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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 1 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 18 de agosto de 2021, às 16 horas, estiveram reunidos, os conselheiros que assinam a lista 3 

integrante desta ata.  4 

1- Plano Municipal de Saúde 2018/2021: Sra. Claudia Prudente, deu boas vindas aos membros 5 

participantes e em seguida, solicitou a Sra. Laysa Pires, Chefe do Departamento de Planejameto 6 

em Saúde, o fornecimento de um planilha para acompanhamento do Plano Municipal. Sra. Laysa 7 

informou que já estão planejando algumas ações para a próxima prestação de contas, explicou 8 

que toda a programação do  Plano Municipal será apresentada na próxima prestação de contas 9 

por quadrimestre, sendo possível visualizar o cumprimento ou não das meetas no referido 10 

quadrimestre. Sra. Claudia elogiou ainiciativa e disse que considerando que o Plano não é 11 

estático, ele poderá ser alterado, porque na observação de um conselheiro em um determinado 12 

quadrimestre, poderá existir a solicitação para alteração, considerando as questões orçamentárias. 13 

Em seguida, citou a questão relacionada a abertura ou fechamento de serviços, em seguida 14 

efetuou a leitura da nota técnica constante no manual de conselheiros adquirido na última 15 

capacitação do Estado: “No ato de abrir ou fechar serviços de saúde, devem estar previstos no Plano de 16 
Saúde e em casos emergenciais todas as justificativas devem ser feitas constando a necessidade,pertinência e 17 
despendidos financeiros e estruturais que onerem o município, principalmente as alternativas para garantia do 18 

acesso à população”. Sra. Laysa informou que todo o serviço novo que venha ser executado no 19 

município deverá constar no Plano Municipal de Saúde. Sra. Claudia ciotu o caso da unidade de 20 

saúde que tinha o serviço estendido e teve a suspensão do serviço sem nem se quer ter passado 21 

pelo Conselho de Saúde e que o referido fechamento não teve um planejamento prévio. Em 22 

seguida citou a existência de uma resolução emitida no governo do ex-prefeito Ernane. Disse que 23 

levantará a resolução e disponibilizará para Sra. Laysa. Em seguida, sugeriu levar a seguinte 24 

sugestão dos usuários ao Sr. Prefeito Felipe Augusto sobre o serviço estendido nas unidades de 25 

saúde a partir das 17horas. Considerou que a reabertura da unidade da Enseada diminuiria em 26 

40% da demanda da região, pois chega atender mais de 15 pessoas no Pronto Atendimento. Com 27 

relação à unidade do Topo, os moradores tem acesso à unidade de saúde do Centro, mas para os 28 

moradores da Enseada isto fica mais difícil. Sra. Laysa fez questão de pontuar que o Pronto 29 

Atendimento, no horário estendido das 17h às 21h, auxiliaria os pacientes que apresentassem 30 

questões de saúde relacionadas à urgência, evitando o deslocamento da Costa Norte para o 31 

Centro. Sra. Claudia disse que no caso da Enseada, os pacientes acabam migrando para a UPA 32 

do Perequê Mirim. Sra. Laysa disse que o Município de São Sebastião tem grande histórico de 33 

atendimento de pacientes de outras regiões em decorrência do ótimo atendimento. Disse que 34 

levará a sugestão e em relação à planilha solicitada, disse que não enviará mensamente porque 35 

fica complicado compilar os dados, mas enviará por quafrimestre. Sra. Claudia solicitou que seja 36 

bimestral considerando o tempo de análise prévia pela Comissão de Finanças. Sra. Laysa disse 37 

que não haverá mudança significativa em dois meses. Desta forma consensuaram que a planilha 38 

será disponibilizada um pouco antes do término do quadrimestrea ser analisado. Sra. Laysa se 39 

comprometeu em disponibilizar assim que as unidades encaminharem os dados e que não fixará 40 

uma data especifica em decorrência da logística do serviço, aproximadamente até todo dia 10. Sra. 41 

Claudia destacou que segundo o Manual de conselheiros, a apresentação do prévia doPlano se 42 

dá quadrimestralmente, momento em que as sugestões podem ser colocadas pelos conselheiros 43 

e também porque coincidirá com o período de Prestação de Contas. Sra. Laysa concordou que o 44 

Plano Municipal é uma Prestação de Contas e suas informações passarão a ser disponibilizadas 45 

quadrimestralmente ao COMUS. Sra. Claudia disse que a COFIN também deverá emitir 46 

considerações parciais no quadrimestre sobre o Plano Municipal, com ou sem recomendações, 47 

com emissão de relatório anual. Sra. Laysa disse que as atualizações poderão ser efetuadas por 48 
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meio do Sistema DigiSus. Sra. Claudia lembrou que uma das justificativas para suspensão do 49 

serviço estendido foi a faltade verba, porém disse que tiveram funcionários que se ofereceram para 50 

trabalhar no horário estendido, e que também trabalharia se tivesse sido oferecido. Sra. Laysa  51 

disse que os funcionários da Atenção Básica teoricamente não poderiam ser remanejados para 52 

serviços de urgência e também citou a questão de desfalcar outros serviços com o remanejamento 53 

de funcionários. Sra. Claudia explicou que deveriam estudar uma forma de trabalho, pois a volta 54 

do serviço ajudaria muito a população local. Sr. Douglas sugeriu o estudo legal para não incorrer 55 

em erros trabalhistas. Sra. Claudia disse que existem alguns programas do Estado voltados para 56 

a ampliação dos serviços de saúde de forma estendida. Sra. Laysa informou que existe a 57 

possibilidade de se cadastrar no Município uma “APS”, unidade de saúde sem a presença de 58 

ACS’s, somente com Médicos e Enfermeiros, com fixação de horários diferenciados para a equipe. 59 

Sra. Claudia citou a questão legal do horário de funcionamento das UBS’s, na qual o horário pode 60 

ser a partir da 4 horas da manhã. Concluindo, ficou acordado o envio da planilha pelo 61 

Departamento de Planejamaneto em Saúde - DEPLAN para direcionamento dos trabalhos da 62 

Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal do COMUS quadrimestralmente, bem como a 63 

inserção dos dados informativos sobre o Plano municipal de Saúde na prestação de Contas. 64 

Explicou que os dados não serão submetidos a votação, só para ciência. Sra. Claudia disse que 65 

é necessário ter clrareza do que está sendo apresentado e o que compreende votação, manifestou 66 

sua sugestão para que seja em plenária, p orém não na especifica para apresentação da Prestação 67 

de Contas do quadrimestre. Sra. Laysa explicou que o Relatório RDQA – Relatório Detalhado 68 

Quadrimestre Anterior inclui as metas do Plano Municipal também, isto é, faz parte da Prestação 69 

de Contas quadrimestral, porém o que nunca houve foi o hábito de demonstrá-lo juntamente com 70 

a referida apresentação. Inclusive citou a apresentação dos indicadores do SISPACTO também 71 

será apresentado. Sra. Claudia citou as datas para apresentação dos instrumentos de gestão 72 

preconizados pelo Ministério da Saúde.   73 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 74 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 18 de 75 

agosto de 2021. 76 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 77 

Membros: 

Douglas Alberto Braga  

Viviane Moura Snodgrass  

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx79 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx80 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx81 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 82 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx83 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx84 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx85 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx86 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 87 


