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D E C R E T O  
Nº 8273/2021 

 
 
“Regulamenta o Comitê Gestor Municipal para 
enfrentamento da sífilis em gestante e da sífilis 
congênita, instituído pela Lei nº 2817/2021.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício das 

atribuições legais, conferidas pelo artigo 69, III da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO as diretrizes do Departamento Nacional de IST/AIDS que apontam a 

necessidade de constituição de comitês nas unidades federativas e, em âmbito municipal para 

mapear a problemática da sífilis e apontar as intervenções;  

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável pelo 

acompanhamento e investigação das notificações dos casos de sífilis em gestantes e sífilis 

congênita; 

CONSIDERANDO que o contexto epidemiológico do Município vem apresentando 

aumento progressivo no que se refere à sífilis, exigindo uma implementação de novas intervenções. 

 

D E C R E T A 

Artigo 1.º Fica instituído o Comitê de Enfrentamento de Sífilis em gestante e Sífilis 

Congênita do Município de São Sebastião/SP, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, 

órgão técnico-científico, interinstitucional, multiprofissional, de caráter confidencial, de natureza 

educativa, consultiva e normativa, com os seguintes membros: 

 

a) Vigilância Epidemiológica – Secretaria de Saúde 

• Daniela dos Santos Chagas 

• Regiane Teodoro 
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b) Diretoria de Políticas Públicas – Secretaria de Saúde  

• Alana Framba S. Damasceno 

• Juliana de Paula Louro Tenório 

 

c) Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS 

• Maxilene de Freitas 

• Thiago Manuel Rodrigues de Nicola 

• Izabelle Aleixo 

 

d) Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

• Alcides de Oliveira Junior 

• Camila de Aguiar Bernardo 

• Felipe Moniz 

• Priscila Bárbara 

• Débora Ferreira Rocha de Carvalho 

• Elisabete Marques de Souza 

 

Artigo 2º. Fica aprovado na forma do anexo deste Decreto, o Regimento Interno do 

Comitê de Enfrentamento de Sífilis em gestante e Sífilis congênita. 

 

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São Sebastião, 06 de julho de 2021. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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ANEXO I 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DE SÍFILIS EM 

GESTANTE E SÍFIIS CONGÊNITA 

 

Art. 1º- O Comitê Municipal de Enfrentamento a Sífilis em Gestante e Sífilis Congênita 

instituída pela Lei n° 2817/2021 tem os seguintes objetivos: 

I- Fiscalizar a realização do teste-rápido e, no ato da confirmação do diagnóstico de 

gravidez e garantir o tratamento à gestante imediatamente; 

II- Assegurar que seja realizada a notificação dos casos conforme normatização do 

Ministério da Saúde; 

III- Avaliar e monitorar os casos de sífilis congênita identificados na maternidade quanto 

ao diagnóstico e tratamento indicado; 

IV- Assegurar o tratamento hospitalar adequado do RN exposto à sífilis e do RN com sífilis 

congênita; 

V- Avaliar e monitorar o acompanhamento da gestante e parceiro residente no Município, 

diagnosticada com sífilis, identificando a existência de possíveis dificuldades de acesso à assistência, a 

insumos e aos cuidados multiprofissionais;  

VI- Avaliar e monitorar o recém-nascido exposto à sífilis ou com sífilis congênita, 

identificando a existência de possíveis dificuldades de acesso à assistência, a insumos e aos cuidados 

multiprofissionais;  

VII- Auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas e de ações para redução 

progressiva da transmissão vertical da sífilis;  
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VIII- Informar aos gestores, prestadores de serviços, profissionais de saúde sobre a 

situação a sífilis congênita no Município;  

IX- Propor melhorias na qualidade da assistência às gestantes e parceiros com sífilis e 

aos recém-nascidos expostos à doença, bem como facilidade do acesso ao diagnóstico precoce e às 

medidas profiláticas para inibir a transmissão vertical;  

X- Propor normas e instrumentos legais que propiciem o controle da transmissão vertical 

de sífilis;  

XI- Notificar os gestores, prestadores de serviços, quanto a identificação de falhas nas 

propedêuticas realizadas sob responsabilidade profissional independente da categoria no não 

cumprimento do protocolo ao tratamento de sífilis; 

XII- Analisar os casos em gestante e sífilis congênita por meio de estudo de casos 

divulgado os resultados ao gestor; 

XIII – divulgar experiências exitosas, na assistência à gestante com sífilis e às crianças 

expostas a estas doenças da rede de saúde de São Sebastião ou de outras localidades.  

Art. 2º - O Comitê será constituído por representantes titulares e suplentes da área da 

saúde, conforme abaixo, nomeados por ato administrativo do Chefe do Executivo, tem caráter 

multiprofissional, técnico-científico, de natureza consultiva, deliberativa, investigativa, fiscalizadora, 

propositiva e mobilizadora, 

I- Secretaria Municipal de Saúde  

a) Departamento de Políticas Públicas  

b) Departamento de Vigilância Epidemiológica  

 

II- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

a) Diretoria de Atenção Básica  

b) Diretoria de Atenção Especializada  
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III- Hospital de Clínicas de São Sebastião  

a) Maternidade HCSS  

b) Coordenação de Enfermagem do HCSS  

 

 

Parágrafo único. O Comitê poderá ter sua composição ampliada, temporariamente, em 

caso de necessidade, por convocação unânime e formal dos membros permanentes; 

Art. 3º - Os membros do Comitê têm ciência sobre a necessidade do sigilo e da 

confidencialidade dos assuntos tratados nas reuniões, bem como investigações, sob pena de 

desligamento sumário do colegiado e responsabilização administrativo do servidor ou empregado;  

Art. 4º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião garantir a 

infraestrutura adequada para o funcionamento do Comitê; 

Art. 5º - A coordenação do Comitê e o exercício administrativo de seus atos ficará sob a 

responsabilidade dos representantes do Departamento de Políticas Públicas e Vigilância 

Epidemiológica; 

Parágrafo único. Dentre as responsabilidades administrativas, o Comitê deverá garantir a 

regularidade de convocação dos membros para as reuniões, elaboração de atas, notificações e 

relatórios conclusivos para o gestor, publicando os atos pertinentes, bem como divulgação das 

experiências exitosas; 

Art. 6° -  O mandato dos membros nomeados pelo presente decreto terá validade de dois 

anos, sem prejuízo de eventual substituição ou prorrogação a qualquer tempo. 

Parágrafo único. Independente da substituição dos membros, o termo inicial da validade 

dos mandatos será a data deste Decreto. 
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Art. 7°- O Comitê reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês, na última terça-feira do 

mês e, por convocação extraordinária de seus coordenadores, em conformidade com as necessidades. 

Art. 8° - O Comitê terá funcionamento regulado por regimento interno, a ser criado por 

seus membros em sessenta (60) dias após a nomeação de seus membros por meio de portaria do 

Chefe do Executivo. 

Art. 9° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

São Sebastião, 06 de julho de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


