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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 1 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 05 de março de 2021, às 14h e 30 minutos, estiveram reunidos, os conselheiros que assinam 3 

a lista integrante desta ata.  4 

1- Plano Municipal de Saúde 2018/2021: Sra. Claudia Prudente disponibilizou o momento para 5 

eleição do membro coordenador da reunião em pauta, candidatando-se espontaneamente a 6 

conselheira Maria Angela, que em seguida efetuou a leitura da última ata da 16ª reunião da 7 

Comissão, realizada no dia 30/07/2020. Sr. Douglas justificou que no início da pandemia era 8 

tudo muito incerto e se manteve afastado de reuniões presenciais, porém mesmo distante 9 

fisicamente manifestou preocupação quando soube da emissão do Relatório Pelo Tribunal de 10 

Contas da União com relação à fiscalização dos gastos COVID-19. Destacou como importante 11 

fazer politicas públicas de saúde sem partidarizá-la. Achou inadmissível a formação do Comitê de 12 

Crise da Secretaria de Saúde sem a participação oficial do COMUS, disse que essa situação 13 

ficou muito estranha, pois o COMUS é um órgão fiscalizador. Sra. Claudia lembrou que teve que 14 

chamar a atenção dos Conselheiros para se candidatarem para participar do referido Comitê. 15 

Sra. Maria Angela ressaltou a importância da participação e representatividade da sociedade 16 

civil na composição do COMUS. Sr. Douglas lembrou também que não aceitou a situação da 17 

reapresentação da Prestação de Contas e chegou a se sentir mais uma peça do sistema, 18 

gerando até discussão com a entidade Sindipetro se valeria a pena continuar com cadeira no 19 

COMUS, tamanha foi decepção com o retorno do Status da Prestação de Contas. Disse ter sido 20 

uma situação muito traumática, derrubar a deliberação de uma plenária anterior com a 21 

manutenção de um quórum inferior. Sra. Claudia disse que também não concordou com a 22 

situação lembrada pelo conselheiro Douglas e que até entrou com o Ad referendum, porém este 23 

foi reprovado pela plenária. Conselheira Maria Angela informou que dentro do COMUS tem 24 

uma visão mais técnica das coisas (30 anos trabalhando dentro do sistema de saúde) e que 25 

sempre foi um desejo do seu coração participar do Conselho de Saúde e que deseja se inteirar, 26 

estudar para participar de forma efetiva. Que não admitirá pessoas com interesses particulares 27 

usar o Conselho para fazer politicagem de interesses próprios. Disse que tem pessoas sérias 28 

contribuindo para os trabalhos do COMUS, mas também existem algumas que não fazem jus ao 29 

cargo que ocupam. Sra. Ana Maria, Administrativo do COMUS, efetuou algumas 30 

considerações sobre reunião em pauta, disse que a primeira reunião tem grande importância, 31 

pois é nela que ações e metas são traçadas para o desenvolvimento dos trabalhos, incluindo o 32 

planejamento de ações, criação de calendário de reuniões, material a ser selecionado e outros. 33 

Lembrou que a referida Comissão acompanhará todas as propostas aprovadas na última 34 

Conferência de saúde, bem como a execução das metas propostas no plano em geral. Sra. 35 

Claudia disse que acompanharão o próximo plano porque o outro já passou, que acompanharão 36 

as metas propostas do próximo plano. Sra. Ana Maria explicou que o Plano concentra as 4 37 

Programações anuais de saúde e consequentemente o acompanhamento será efetuado por 38 

meio do Relatório Anual de Gestão. Sugeriu a criação de uma planilha que pode ser elaborada 39 

pelo DEPLAN, junto a Sra. Laysa, elaboração de calendário e metodologia de trabalho. 40 

Conselheira Viviane sugeriu que as reuniões sejam agendadas a cada dois meses, objetivando 41 

não sobrecarregar a participação nas demais comissões. Sra. Ana Maria disse ser muito valida a 42 

sugestão da conselheira Viviane, porém considerou dois meses ser um tempo muito longo, em 43 

seguida sugeriu cruzar o agendamento de reuniões as quais a conselheira Viviane participa, 44 

objetivando otimizar a vinda da conselheira Viviane que mora longe. Sra. Claudia sugeriu 45 

solicitar à Fundação e Hospital para que enviem periodicamente as metas alcançadas, 46 

alcançadas parcialmente ou até mesmo não executada com suas respectivas justificativas. Disse 47 



 

Ata da 17ª reunião Acomp. do Plano Municipal de Saúde 05/03/2021  – Pág. 2 de 3. 

que não é mais membro da Comissão de Finanças, mas participar para se inteirar da prestação 48 

de contas de forma geral. Disse que procura entender o processo de uma forma global e que em 49 

decorrência do conhecimento que adquiriu fica possível cruzar os dados, principalmente diante 50 

de tantos relatórios envolvendo o COMUS no processo de acompanhamento das ações da 51 

Saúde. Sr. Douglas fez questionamentos sobre o tema “Usina de Oxigênio”. Sra. Claudia 52 

informou que a referida questão está pelo Ministério Público e que também está correndo um 53 

processo civil e quem enviou o ofício para o COMUS foi o juiz Dr. Guilherme Kitchener com 54 

solicitação de emissão de relatório sobre o assunto. Em seguida informou que será elaborado na 55 

próxima semana pelo COMUS, além do outro Relatório acerca da Fundação de Saúde a respeito 56 

das gratificações concedidas pela Fundação e Regimento Interno dos Recursos Humanos. Sr. 57 

Douglas considerou que o COMUS não tem gerência para alguns assuntos. Sra. Claudia 58 

informou que as funcionárias Renata e Ana Maria já efetuaram o destaque no Relatório de todos 59 

os trechos pertinentes ao COMUS sobre o tema referenciado objetivando facilitar a emissão da 60 

resposta do COMUS. Disponibilizou o Relatório para conhecimento dos conselheiros acerca do 61 

tema.  Sr. Douglas disse que não conseguiu entender a solicitação Tribunal de Contas para o 62 

COMUS. Sra. Claudia explicou que o COMUS é um órgão fiscalizador e precisa estar afinado 63 

com as esferas fiscalizadoras superiores. Disse que eles precisam saber o que o COMUS tem 64 

ciência acerca do assunto em pauta e até onde o COMUS conseguiu acompanhar. Em seguida, 65 

efetuou questionamentos relacionados a mudança da empresa que forneceria o oxigênio para o 66 

Hospital? Disse que esse é um exemplo de questionamento. Sr. Douglas argumentou que esses 67 

questionamentos poderiam ser enviados diretamente para o Hospital. Sra. Claudia informou que 68 

eles já notificaram o hospital também. Disse que eles notificam todas as partes envolvidas, 69 

Governo e Órgão fiscalizador respectivo. Explicou que quando detectam algo que não está 70 

conforme, buscam junto ao órgão fiscalizador, neste caso o COMUS, informações sobre a 71 

ciência e acompanhamento. Em seguida, perguntou a Sra. Laysa qual o melhor caminho a ser 72 

seguido para acompanhamento do plano. Sra. Viviane informou que na época do Sr. Bruno, 73 

antigo diretor do Departamento de Planejamento, estavamos prosseguindo no sentido de analisar 74 

metas executadas e não executadas e em andamento. Salientou que o Sr. Bruno fez uma 75 

observação que ela guardou muito bem, que seria a visita “in loco”, isto é, verificar 76 

presencialmente se o que foi colocado no papel foi executado. Sra. Claudia lembrou que existem 77 

as propostas apresentadas na última Conferência de Saúde. Sra. Leticia, funcionária do 78 

DEPLAN, explicou que dentro do Plano de Governo também existem ações a serem realizadas 79 

na Saúde. Sendo assim, pactuam as metas que foram aprovadas na última Conferência, no caso 80 

no ano de 2019, juntamente com o Plano de Governo do Prefeito referentes às ações voltadas 81 

para a Saúde, além de pactuarem o que não foi realizado na Gestão anterior e que consta do 82 

Plano. Informou que assumem as metas não realizadas do plano anterior, porém não existe a 83 

obrigatoriedade para tal, pois estas podem ser adequadas. Explicou que o que não for realizado 84 

deverá acompanhar justificativas no Relatório Anual de Gestão. Explicou que o Plano Plurianual 85 

traz incluso as 4 Programações de Saúde, sendo ideal a comparação com a Programação Anual 86 

2021, pois esta conterá o residual do que não foi executado nos anos anteriores e ações 87 

contínuas. Informou que existem ações que não são realizadas em sua plenitude (100%). 88 

Lembrou que existem as prestações de contas quadrimestrais junto à Comissão de Finanças que 89 

são consignadas no Relatório Anual de Gestão – RAG. Disse que tem material no departamento 90 

para subsidiar o grupo de trabalho, em seguida sugeriu que se iniciasse o levantamento das 91 

propostas advindas da Conferência Municipal - 2019 comparando-as com a PAS/2021. Com 92 

relação ao Plano de Governo já tem o material planilhado para fornecer a Comissão. Sra. 93 

Claudia disse que em conversa com Sr. Bruno já havia solicitado o envio periodicamente das 94 
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metas atingidas/parcialmente atingidas e não atingidas. Em seguida reforçou a referida 95 

solicitação a Sra. Laysa, pois desta forma ficará mais fácil o acompanhamento. Em seguida, 96 

convidou a Sra. Leticia para participar da próxima reunião. Sr. Douglas solicitou o material 97 

impresso para iniciar o trabalho. Sra. Letícia disse que poderá fornecer o material solicitado, bem 98 

como disponibilizará os arquivos da PAS 2020 e 2021 para análise prévia. Sra. Margarete, 99 

SESAU, explicou que as ações que, de repente, não foram realizadas em 2020 passaram para o 100 

ano de 2021. Lembrou que o próximo Plano Municipal será construído juntamente com os 101 

membros do COMUS. Sr. Douglas disse que no seu entendimento o COMUS analisará tudo 102 

aquilo que está pactuado. Sra. Claudia disse que esta situação é possível de se acompanhar por 103 

meio do Relatório Anual de Gestão – RAG, pois na apresentação do RAG fica possível verificar 104 

tudo o que foi executado. Sra. Viviane sugeriu se inteirar de todas as propostas aprovadas na 105 

última Conferência de Saúde. Sra. Letícia explicou que a base para elaboração do novo Plano 106 

será: o Relatório Final da Conferência ocorrida n ano de 2019, o Plano de Governo da Gestão 107 

atual e o residual das Programações Anuais de Saúde 2020 e 2021. Sra. Claudia considerou 108 

que a Comissão unirá todo o material citado para compor a análise do referido instrumento de 109 

gestão, juntamente com a planilha que será disponibilizada pelo DEPLAN. Sra. Leticia informou 110 

que disponibilizará as duas Programações no formato digital. Sra. Claudia perguntou quando 111 

seria a apresentação do RAG 2020. Sra. Letícia respondeu que serão apresentados 2 112 

Relatórios, Retificação do RAG-2018 (correção do formato) e o RAG 2020, aproximadamente 20 113 

de abril de 2021. Sra. Margarete disse que o Grupo de Elaboração do Plano subsidiará a 114 

Comissão Interna do COMUS especifica para Acompanhamento do Plano Municipal. Não 115 

havendo mais nada a esclarecer, Sra. Claudia encerrou a reunião e disse que comunicará a data 116 

da próxima reunião pelo Whatsap.  117 

Participantes convidados: Sra. Leticia, DEPLAN. 118 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 119 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 05 de 120 

março de 2021. 121 
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