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RESOLUÇÃO COMUS N º 020/2022 

 

 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, no uso de suas competências regimentais e atribuições 

conferidas pelas Leis 8080 de 19 de setembro de 1990, nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, 2579/2018 de 20 de 

setembro de 2018 e nº. 2669/2019 de 16 de dezembro de 2019, considerando: 

 

 

1- Que a Secretaria da Saúde apresentou Diretrizes do Plano Municipal de Saúde referente a Saúde 

Mental, na Sessão Plenária 185ª Extraordinária do COMUS, no dia 26 de abril de 2022. 

 

2- Que das Ações apresentadas foram escolhidas duas de cada eixo para serem apresentadas no fórum de 

discussão da  III Conferência Estadual de Saúde Mental. 

 

3- Que o referido Instrumento de Gestão foi disponibilizado em tempo hábil aos Conselheiros para 

apreciação; 

 

4- Que foram prestados todos os esclarecimentos com relação à matéria. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Aprovar, por unanimidade, a discussão das ações “1.5.3 - Fomentar a discussão regional para a 

implantação de residências terapêuticas no Litoral Norte. Meta: Fortalecer e complementar a RAPS no 

âmbito municipal para garantir a inserção de 100% dos pacientes (Eixo I - Diretriz 01- Objetivo 5)” e “1.5.4 

- Implantar leitos psiquiátricos no HCSS. Meta: Garantir complementação da RAPS e atender 100% dos 

usuários (Eixo I - Diretriz 01- Objetivo 5) referentes ao Eixo I. 

 

Art. 2º- Aprovar, por unanimidade, a discussão das ações “ 1.22.5. Realizar Fórum Técnico Anual 

sobre suicídios, sob a temática “Setembro Amarelo”, além de capacitações e outras atividades durante 

todo o mês. Meta: Realizar anualmente Fórum Técnico sobre suicídios no “Setembro Amarelo” (Eixo 

II- Diretriz 01- Objetivo 22)” e “3.3.1. Formar equipe multiprofissional com capacitação específica para 

situações de emergências e desastres, atuando em todas as fases da tragédia. Meta: Garantir equipe 

profissional qualificado para atendimento à 100% das vítimas de tragédias. (Eixo II- Diretriz 03- 

Objetivo 03) referente ao Eixo II. 

 

Art. 3º- Aprovar, por unanimidade, a discussão das ações “1.22.4 - Manter contrato/convênio com 

estabelecimento de internação psiquiátrica em razão da inexistência de referência SUS Meta Manter 

contrato/convênio com estabelecimento de internação psiquiátrica (Eixo III- Diretriz 01- Objetivo 22)” 

e “4.5.1. Criação de serviço psicossocial para pacientes de oncologia e hemodiálise. Meta: Ofertar 

serviço psicossocial a 100% dos pacientes de oncologia e hemodiálise. (Eixo III- Diretriz 01- Objetivo 

05)” 
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Art. 4º- Aprovar, por unanimidade, a discussão das ações “6.3.2 - Promover ações intersetoriais no 

ambiente escolar, municipal e estadual, integrando a rede de educação regional para enfrentamento pós 

pandemia Meta: Discussão regionalizada propondo atividades e ações no âmbito educacional referente 

a COVID 19. (Eixo IV- Diretriz 06- Objetivo 03) e “6.3.3 - Utilizar recursos tecnológicos como 

ferramenta de atendimento aos pacientes que apresentam dificuldade no retorno aos espaços coletivos 

em decorrência da pandemia Meta. (Eixo IV- Diretriz 06- Objetivo 03)” 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

 

LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO 

Presidente COMUS 

 

Homologo a RESOLUÇÃO COMUS Nº. 019/2021, de 26 de abril de 2022. 

 

 

 

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO  

Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião 


