
 

Ata da 15ª reunião Acomp. do Plano Municipal de Saúde 25/06/2020  – Pág. 1 de 2. 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 25 de junho de 2020, estiveram reunidos, na sala ON Line, via WhatsApp (Douglas) 3 

e Viviane e Bruno estiveram presentes – sala de reuniões da Saúde. Todos assinarão a 4 

lista, com exceção do Conselheiro Marcelo Coelho que não pode participar da reunião. 5 

1- Plano Municipal de Saúde 2018/2021: Sr. Bruno César, Diretor de Planejamento 6 

em Saúde, deu início à reunião e conversou com o conselheiro Douglas que entendia a 7 

sua postura em não participar de forma presencial à reunião em tela. Sr. Douglas explicou 8 

que prefere adotar a cautela do isolamento social em decorrência do momento de 9 

pandemia ter se agravado e também pelo fato de pessoas que são transmissíveis porém 10 

assintomáticas. Em seguida, Sr. Bruno, solicitou ao Douglas que abrisse o Plano 11 

Municipal para acompanhamento simultâneo e em seguida propôs uma metodologia de 12 

trabalho, sugerindo a confecção de uma lista das ações propostas, iniciando por 2018, 13 

considerando que o mesmo compreende 2018 a 2021. Tomou como exemplo a Diretriz 1 14 

– página 36 - na qual a Ação é “Territorializar todas as Unidades Basicas de Saúde, 15 

garantindo que as equipes atendam 3000 pessoas, conforme preconizado pelo 16 

Ministério da Saúde”. Disse que foram propostas para o ano de 2018(3), para 2019 (3), 17 

para o ano de 2020 (9) e para o ano de 2021 (7), totalizando 22, número correspondente 18 

ao número de unidades de saúde. Diante desses dados sugeriu que a comissão 19 

observasse junto à pessoa responsável pela respectiva área técnica, se a Ação foi 20 

executada na íntegra ou de forma parcial. Podendo dividir as 12 diretrizes do referido Plano 21 

entre os membros da comissão para um melhor estudo. Sra. Viviane perguntou se existe 22 

alguma forma de tomar conhecimento desses questionamentos junto à Secretaria de 23 

Saúde. Sr. Bruno respondeu que sim, por meio do Relatório Anual de Gestão-RAG, 24 

podendo utilizar o RAG-2018 que já passou pela apreciação do COMUS. Explicou aos 25 

membros que a Programação Anual de Saúde – 2018 não é mais compatível com o RAG-26 

2018 em decorrência do Plano Municipal ter sido retificado. Explicou que inúmeras 27 

informações foram inseridas de acordo com as suas prioridades e estas alteradas de 28 

acordo com a necessidade. Sugeriu também que a Comissão possa comparar o Plano 29 

anterior com o Plano Atual Retificado para esclarecimentos. Disse que o plano anterior era 30 

muito subjetivo e estava pautado numa alta complexidade de interpretação e difícil 31 

acompanhamento. Sr. Douglas perguntou se não seria mais interessante analisar a partir 32 

do ano de 2020. Sr. Bruno corroborou sua sugestão e explicou que sugeriu analisar desde 33 

2018 considerando que a Comissão está iniciando neste trabalho, porém achou uma ótima 34 

sugestão. Sugeriu que o trabalho de acompanhamento seja dividido pelos membros 35 

objetivando facilitar e agilizar o trabalho de levantamento. Disse que solicitará ao 36 

administrativo do COMUS para que, se preciso for, oficie os locais a serem abordados. Sr. 37 

Douglas observou que as metas citam as unidades a serem credenciadas, porém não 38 

consta a informação do ano que cada unidade foi credenciada. Sr. Bruno disse que o 39 

trabalho da Comissão será exatamente este verificar quais unidades foram credenciadas, 40 

além de consultarmos o próprio instrumento de gestão - o RAG. Sra. Viviane disse que o 41 

Relatório da Comissão possibilitará essa constatação durante os 4 anos do Plano. Sr. 42 

Bruno disse que a maioria das Ações são referentes à Fundação, sendo possível o 43 
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agendamento oficial do COMUS para viabilizar a visita dos membros desta comissão para 44 

levantamento. Em seguida, disse ao Sr. Douglas que poderemos levar o próprio plano e 45 

numa única visita será possível fazer uma análise (por ação) dos 4 anos. Sugeriu a 46 

confecção de uma planilha para acompanhamento das ações, como “Realizado”/Não 47 

realizado” para os 4 anos (2018/2021). Disse que providenciará esta planilha, caso todos 48 

concordem. Aprovado por todos. Sr. Douglas perguntou sobre as metas, se o plano 49 

contempla o mínimo a ser realizado. Sr. Bruno explicou que as metas são baseadas num 50 

planejamento de prioridades. Sr. Douglas fez questionamentos sobre a seguinte Ação: 51 

Diretriz 1 – página 36 - “Destinação de frota exclusiva para equipes da Estratégia Saúde 52 

da Família, com destinação de 01 (um) veículo para cada 05 (cinco) equipes”. Perguntou 53 

se o plano é para se cumprir o mínimo. Sr. Bruno explicou que o número proposto se 54 

norteia para cobrir as necessidades, porém caso sejam propostos mais, melhor será e que 55 

o número 3 no início da tabela se refere ao índice recente, isto é, corresponde ao número 56 

de veículos atual. Sr. Douglas fez questionamentos sobre a Ação “Credenciar novas 57 

equipes da Estratégia Saúde da Família”. Sr. Bruno explicou que cada equipe de 58 

Estratégia da Família consiste na contratação de um médico, um enfermeiro, um auxiliar 59 

de enfermagem e dependendo da região terá um número “x” de Agentes Comunitários de 60 

Saúde- ACS’s. Disse que as vezes possuem mais de uma equipe numa mesma unidade 61 

de saúde, dependendo do índice populacional por micro área. Sra. Viviane considerou 62 

que o Plano é elaborado pela Secretaria de Saúde, em seguida perguntou se existem 63 

determinações de órgãos federais. Sr. Bruno disse que o plano realmente é elaborado 64 

pela Secretaria e gestores da Fundação e Hospital, baseados no Plano Nacional de Saúde, 65 

sendo as próprias diretrizes retiradas dele. Sra. Viviane lembrou que o Plano também 66 

deve contemplar as propostas apresentadas nas Conferências Municipais de Saúde. Sr. 67 

Bruno considerou uma ótima observação e respondeu que sim, que plano e conferência 68 

devem conversar e que não somente com a conferência, mas também o Plano de Governo 69 

do Prefeito. Por último, disse que trará para a próxima reunião o material de trabalho. Sra. 70 

Viviane solicitou que envie o material (instrumento de acompanhamento) antes da próxima 71 

reunião para análise do grupo.  72 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 73 

pelos presentes. Ata elaborada por Bruno Cesar.  74 

São Sebastião, 25 de junho de 2020. 75 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 76 

Membros: 

Bruno César Silva Santos  

Douglas Alberto Braga  

Viviane Moura Snodgrass  
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