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D E C R E T O 

 Nº 7204/2018      

 

“Dispõe sobre a instituição do Comitê de 
Mortalidade Materno, Infantil e Fetal de São 
Sebastião, a composição de seus membros e 
aprova o seu regimento interno.”    

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais que lhe confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,  

 

Considerando a mortalidade relacionada à gestação, puerpério e à infância, ocorrida no 

Município, sem uma investigação específica e adoção de soluções; 

 

Considerando, ainda, que o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização do 

Parto, com o intuito de diminuição gradativa dos problemas relacionados à mortalidade durante a 

gestação, puerpério e infância; 

 

Considerando, finalmente que, para a adesão do referido programa nacional, faz-se 

necessária a constituição de um Comitê de Mortalidade Materno Infantil, com o objetivo principal de 

investigar e analisar a mortalidade relacionada à gestação, puerpério e à infância, formular propostas 

de melhoria da qualidade dos serviços. 

D E C R E T A: 

Artigo 1.º Fica instituído o Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal 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 – VE  

•  Daniela dos Santos Chagas 

•  Karine Ribeiro Gonçalves Dias Guimarães 

• Maurilio Bianchi de Castro 
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b) Fundação de Saúde Pública – FSPSS  

•  Alana Framba S. Damasceno 

•  Lidiane Sacardo de Souza 

•  Camila de Aguiar Bernardo  

 

c) Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS  

•  Mara Celi Reis Lima 

•  Thiago Manuel Rodrigues de Nicola  

•  Sônia Regina Cabarite Ribeiro Santos 

 

d) Conselho Municipal da Saúde – COMUS 

•  Izilda Aparecida de Rezende Giudice 

•  Marcela Prates Santana 

 

e) Comitê de Vigilância – COMVIV 

•  Ana Paula Aragão 

•  Paulo Barreto de Alencar 

 

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

de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal de São Sebastião. 

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial o Decreto nº 5039/2018. 

                                                                                      São Sebastião, 22 de maio de 2018. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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ANEXO I 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO, INFANTIL E FETAL DE SÃO 
SEBASTIÃO 

 
TÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 

Artigo 1º. O Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal está vinculado ao Departamento 

de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, e é responsável pela proposição de 

medidas de prevenção e controle/redução das mortalidades maternas, infantil e fetal no Município de 

São Sebastião/SP. 

Artigo 2º. O Comitê é interinstitucional e multiprofissional tendo um caráter ético, técnico, 

científico, educativo, consultivo e de assessoria. Busca identificar todos os óbitos maternos, infantis e 

fetais para apontar medidas de prevenção dos condicionantes do obituário materno, infantil e fetal, 

apontando medidas de intervenção às áreas técnicas e/ou instituições para correção de possíveis 

distorções. 

TÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 

Artigo 3º. São finalidades do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal: 

I – Identificar os principais problemas observados no estudo dos óbitos materno, infantil e 

fetal classificando-as em evitáveis e inevitáveis; 

II – propor ações destinadas à prevenção, ao controle e à redução das mortalidades 

materna, infantil e fetal; 

III – produzir relatórios sobre as mortalidades materna, infantil e fetal, zelando sempre pela 

confidencialidade das informações de caráter pessoal e pelo sigilo do prontuário do paciente; 

IV – apresentar contribuições para que a Secretaria Municipal de Saúde avalie e defina 

políticas de saúde para o Município; 
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V – mobilizar profissionais de saúde e gestores para a formulação e execução de políticas 

de saúde preventiva, em todos os níveis de atenção à saúde humana, em face das causas e os efeitos 

das mortalidades materna, infantil e fetal da sociedade. 

 

TÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

 

Artigo 4º. O Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal deverá ser composto por um ou 

mais representantes das seguintes áreas técnicas e instituições: 

I – Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS 

II – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FPSS 

III – Conselho Municipal de Saúde – COMUS 

IV – Comitê de Vigilância à Violência – COMVIV 

Artigo 5º. Os representantes serão indicados pelas áreas técnicas e/ou instituições a que 

pertencem para um mandato de dois anos. 

Artigo 6º. Poderão compor o Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal, em caráter 

eventual ou definitivo, quaisquer instituições afins, além das acima nomeadas, desde que solicitada 

sua participação, e aprovada pelo Comitê.  

Artigo 7º. As indicações de caráter definitivo das áreas técnicas e/ou instituições 

referendadas pelo Comitê serão aprovadas por Decreto do Prefeito Municipal. 

Artigo 8º. Em caso de perda da representação, a área e/ou instituição deverá indicar um 

novo membro.  

Artigo 9º. Em caso de três faltas consecutivas ou quatro faltas alternadas a reuniões 

ordinárias, sem justificativa, será solicitado à correspondente área técnica e/ou instituição a 

substituição do membro representante. 

Parágrafo único. As áreas técnicas e instituições deverão justificar as faltas de sues 

representantes, por escrito, no prazo de quinze dias, a contar da data da reunião.  
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Artigo 10º. A mesa diretora do Comitê terá um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário.  

Artigo 11. A presidência, vice-presidência e a secretaria do Comitê serão preenchidas por 

membros eleitos entre seus pares, com mandato de 2 anos. 

 
TÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA 
 

Artigo 12. Compete ao Presidente: 

I – representar o Comitê em sessões públicas ou quando convidado; 

II – convocar e coordenar as reuniões do Comitê; 

III – encaminhar propostas à apreciação e votação pelo Comitê; 

IV – homologar, assinar e encaminhar documentos emitidos pelo Comitê ou a ele propostos; 

V – tomar as medidas necessárias para o desenvolvimento adequado das atividades do 

Comitê; 

VI – coordenar a elaboração do plano anual de trabalho. 

Artigo 13. Compete ao Vice-Presidente: 

I – auxiliar o Presidente nas suas funções; 

II – auxiliar na redação e produção do Relatório Anual do Comitê; 

III – substituir o Presidente em impedimentos temporários; 

IV – participar das visitas educativas nos Comitês Regionais, juntamente com o Presidente; 

V – cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

VI – outras que lhe forem delegadas pelo Presidente. 
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Artigo 14. Compete ao Secretário: 

I – lavras atas, redigir e encaminhar documentos e correspondências; 

II – elaborar o relatório final das reuniões; 

III – desempenhar outras atividades que lhe forem delegadas. 

Artigo 15. Compete aos membros do Comitê: 

I – cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

II – realizar as atividades definidas pelo Comitê; 

III – difundir as Resoluções do Comitê, junto às áreas técnica e/ou instituições que 

representam; 

IV – participar das reuniões do Comitê; 

V – manter o sigilo e a confidencialidade das informações discutidas. 

 
TÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 16. É considerado de relevante serviço público o trabalho dos dirigentes e membros 

do Comitê, não gerando direito ou expectativa de direito, quanto à remuneração, a nenhum dos 

membros representantes. 

Artigo 17. O Comitê receberá apoio técnico e administrativo da Secretaria Municipal de 

Saúde para o fiel cumprimento das suas designações. 

Artigo 18. O Comitê reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 

tantas vezes quantas forem necessárias, por convocação de seu Presidente ou por dois terços dos 

seus membros. 

Artigo 19. As deliberações sobre os temas discutidos no Comitê serão tomadas em votação, 

por maioria simples dos membros presentes à reunião, obedecido o quórum mínimo de metade mais 

um dos membros, cabendo ao Presidente a decisão no caso de empate. 
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Parágrafo único. A votação será nominal e em aberto. 

Artigo 20. O Comitê poderá constituir comissões permanentes ou temporárias, compostas 

por membros titulares, suplentes e convidados, cabendo ao Comitê indicar os respectivos Presidentes. 

Artigo 21. O Comitê poderá solicitar assessorias especializadas, visando o aprimoramento 

técnico-científico, à elucidação de questões duvidosas e à satisfação de tantas outras que se fizerem 

necessárias. 

Artigo 22. Os casos omissos neste Regimento Interno serão discutidos e resolvidos pelo 

Comitê, competindo-lhe ainda revê-lo e alterá-lo, sempre que necessário. 

Artigo 23. Qualquer informação oficial sobre os trabalhos do Comitê somente será prestada 

pelo Presidente. 

Parágrafo único. Um membro do Comitê somente poderá se manifestar publicamente, 

nessa condição, desde que autorizado por escrito pelo Comitê.  

Artigo 24. Este Regimento Interno foi aprovado pelo Colegiado Pleno, e entra em vigor a 

partir de sua publicação. 

 

São Sebastião, 22 de maio de 2018. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


