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ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sala de reuniões da 
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na 
presença dos membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a 
seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TA 01/2004 – PSF INCENTIVO 
QUALIS; 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TA 02/2004 – PROJETO VERÃO 2004; 3) 
ASSUNTOS GERAIS. EXPEDIENTE: a) Fax/Convite DIR XXI para representante da 
Sesau, Presidente do Comus e um conselheiro participarem de reunião para constituir a 
Comissão Organizadora da 3ª Conferência Estadual de Saúde; b)  Ofícios SESAU nº 
227/05 e 314/05; c) Leitura das atas das reuniões: 81ª ordinária, 23ª e 24ª da Comissão 
de Avaliação da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, ambas 
aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TA 
01/2004 – PSF INCENTIVO QUALIS:  O Sr. André Fontes informou que o Município 
recebeu da Secretaria de Estado da Saúde, R$ 396.660,00 divididos em 11 parcelas de 
R$ 36.060,00, para aplicação exclusiva no PSF. Foram realizadas duas reuniões com a 
Comissão de Acompanhamento da Movimentação do Fundo Municipal de Saúde, 
quando foram apresentados: o termo aditivo, publicações no Diário Oficial do Estado e os 
documentos comprobatórios da aplicação do recurso. A seguir o Sr. Carlos Aymar, 
presidente da referida Comissão, manifestou o parecer desta, pela sua aprovação. 
Colocado em discussão e votação, foi deliberada a APROVAÇÃO desta prestação de 
contas. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TA 02/2004 – PROJETO VERÃO 2004: O Sr. 
André Fontes informou que o Município recebeu da Secretaria de Estado da Saúde, R$ 
120.000,00 divididos em  3 parcelas de R$ 40.000,00, para aplicação aquisição de 
material de consumo. Foram realizadas duas reuniões com a Comissão de 
Acompanhamento da Movimentação do Fundo Municipal de Saúde, quando foram 
apresentados: o termo aditivo, publicações no Diário Oficial do Estado e os documentos 
comprobatórios da aplicação do recurso. A seguir o Sr. Carlos Aymar, presidente da 
referida Comissão, manifestou o parecer desta, pela sua aprovação. Colocado em 
discussão e votação, foi deliberada a APROVAÇÃO desta prestação de contas. 3) 
ASSUNTOS GERAIS: a) O Sr. André Fontes informou que no mês passado foi realizada 
reunião no NRS Caraguatatuba para tratar sobre a forma de prestação de contas 
trimestral. Comunicou que participaram somente representantes de São Sebastião, 
Caraguatatuba e da SES. Ficou constatado que cada município realiza as prestações de 
contas de forma diferente, porém, a forma adotada pela Sesau de São Sebastião 
apresentou-se a mais adequada, facilitada pela boa relação mantida entre o gestor de 
saúde e o Comus. Será realizada nova reunião para continuidade desse trabalho; b) O 
Dr. Guilherme fez as seguintes colocações: b.1) comunicou que a situação da clínica de 
hemodiálise  já está resolvida, com aumento de 11% na tabela e a possibilidade de mais 
um reajuste para o final do ano. Indagação do Sr. Guaracy: A clínica receberá o 
retroativo da época que se pagava com valores menores? Foi informado com não será 
possível esse procedimento; b.2) Parabenizou sua equipe, informando que nem sempre 
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tem a oportunidade de participar diretamente de trabalhos específicos como as 
prestações de contas, porém tem a certeza que esses servidores estão desempenhando 
suas funções com profissionalismo. Ressaltou que para aumentar ainda mais a 
qualidade dos serviços prestados pela Sesau, tem a intenção de realizar auditoria nos 
serviços realizados e adequar eventuais procedimentos adotados por equívoco; b.3) 
comunicou que tem realizado reuniões com lideranças de bairros e sociedade de amigos 
e está satisfeito com a receptividade dos trabalhos desenvolvidos. Comunicou que a 
partir desta semana, designou como diretor clínico do P.A. Boissucanga, o Dr. Antonino, 
profissional dedicado e respeitado em sua área de atuação. Ressaltou que têm sido 
veiculadas no município, notícias quanto a exonerações ou procedimentos 
administrativos envolvendo alguns servidores. “Para aqueles servidores que não tiverem 
compromisso com a comunidade, certamente não vamos nos omitir em adotar as 
medidas necessárias para que a qualidade do serviço de saúde não seja comprometida”; 
b.4) ratificou que o convênio PSF mantido atualmente com o HCSS termina em 30/08 p.f. 
e não será renovado pelos diversos fatos já levados ao conhecimento deste Conselho. 
Comunicou que após pesquisa e  várias reuniões com os quatro municípios do litoral 
norte, a Sesau tem intenção de realizar convênio com a Unifesp/Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina. Para tanto, será aberto processo administrativo 
para avaliar a legalidade do convênio, apesar de já ter levantado previamente essas 
informações. Após esse trabalho, o assunto será apresentado em reunião desse 
Conselho para apreciação e deliberação. A intenção de convênio com a entidade Unifesp 
deve-se ao fato daquela entidade já estar atuando na área de saúde pública e com 
ótimas referências, tanto em PSF como em outras áreas. Citou o recente consórcio de 
saúde firmado pela entidade com municípios do litoral sul, para gerenciamento de 
hospitais que atenderão em torno de 1.5 milhão de pessoas e algumas cidades onde a 
entidade atua no PSF. A intenção é dar um salto de qualidade, aumentando a 
resolutividade através de capacitação continuada, motivação dos funcionários, entre 
outras ações. Indagações: 1) como será a transição? “Será a mais tranqüila possível. A 
Sesau repassará todo o recurso devido até o final do Convênio, ficando sob 
responsabilidade do atual conveniado o cumprimento das obrigações trabalhistas e 
sociais. É possível que a Municipalidade seja responsabilizada por qualquer insolvência 
e tenha que pagar duas vezes para a mesma finalidade, porém, adotará todas as 
medidas cabíveis para apuração de responsabilidades”. 2) A continuidade dos mesmos 
funcionários não caracteriza sucessão? “A Prefeitura assumirá a sucessão se for 
determinação legal, mas não abrirá mão de apurar responsabilidades. Haverá uma 
cláusula no novo convênio para assegurar a nova entidade”. 3) Com aviso prévio aos 
funcionários, a qualidade dos serviços será comprometida? “Acredito que 90% dos 
funcionários serão aproveitados após o processo seletivo pela nova entidade 
conveniada, portanto estaremos acompanhando os serviços desenvolvidos nesse 
período”; c) A Sra. Silvia Galhardo solicitou aos conselheiros para que iniciem contatos 
com as unidades de saúde para elaboração dos temas para a 3ª Conferência Municipal 
de Saúde. Citou como sugestão, o problema das drogas, gravidez na adolescência e 
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AIDS; d) A Sra. Viviane Snodgrass indagou ao Dr. Guilherme sobre a perspectiva de 
disponibilizar ambulância para a região da Costa Sul. Foi informada que estão sendo 
recuperados alguns veículos para esse fim, com recursos humanos próprios, e existe a 
perspectiva de novas aquisições. Tão logo possível, a solicitação será atendida. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 
pelos presentes. São Sebastião, 07 de julho de 2005. Secretariando:                 Silvia 
Galhardo Baszinski. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Marcos Salvador Mathias  
Wilmar Ribeiro do Prado  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Paulo Alexandre da Silva  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 
 
 
 
 


