de experiências por meio do inter-relacionamento. Explicou que todas
as comissões possuem em sua estrutura uma dinâmica de trabalho a ser discutida e decidida pelo grupo,
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respeitando a periodicidade, paridade, calendário, emissão de documentos e legislação vigente. Por
último, discorreu detalhadamente sobre a função e atribuições de cada Comissão. Em seguida, passou-se
ao processo de eleitoral.
4. Eleição para formação da Secretaria Executiva: Dr. Antonio informou que a Secretaria Executiva é
um grupo de trabalho permanente composto por uma estrutura administrativa ora representado por um
Presidente, um Vice Presidente, 1º e 2º Secretários. Explicou que a Secretaria Executiva assume a
responsabilidade de gerenciar, acolher a entrada de documentos, expedir documentos e mediar o
relacionamento do COMUS com órgãos relacionados com as esferas municipais, estaduais e nacionais.
Candidataram-se os seguintes membros para ocupar o cargo de presidente: Marcia Guimarães Correa
da Silva, Cargo de vice-presidente: Carlos Puríssimo e Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva, 1º
Secretária: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. Considerando a candidatura de dois conselheiros para
ocupar o cargo de vice presidente, Sr. Felipe Gimenez Neto desistiu de se candidatar, objetivando deixar a
vaga de 2º Secretário para o membro que ficar em 2º lugar na eleição para vice. Depois de eleição
nominal, Dr. Antonio ganhou pela maioria de votos (9 votos para Antonio e 6 votos Carlos Puríssimo) e
em seguida colocou em votação da Plenária a nova formação, passando a apresentar a seguinte
composição: Marcia Guimarães Correa da Silva (Segmento Trabalhador) – Presidente, Antonio Carlos
Nisoli Pereira da Silva (Segmento Governo) – Vice Presidente, Isabel Cristina do Nascimento Oliveira
(Segmento Usuários) – 1ª Secretária e Carlos Puríssimo (Segmento Usuários) – 2º Secretário.
Composição aprovada por unanimidade. Neste momento, Sr. Felipe precisou se ausentar, porém
deixou consignada uma possível participação na Comissão que se fizer necessária.
5- Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do
Fundo Municipal de Saúde – COFIN: Dr. Antonio informou que esta Comissão se reúne, no mínimo,
duas vezes por semana, com horário estipulado pelos próprios membros. Disse que ela avalia todos os
documentos referentes às contas da Secretaria da Saúde, por meio de processos, extratos, ofícios,
planilhas, gráficos disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde – FMS. Salientou que esta é a
Comissão com maior volume de trabalho e que além da análise de documentos, ela emite relatórios e
pareceres quadrimestrais para fechamento da Prestação de Contas. Candidataram-se os seguintes
membros: Gustavo Barboni de Freitas (Segmento Governo); Tania Regina Sarak (Segmento
Trabalhador) que apesar de ausente deixou consignada a sua intenção de participar na 292ª reunião da
COFIN; Lucas Faria de Souza Campos (Segmento Prestador); Carlos Puríssimo (Segmento
Usuários); Carlos Alberto Sant’Anna (Segmento Usuários); Guilherme Seixas Santana de Lima
(Segmento Trabalhador), Clausius Pestana (Segmento Usuários) também ausente, porém deixou
consignada a sua intenção de participar na 294ª reunião da COFIN. Sra. Ana Amélia se candidatou e logo
em seguida abriu mão de sua candidatura e sugeriu a participação do Sr. Carlos Alberto. Sugeriu ainda
que a questão da paridade seja decidida em reunião da COFIN. Em seguida, Dr. Antonio considerando a
candidatura de dois candidatos no segmento Trabalhador, procedeu a eleição entre o candidato presente
Guilherme (segmento Trabalhador) e Tania Regina (segmento Trabalhador) ausente. Sr. Puríssimo fez
questão de destacar a participação efetiva da Dra. Tania nesta Comissão e disse que não acha justa a sua
saída em detrimento da entrada de outro membro. Dr. João também destacou o papel da Dra. Tania nesta
Comissão. Por decisão da Plenária foi efetuada a eleição e esta resultou no empate dos membros, fato
que exigiu o voto “De Minerva”, resultando como vencedor o Conselheiro Guilherme. Considerando que
houve um número elevado de candidatos para participar da referida Comissão e sugestão da Sra. Ana
Amélia, Dr. Antonio sugeriu aos candidatos definirem a questão da paridade na próxima reunião da
COFIN, ficando a consignação oficial para a próxima reunião do COMUS. Sugestão aprovada por
unanimidade.
6. Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Dr.
Antonio informou que o Plano Municipal tem previsão para quatro anos e que dele resulta uma
Programação Anual de Gestão com seu respectivo Relatório de Gestão ao findar de cada ano. Explicou
que esta comissão também é paritária e sua periodicidade é definida pelo grupo de trabalho.
Candidataram-se os seguintes membros: Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva (Segmento Governo),
Marcia Guimarães Correa da Silva (Segmento Trabalhador), Maria Cecília Nobre Borges Nogueira
(Segmento Usuários), Felipe Gimenez Neto (Segmento Usuários). Composição aprovada por
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unanimidade.
7. Eleição para formação da Comissão de Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta
- TAC celebrado entre o Ministério Público e o Município de São Sebastião: Dr. Antonio informou que
neste termo o COMUS assume a responsabilidade de fiscalizar se as metas pactuadas estão sendo
cumpridas. Explicou que quando o Município não cumpre o acordo, o Ministério Público poderá executar
uma ação jurídica responsabilizando o Município. Salientou que devido à demanda de trabalho e o fato de
serem sempre as mesmas pessoas participando de inúmeras comissões, a participação do COMUS ficou
prejudicada. Candidataram-se os seguintes membros: Carlos Puríssimo (Segmento Usuários), Ana
Amélia de Alvarenga Vieira Mera (Segmento Usuários), Gustavo Barboni de Freitas (Segmento
Governo) e Guilherme Seixas Santana de Lima (Segmento Trabalhador). Composição aprovada por
unanimidade. Dr. Antonio se colocou à disposição para ajudar no acompanhamento desta comissão, em
seguida sugeriu a confecção de uma planilha para a organização das metas e seus respectivos prazos.
Sra. Ana Amélia pediu para atentar para os prazos concedidos, pois os prazos passarão a ter validade
somente depois de validado pelo Ministério Público.
8. Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor o Comitê de
Mortalidade Materno, Fetal e Infantil: Dr. Antonio explicou que esta representatividade preconiza que os
representantes sejam profissionais da saúde área da saúde. Candidataram-se para participar os seguintes
membros: Rosana Fleury Zerlotti (Segmento Prestador) – Titular e Isilda Aparecida de Rezende
Giudice (Segmento Trabalhador) – Suplente. Indicação aprovada por unanimidade.
9. Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor a Comissão
de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município de São Sebastião e
Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus: Dr. Antonio informou que esta representatividade vem
sendo mantida pelos membros: João Augusto Siqueira como Titular e Tania Regina Sarak como
Suplente. Informou que apesar de ausente Dra. Tania deixou sua intenção de participar desta Comissão
como membro suplente na 292ª reunião da COFIN. Em seguida candidataram-se os seguintes membros
presentes: Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera (Segmento Usuários) – Titular e João Augusto
Siqueira (Segmento Prestador) – Suplente. Composição aprovada pela Plenária por unanimidade.
10. Eleição para indicação de representantes do COMUS (titular/suplente) para compor o Comitê
Gestor da Rede de Urgência e Emergência do Município de São Sebastião: Dr. Antonio informou que
essa Comissão faz o acompanhamento dos serviços de urgência/emergência. Candidataram-se os
seguintes conselheiros: Lucas Faria Souza Campos (Segmento Trabalhador) – Titular, Viviane Moura
Snodgrass (Segmento Usuários) – Suplente e Luiz Roberto da Silva (Segmento Usuários) – Suplente.
Aprovado pela Plenária por unanimidade a indicação de um titular e dois suplentes, conforme
referenciado acima, desde que não haja prejuízo com relação à paridade nos momentos de votação.
11. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor a Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por intermédio da
Secretaria da Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, objetivando a
operacionalização do Programa de Saúde da Família – PSF: Dr. Antonio informou que Dra. Tania
deixou manifestada a intenção de participar desta Comissão, porém entende que não fica confortável a
sua participação visto que é membro do Conselho Fiscal da Fundação, condição que algum momento
pode vir a conflitar. Sra. Ana Maria informou que a Dra. Tania não manifestou interesse em continuar no
Conselho Fiscal da Fundação e deixou consignado o interesse de participar em duas Comissões, sendo
esta uma delas e com interesse na titularidade. Candidataram-se os seguintes membros: Tania Regina
Sarak (Segmento Trabalhador) – Titular, porém ausente nesta reunião, Carlos Alberto Sant’Anna
(Segmento Usuários) - Titular, Marcia Guimarães Correa da Silva (Segmento Trabalhador) - Titular e
Isabel Cristina do Nascimento Oliveira (Segmento Usuários) como Suplente. A Plenária decidiu
considerar a disputa da titularidade para os dois candidatos presentes a reunião, ficando a suplência para
o terceiro candidato a titularidade, neste caso a Dra. Tania Regina Sarak. Dando continuidade, a Plenária
efetuou a votação que resultou no empate dos membros (Guilherme e Tania), fato que exigiu o voto “De
Minerva”, resultando como vencedor o Conselheiro Carlos Alberto para ocupar o cargo Titular, ficando
como suplente Tania Regina. Decisão aprovada pela Plenária por unanimidade.
12. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor o Conselho Curador da
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Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS: Dr. Antonio informou que o COMUS precisa
indicar quatro conselheiros do segmento Usuários para compor o corpo do referido Conselho. Explicou que
na condição de Fundação, torna-se obrigatória a existência de um órgão acima que fique responsável pelo
controle e fiscalização de suas ações dentro das diretrizes legais e contratuais. Disse que é uma instancia
colegiada que fica acima, tendo como parte de sua diretoria quatro membros do COMUS – segmento
Usuários, objetivando a representatividade do Controle Social. Salientou que o Conselheiro responderá
juridicamente pelas suas ações/decisões, pois este assumirá responsabilidades legais. Quanto a
periodicidades de reuniões, informou que se reúnem a cada dois meses com pauta pré definida.
Candidataram-se os seguintes membros: Carlos Alberto Sant’Anna e Carlos Puríssimo. Ficou acordado
com a Plenária que o Dr. Antonio fará contato com os membros indicados anteriormente com intuito
de confirmar a permanência como membros. Por último, informou que haverá concurso público pela
Fundação. Sr. Puríssimo salientou que a nomenclatura de Concurso Público foi motivo de inúmeras
discussões dentro do Conselho Curador. Sra. Ana Amélia considera temerosa a nomenclatura de
concurso Público nos editais de concursos da Fundação, pois, corre-se o risco dos funcionários preitearem
os mesmos direitos do servidor público. Dr. Antonio comentou que a respeito desse assunto, a literatura
jurídica é pacífica.
13. Eleição para indicação de representantes do COMUS para compor o Conselho Fiscal da
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS: Dr. Antonio perguntou ao Sr. João Augusto
Siqueira sobre a possibilidade de continuar como Conselheiro Fiscal da Fundação, tendo como resposta a
confirmação da continuidade, porém com a ausência da Dra. Tania, a Plenária solicitou que o Dr. Antonio
também faça contato com os membros indicados anteriormente com intuito de confirmar a
permanência como membro.
14. Assuntos Gerais:
14.1. Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti: Sr. Puríssimo informou que o Município de
São Sebastião foi agraciado pelo Ministério da Saúde, juntamente com os três Municípios vizinhos, para o
referido Programa, na qual 120 profissionais da área da Saúde, incluindo os profissionais do PSF e
Agentes de Combate à Dengue receberiam uma verba para trabalhar aos sábados. Segundo informações
extra-oficiais, somente o Município de São Sebastião ainda não foi contemplado. Dr. Antonio considerou
que existem alguns critérios para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Estado. Disse que a verba
é liberada quando concluem o Programa Proposto, porém, no momento não detém esta informação.
Concluindo, disse que enviará um ofício ao Departamento de Vigilância em Saúde solicitando
informações a respeito do caso, mas tem quase certeza que esse dinheiro será liberado. Crê que essa
verba ainda não saiu em cumprimento às exigências efetuadas pelo próprio Estado para liberação do
pagamento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada
pelos presentes. Ata elaborada por
Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr.
Antonio Carlos Nisoli P. da Silva.
Sebastião, 10 de maio de 2016.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.
Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva
Marcos Salvador Mathias
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Débora Eliza Puertas Moura
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Dirceia Arruda de Oliveira
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Felipe Gimenez Neto
Maria Cecília Nobre Borges Nogueira
Ellen Rocha de Oliveira
Isabel Cristina do Nascimento Oliveira
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Maria Evelina Pereira Faria
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