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ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e seis, às 16:20 horas, após segunda 
chamada, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de 
Saúde de São Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de 
presença, para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) POSSE DOS MEMBROS 
CONSELHEIROS PARA BIÊNIO 2006/2008; 2) TERMO ADITIVO PSF; 3) 
CONTARTUALIZAÇÃO HCSS; 4) PROPOSTA DE TRABALHO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA; 5) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao 
expediente do dia: a) Leitura das Atas 87ª , 88ª e 89ª ordinárias e 59º extraordinária 
aprovada por unanimidade; b); Solicitação da Coordenadora de Enfermagem do PSF 
para retirada dos projetos, apresentados em reunião anterior, e que seriam apreciados 
junto ao Pólo Permanente de Educação em Saúde do Vale do Paraíba; c) Prestação de 
Contas da Subvenção Social do HCSS, referente ao mês de janeiro de 2006; A seguir 
passou-se a discussão da pauta. 1) POSSE DOS MEMBROS CONSELHEIRO PARA 
BIÊNIO 2006/2008;A conselheira Ana Paula informou que a comissão executiva, 
conforme prevê o Regimento Interno, é composta por Presidente, vice-presidente, 1º e 2º 
secretários. Este encaminhado a todos as instituições que compõem o COMUS. Quando 
da convocação das Instituições para indicados. Informou que considerando a não 
relevância da pauta com a necessidade de formação das demais comissões a eleição 
das mesmas será realizada na próxima reunião, e ainda a extensão da pauta de hoje, 
considerando a importância dos assuntos que seriam discutidos, proposta aprovada por 
unanimidade pelos membros presentes. A conselheira questionou se haviam 
interessados em compor a referida comissão, que tem suas atribuições previstas no 
Regimento Interno deste, iniciando pelo cargo de Presidente, não houve manifestação de 
nenhum membro conselheiro para concorrer ao cargo, em face disso a conselheira Ana 
Paula declarou sua candidatura sendo eleita por aclamação. Para vaga de vice-
presidente, a mesma questionou se haveriam interessados, não havendo manifestação 
da plenária, sugeriu a candidatura da conselheira Ana Cristina, que tem se destacado 
pela atuação, inclusive junto ao Conselho Gesto do PSF Boiçucanga, eleita por 
aclamação. Para vaga de 1º secretario não houve manifestação dos presentes, a 
conselheira Ana Paula questionou se a conselheira Silvia não se propunha a ocupar a 
referida vaga, sendo eleita também por aclamação. Para vaga de 2º secretario, também 
não houve manifestação, tendo sido questionado a conselheira Carmen, que concordou 
e sendo eleita por aclamação. O conselheiro Carlos Aymar alegou desconhecer que a 
eleição seria realizado nesta reunião. A conselheira Silvia argumentou constar no 
regimento interno e acrescentou que os conselheiros poderiam consultar as atas 
anteriores e verificar que há dois anos quando o mesmo foi empossado a eleição para as 
comissões ocorreu na data da 1ª reunião da nova formações do conselho. A conselheira 
Ana Paula informou ter encaminhado as Instituições toda a legislação pertinente as 
atividades e regulamentações do COMUS, a saber, Lei 1195/97, e Regimento Interno, 
anexos a Ofício circular informado da posse dos novos conselheiros, inclusive constando 
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a data das reuniões subseqüentes. 2) TERMO ADITIVO PSF: O Sr. André Fontes 
disponibilizou copia da proposta do Termo Aditivo para fins de analise dos membros 
conselheiros, ficando sua apresentação final e apreciação para próxima reunião do 
COMUS em 23 próximo, proposta aprovada pelos membros conselheiros. A conselheira 
Ana Paula sugeriu que para os membros que estão assumindo seu mandado e que 
certamente terão duvidas quanto aos termos dispostos no referido documento podem e 
devem entrar em contato com a comissão executiva do COMUS bem como com o Sr. 
André Fontes para fins de esclarecimentos pertinentes a pauta a ser discutida. 3) 
CONTARTUALIZAÇÃO HCSS; Dr. Guilherme informou que o prazo para 
contratualização foi uma imposição da SES que acrescentou que se tal situação não 
fosse revista rapidamente o município estaria deixando de receber recursos por serviços 
realizados. Pediu desculpas por conta de compromissos assumidos anteriormente e de 
suma importância a SESAU não poderia permanecer na reunião, passando a palavra ao 
Dr. Marcos e ao Sr. André Fontes. Dr. Marcos cumprimentou os presentes e informou 
não ser necessário à aprovação do comus, uma vez que é uma determinação 
administrativa da SES, porem segundo consta os conselhos de saúde devem ter ciência 
dos fatos preferencialmente em reunião do colegiado. Declarou que o processo de 
contratualização nada mais é que uma fonte de recurso extra para socorrer as Santas 
Casas do Brasil e esta regulamentada por portaria ministerial nº 635. Iniciado em 2005 o 
processo de contratualização visa dar suporte financeiro aos atendimentos realizados 
junto as Santas Casas, em todo território nacional, que consiste basicamente, num 
recurso novo, em 2005 a SESAU e o HCSS manifestaram interesse em fazer a 
contratualização, assim foi assinado um termo de acordo, que já culminou no repasse da 
primeira parcela do recurso. O documento deverá ser assinado já nesta segunda-feira 
pelo Prefeito e pelo Provedor do HCSS e segue para SES na sexta-feira para dar 
andamento ao processo. As mudanças com a implementação da Portaria consiste na 
seguinte mudança: deixa-se de pagar o HCSS por produção e passando o repasse de 
recursos a ser veiculado por metas e indicadores, metas quantitativo e qualitativo, 
seguindo uma produção de junho de 2004 a julho de 2005, ficando estanque sem 
mudanças, temos situações complicados, como por exemplo, alguns ambulatórios de 
especialidades que não tem mais e outros que entraram no lugar, algumas produções 
que não estão sendo faturados e algumas produções que não entram nesse período 
necessitando de ajustes para garantir o recurso para tal. O repasse hoje é realizado via 
AIH, cada internação gera em valor é dada a produção que gera um teto financeiro que é 
repassado ao HCSS, normalmente o teto não é atingido, você tem em numero de AIH e 
em valor. O numero é sempre excedido, o valor não, o limitante e sempre o valor 
financeiro. A nossa AIH é uma das mais catas do Estado cerca 475 por AIH. O 
conselheiro Felix perguntou se este valor final para AIH esta incluindo o pagamento dos 
profissionais médicos. Dr. Marcos informou que tem código 07, pagamento dos médicos 
autônomos, mesmo porque o profissional faz parte do procedimento, se não fosse pelo 
código 07, ou seja, o recurso indireto para os profissionais os procedimentos seriam 
cobrados pelo código 04. Nesse processo de adesão já dispomos de 40% nas contas da 
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municipalidade necessitando apenas da oficialização justo ao SES para efetivação do 
repasse a contratualização é apenas para 2006, que o HCSS pode gastar no que 
necessitar, com o devido bom senso, acrescentou. Dr. Marcos considera um grande 
avanço para os usuários do SUS, já que as metas qualitativas pactuadas pelas 
Instituições Hospitalares quando não cumpridas implicam no cancelamento do repasse 
dos recursos. Dr. Marcos declarou que para tal se faz necessário a elaboração de um 
protocolo clinico que atendam as políticas prioritária do SUS. Sem mais questionamentos  
por parte da plenária os conselheiros consideram pertinente à adesão a Portaria 
considerando a melhoria do atendimento aos pacientes no único Hospital da cidade. 
Proposta aprovada por unanimidade. 4) PROPOSTA DE TRABALHO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA; O Sr. André Fontes informou ter a SESAU recebido uma 
proposta da empresa PROMUR para viabilizar a oferta de atendimento ambulatorial e de 
urgência e emergência na área de otorrinolaringologia, completada pelo Dr. Marcos 
Salvador Mathias de que também será oferecido atendimento para tratamento de cabeça 
e pescoço. Declarou ainda o Dr. Marcos. Que o município dispõe hoje de um medico 
especialista, isolado, que atende apenas ambulatório, não exerce atividade cirúrgica no 
HCSS, ficando precário o atendimento na sua resolutividade uma vez que não dispomos 
de referencia e contra-referencia por parte da Secretaria Estadual de Saúde. 
Acrescentou que a proposta é ampla e contempla desde o atendimento ambulatorial com 
equipe multidisciplinar até a realização exames mais complexos bem como a    
realização de cirurgias junto ao HCSS. O conselheiro Felix solicitou presença do 
propositor, a saber, Dr. Edson Monteiro, responsável pelo Instituto PROMUR, e 
questionou ainda se o profissional otorrino que realiza o atendimento hoje junto a rede 
publica municipal seria mantido. Segundo Dr. Marcos, o Dr. Martim, profissional em 
questão, teria sido convidado pela PROMUR para integrar a equipe, inclusive, fora de 
seu expediente junto a SESAU. Na rede ele continuará realizando as consultas 
ambulatoriais no CSII. s atendimento da PROMUR serão agendados pela SESAU 
visando filtrar as solicitações advindas de outros municípios,carentes também na oferta 
do atendimento de otorrino. As primeiras consultas serão realizadas pelo Dr. Martim, 
considerando a demanda existente hoje no município isto significara, segundo o mesmo 
uma pequena parcela. Dr. Marcos informou que essas ações serão possíveis em função 
da empresa dispor de equipamentos modernos que realizarão exames mais complexos, 
que ajudaram no diagnostico rápido e que hoje soa indisponíveis no município e também 
na região, no que tange o atendimento ao paciente SUS-dependente. Aprovada a 
proposta do conselheiro Felix, ficando a SESAU responsável por apresentar o Dr. Edson 
Monteiro bem como suas propostas aos membros do COMUS. A data para tal pauta será 
em 23 proximo.5) ASSUNTOS GERAIS. a) A conselheira Ana Cristina pede que os 
membros compareçam as 15 horas para assistir a explanação da conselheira Ana Paula 
no que tange as atribuições previstas e regulamentas aos membros conselheiros de 
saúde. A conselheira Silvia reforça que, principalmente os novos membros devem 
comparecer. A conselheira Ana Paula informou dispor de cartilha do conselho, material 
didático utilizado pelo governo federal nos cursos de capacitação de conselheiros de 
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saúde em todo Brasil, e que estará encaminhando aos membros que disporem de 
computador via e-mail, já os membros que não disporem do recurso de computador será 
disponibilizada cópia do referido material. A conselheira Ana Paula solicitou ao Sr. André 
Fontes, na mesma data, 23 próximo, antes do horário da reunião agendada que o 
mesmo realizasse uma explanação especifica sobre a atuação do conselheiro na 
Comissão de Finanças, assim os interessados em compô-la saberão exatamente suas 
atribuições e responsabilidades, proposta aceita pelo mesmo que acrescentou estar a 
disposição dos membros conselheiros a fim de dirimir possíveis duvidas. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 09 de março de 2006. Secretária:                         Ana Paula 
de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Marisa de Souza  
Ubirajara do Nascimento  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Ana Maria Batelocchi  
Carmem Sanches  
Ana Maria Batelocchi  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
Rita de Cássia do Nascimento Simioni  
Luiz Roberto Santos  
Silvia Galhardo Baszynski  
Vivian Saad Sampaio  
Jair Pires  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Márcia de Souza Guimarães  
Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
Mirela Ramos de Jesus  
Guilmer Cássio P. Tavares  
Geraldo Nunes de Almeida  
Mauro Samuel dos Santos  
Liveis de Lima  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


