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ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir a seguinte pauta: 1) PROPOSTA DE 
CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF COM A UNIFESP.Iniciada a 
reunião a conselheira Ana Paula, passou ao expediente com a leitura das Atas 82° 
Ordinária e 55° Extraordinária, aprovadas por unanimidade; leitura do oficio 026/2005 
do centro de Convivência da Terceira Idade, que indica como representante o Sr. 
Geraldo de Almeida em substituição ao Sr.Armando Petisco; Oficio 311/2005 
justificando a ausência dos conselheiros Boris e Genoveva; Oficio SEDES 158/05 
que pede a indicação de membros do COMUS para compor o Controle social do 
Programa Bolsa Família. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) PROPOSTA 
DE CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF COM A UNIFESP. O Dr. 
Guilherme informou inicialmente que a Secretaria de Saúde quer toda transparência 
no processo de mudança do Convênio, para tal convidou os representantes da 
UNIFESP para explanarem ao COMUS, a metodologia que será aplicada na 
operacionalização do Convênio pela mesma. Apresentou o Dr. Mario Silva Monteiro, 
representante da UNIFESP, que fará uma apresentação da Instituição e dos 
trabalhos realizados pela mesma. Este cumprimentou os presentes e apresentou sua 
equipe a Coordenadora Administrativa, Sra Rosinéia, a responsável pelo 
recrutamento seleção, Sra. Adriana e a Coordenadora Técnica do programa, Sra. 
Lucia. Informou que passaria um filme institucional para demonstrar os trabalhos 
realizados pela Instituição na área de saúde.  Informou que a Escola Paulista de 
Medicina, fundada em 1933 como Instituição Privada, passou por processo de 
federalização em 1956 por meio de decreto lei, que culminou na federalização de 
parte da Instituição. Desde então e pioneira no Brasil a UNIFESP tem como 
característica ser uma Instituição Público/Privado, dentro da legalidade e com 
auditorias periódicas por parte do Tribunal de Contas. As parcerias entre a Instituição 
e Prefeituras na questão PSF tem sido uma tendência, declarou estar em negociação 
em mais 04 Municípios. Ressaltou que em São Sebastião a questão permeia um 
processo de organização primoroso, onde a transparência das ações é perceptível. 
Gerenciam 12 convênios em 06 Municípios. Declarou que o processo de implantação 
do Programa em São Sebastião pela Instituição é padrão, iniciando-se pelo pela 
seleção de pessoal. Na coordenação técnica, basicamente, três pontos serão 
incrementados: A construção e  implantação de um documento norteador, que visa à 
padronização, sistematização e organização do processo de trabalho com o objetivo 
de traçar o que é o adequado a população do município, essas características 
próprias são discutidas entre equipe técnica da UNIFESP e a Coordenação Municipal 
do Programa; O acompanhamento do desempenho dos profissionais do Programa;   
Intervenções pontuais entrando no acolhimento, humanização, planejamento e 
educação em saúde, por meio da Educação Permanente, que vem desde o módulo 
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introdutório, capacitações e se houver interesse do Município podendo chegar a 
especialização como prerrogativa ao profissional de saúde da família. Na primeira 
semana o módulo introdutório é aplicado a todos os profissionais. Finalizou 
apresentando a proposta para São Sebastião de operacionalização das 20 equipes 
de saúde da família, 01 de PACS e 10 de PSF Odontológico e ainda a planilha 
orçamentária para execução do processo. Colocou-se a disposição da Plenária para 
quaisquer esclarecimentos. A conselheira Ana Cristina questionou se a seleção é 
realizada pela SESAU ou pela UNIFESP. O Dr. Mário respondeu que o convenio 
prevê que esta atribuição seja realizada pela UNIFESP dentro de critérios técnicos 
padronizados. O conselheiro Fernando questionou o prazo entre a prestação de 
contas do mês anterior como condicionante ao deposito do mês subseqüente. O Dr. 
Mário informou estar previsto no Convênio que esta seja efetuada em até 15 dias 
após o fechamento do mês. O conselheiro Carlos Aymar justificou a preocupação por 
conta da organização estabelecida entre a Comissão de Finanças e a SESAU no que 
tange a avaliação dos documentos. O conselheiro Nilton ressaltou que o Anexo 1, a 
saber, planilha orçamentária para excução do convênio os valores são variáveis, 
exceto a taxa administrativa. O Dr. Mario informou que o custo operacional esta 
atrelado ao quantitativo de equipes implantadas no Município. A conselheira Derci 
externou sua preocupação na continuidade da assistência e questionou se o 
processo de operacionalização implicaria num novo cadastramento da população, o 
que segundo a mesma demanda um tempo considerável que pode comprometer a 
continuidade do tratamento dos usuários. O Dr. Mário informou que não esta previsto 
o recadastramento da população, a não ser que seja detectado pela equipe a 
necessidade para tal. Contudo, ressaltou que esta, se for realmente necessária, 
ocorrera de forma planejada. Finalizados os questionamentos a conselheira Silvia 
solicitou a parecer do Dr. Antônio, assessor jurídico da SESAU, este informou dos 
procedimentos realizados pela SESAU para viabilização do convenio com a 
Instituição em pauta e declarou-se favorável a execução do mesmo. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade entre os presentes.Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 04 de agosto de 2005. Secretária:                Ana Paula de 
Almeida. 
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