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RESOLUÇÃO COMUS N º 04/2010 

  
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, nº 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990, nº 1.828 de 13 de dezembro de 2006 e 1990 de 06 de novembro de 2009.  
 
Considerando: 
 
a deliberação unânime da sessão plenária da 139ª reunião ordinária do COMUS, ocorrida em 13 de 
abril de 201, que todas as decisões referentes à área da saúde devem ser apreciadas pelos profissionais 
técnicos da Secretaria de Saúde, uma vez que são estes que detêm o conhecimento técnico-científico 
para subsidiar as decisões do gestor público; 
 
que o COMUS necessita de subsídios técnicos e científicos para embasar suas decisões acerca de 
eventuais novas parcerias que envolvam questões relacionadas à Saúde Pública; 
 
os princípios da Legalidade, Moralidade, Eficiência, Supremacia do Interesse Público Sobre o 
Privado e Publicidade, dentre outros, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a proposta da Comissão Executiva do COMUS, referente à criação, pelo Gestor 
Público, de uma Equipe Técnica Permanente no âmbito da Secretaria de Saúde, formada por 
profissionais técnicos concursados. 
Parágrafo Único – Esta Equipe deverá atuar direta e especificamente na área de parcerias, em quaisquer 
modalidades, a serem firmadas entre o Município e instituições privadas, primando pelo bom andamento 
das ações de saúde, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e as diretrizes do Ministério da 
Saúde, bem como legislação pertinente à matéria. 
 
Art. 2° - A Equipe Técnica Permanente deverá ser capacitada para atuar em todo o processo de 
estabelecimento de parcerias cujo objeto tenha relação com as questões pertinentes a pasta da Secretaria 
de Saúde do Município, uma vez que terá como atribuições básicas: 

I. analisar a documentação constitutiva da instituição, incluindo titulações, qualificações e 
demais documentos comprobatórios de sua idoneidade e especialização no campo de 
atuação; 

II. qualificar, mediante o procedimento previsto no inciso anterior,  como apta ou não toda 
instituição interessada em participar de qualquer processo de parceria; 

III. analisar e emitir parecer técnico sobre os planos de trabalho apresentados pelas instituições 
qualificadas como aptas a estabelecer parceira com o poder público;  

IV. realizar o controle administrativo e financeiro das parcerias estabelecidas, através dos 
instrumentos previstos na legislação pertinente; 

V. realizar o acompanhamento dos serviços pactuados, avaliando a qualidade, o impacto e os 
resultados alcançados; 

VI. contribuir para o planejamento e a implantação de estratégias de saúde e serviços. 
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Art. 4º - O Conselho Municipal de Saúde recomenda à administração pública que passe a realizar 
Chamamento Público visando possibilitar ao gestor, bem como ao próprio Conselho, conhecer diversas 
propostas e projetos para efetivação da parceria.  
 
Art. 5º - O Conselho Municipal de Saúde não apreciará ou aprovará nenhum convênio, consórcio 
público, termo de parceria, parcerias público-privadas ou contratos afins, sem que antes tenha sido 
cumprido o estabelecido nesta Resolução. 
 
 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
São Sebastião, 13 de abril de 2010. 

 
 
 
 

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

Homologo a RESOLUÇÃO COMUS Nº. 04/2010, de 13 de abril de 2010. 
 
 
 

Dr. ALDO PEDRO CONELIAN JUNIOR 
Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião 

 
 
 


