
 
 

ata com executiva 100ª - 02-02-2021 - Denuncia do MP                                                           Pág. 1 de 2. 

ATA DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 02 de fevereiro de 2021 – convocada pelo Grupo Whatsapp da Secretaria Executiva 3 

COMUS.  4 

Ordem do dia: 5 

1– Ação Civil Pública Cível – Serviços Hospitalares (Usina de Oxigênio e Desratização) - 6 

Processo nº 1000258-46.2021.8.26.0587- ordem nº 2021 / 000104: Sra. Ana Maria, 7 

administrativo do Conselho, encaminhou aos membros da Secretaria Executiva oficio e decisão 8 

judicial para cumprimento no prazo de 72 horas, referente ao Processo Digital nº: 1000258-9 

46.2021.8.26.0587 - Ordem nº 2021/000104 Ação Civil Pública Cível - Serviços Hospitalares. Sr. 10 

Henrique compartilhou no grupo de whatsapp da Secretaria Executiva do COMUS arquivo com 11 

denúncia do Ministério Publico. Sra. Claudia disse aguardar manifestação dos demais 12 

conselheiros da Executiva e informou que estava indo para o Conselho Municipal de Saúde – 13 

COMUS. Sra. Giuliana disse entender que havia tempo suficiente para responder a decisão 14 

judicial e que a Sra. Claudia poderia ficar tranquila e atender sua unidade, que não precisava ir 15 

naquele instante para o COMUS. Sra. Claudia disse achar melhor resolver o assunto quanto 16 

antes, além de precisar assinar alguns documentos. Sra. Giuliana desculpou-se e disse que 17 

poderia ir mais tarde, pois precisavam da Sra. Claudia na unidade de saúde em que trabalhava. 18 

Sr. Henrique sugeriu encaminhar expediente requerendo atestado técnico ao Hospital de Clinicas 19 

de São Sebastião e informar ao judiciário a deliberação da Executiva quanto à remessa do 20 

expediente e elaboração do relatório de atendimento de pacientes do COVID-19; e lembrar que foi 21 

comunicado ao Ministério Público a falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB e 22 

respectivo laudo. Disse entender que somente a segunda parte da denuncia é responsabilidade 23 

do COMUS, a denúncia dos ratos era de competência da vigilância sanitária. Sra. Giuliana disse 24 

entender que tal informação é do hospital e que o COMUS não teria como produzir esse relatório, 25 

pois os atendimentos não são feitos pelo COMUS. Perguntou se poderia emitir o relatório com na 26 

prestação de contas já apresentadas. Disse que somente o item 3 não que seja pertinente neste 27 

momento, porque a informação não foi aventada no oficio, e como se tratava de situação muito 28 

delicada, deveriam responder exatamente o que foi solicitado. Sr. Henrique disse que o AVCB 29 

retrata a estrutura e o funcionando do estabelecimento, inclusive a adequação dos equipamentos. 30 

Sra. Giuliana concordou com Sr. Henrique, disse entender que a resposta seria da vigilância e 31 

que o COMUS não deve se pronunciar e responder exatamente o que foi perguntado. Sr. 32 

Henrique disse ser pertinente ao relatório que será encaminhado ao Judiciário. Sra. Claudia 33 

disse que a resposta da vigilância é referente à desratização e dedetização do Hospital e que a 34 

denúncia referente à higidez e segurança do oxigênio é do COMUS, acha pertinente informar que 35 

foi enviado ao Ministério Público sobre os AVCBs da UTI respiratória Covid-19. Sra. Giuliana 36 

perguntou qual a ligação do AVCB com higidez do hospital, pois não consta no AVCB das 37 

unidades que estão sendo regularizadas. Perguntou o que quis dizer higidez do oxigênio. Sr. 38 

Henrique disse crer ser oportuno cobrar do Diretor Administrativo do Hospital de Clínicas - HCSS 39 

sobre o referido Atestado Técnico da Usina de Oxigênio, bem como a demanda e a oferta desse 40 

insumo e o histórico quantitativo de atendimentos. Sra. Claudia disse concordar com o Sr. 41 

Henrique, pois o COMUS não têm essas informações, sugeriu enviar um ofício ao hospital.  42 

Informou que o prazo para resposta é de 72 horas. Sra. Giuliana concordou com Sra. Claudia, 43 

sugeriu que fosse providenciado: resposta do ofício judicial; e cobrar a correta documentação do 44 

hospital. Sugeriu responder que o COMUS não tem tais informações, e provocar o Hospital de 45 

Clínicas pra encaminhar as devidas informações. Sra. Claudia sugeriu enviar ofício ao hospital e 46 

aguardar a resposta, caso não chegue a tempo, responder ao juiz com cópia do ofício enviado ao 47 

Hospital aguardando resposta.  Sra. Giuliana Concordou e disse que para não ter erros o pedido 48 

para o hospital teria que ser exatamente a necessidade do juiz. Sra. Claudia disse que era 49 

costume encaminhar junto ao ofício cópia da decisão judicial. Sr. Henrique concordou. Sugeriu: 1. 50 
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ofício ao Diretor Clínico cobrando os dados qualitativos e quantitativos do atendimento Covid-19, 51 

questionamentos: “quantos foram atendidos que exigiram oxigênio? Houve mortes ou 52 

complicações decorrentes do uso do oxigênio da usina? O serviço de oxigênio atendeu a 53 

demanda? Ocorreram problemas? Quais foram os problemas? Foram solucionados? Quem 54 

solucionou? Qual a identidade do responsável técnico pela Usina de Oxigênio? (formação 55 

profissional)”; 2. ofício ao Diretor Administrativo sobre Atestado técnico da usina de oxigênio e 56 

respectivo contrato. Sra. Angela concordou com o pedido de informações como sugerido pelo o 57 

Sr. Henrique. Sra. Giuliana sugeriu que o ofício se atenha ao que foi solicitado pelo judiciário. Sr. 58 

Henrique disse que precisam destas informações para elaborar o relatório, já que o judiciário 59 

solicitou relatório ao COMUS e não diretamente ao HCSS. Sra. Giuliana concordou com o pedido 60 

de informações como sugerido pelo Sr. Henrique. Sra. Claudia concordou com o pedido de 61 

informações como sugerido pelo Sr. Henrique. Sra. Giuliana sugeriu encaminhar protocolo do 62 

oficio expedido para o HCSS ao fórum e quando as respostas do HCSS chegarem ao COMUS 63 

voltem a se reunir para discutirem sobre o relatório que será encaminhado ao fórum. Nada mais 64 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. 65 

Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 02 de fevereiro de 66 

2021. 67 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 68 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Henrique Cardoso dos Santos  

Ângela Julia Recchia Thomaz  
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