
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

Ata nº 038/2019 da Vigésima Segunda Reunião Extraordinária dia 27/06/2019 - 
COMUS 

Data: 27/06/2019 Horário:   14:30 HORAS 

Local: Avenida Albuquerque Lins, 163 – São Benedito 

Presentes: 
Lilian Leme de Jesus Bassanello, Rogério Ramos, Meilai Jesus Shen, 
Miguel Jacob e Marcelo Augusto Rodrigues Costa. 

Pauta: 

1ª Pauta: Ampliação da proposta de habilitação UPA 24 horas de 
Moreira César 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, na sala do Conselho 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba - COMUS, sito a Avenida Albuquerque Lins, 
número cento e sessenta e três, São Benedito, Pindamonhangaba/SP, realizou-se a 
Vigésima Segunda Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Na 
reunião foi realizado esclarecimentos e discussões pelos Conselheiros sobre a 
ampliação da proposta de habilitação da UPA 24 horas do bairro Moreira César. 
A Sr.ª Lilian, explica sobre o SAIPS - Sistema de Apoio à Implementação de Políticas 
em Saúde tem o objetivo de aperfeiçoar as solicitações de transferências de recursos 
financeiros ou credenciamento/habilitação de serviços necessários à implantação de 
políticas em saúde; permitindo transparência, agilidade, organização e monitoramento 
das solicitações. A ferramenta foi desenvolvida para facilitar e agilizar os pedidos de 
recursos – feito por gestores Municipais, estaduais ou do Distrito Federal – para 
custeio, implantação, habilitação ou credenciamento de equipes, unidades e serviços 
em saúde. Seguindo esclarece que a primeira proposta de habilitação para custeio da 
UPA Nova Nº 99627 enviada para o SAIPS foi realizada no dia 09 de Abril de 2019 no 
valor de R$ 183.500,00 respondendo o questionário que a UPA era de porte I e a 
opção de custeio seria VI e com anexo dos documentos Declaração Habilitação 24 
horas, UPA Declaração de Equipamentos Instalados, Escala da UPA 24 horas e 
Termo de Compromisso de Funcionamento da UPA 24 horas; a diligência foi recebida 
em 21 de Maio de 2019 e reenviada novamente no dia 11 de Junho de 2019, com a 
solicitação de alteração de custeio da UPA Nova nº 102035; onde o Ministério requisita 
o envio de documentos necessários, sendo um dos à Resolução do Conselho de 
Aprovação do Termo e Compromisso do Funcionamento da UPA 24 horas nas 
condições de habilitação em custeio que está sendo solicitado. Continuando esclarece 
o porte da UPA e que o custeio solicitado é em cima dos médicos que já estão 
atuando no atendimento da população que contempla a solicitação de habilitação VI 
da UPA. Após esclarecimentos e duvidas sanada, fica decidido pelos presentes que 
no dia 04 de julho de 2019, seguirá como pauta de deliberação do COMUS. 
 

 
SEGMENTO DADOS PESSOAIS ASSINATURA 
USUÁRIO - TITULAR Rogério Ramos  
TRABALHADOR - Titular Meilai Jesus Shen  
GESTÃO Lilian Leme de Jesus Bassanello  
USUÁRIO - SUPLENTE Miguel Jacob  
USUÁRIO - TITULAR Marcelo Augusto Rodrigues Costa  

 


