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ATA DA 111ª REUNIÃO SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de setembro de 2021 modalidade presencial e online 3 

ORDEM DO DIA:  4 

1 – Sugestão de Pauta para a 274º Reunião Ordinária do COMUS:  5 

Sra. Claudia apresentou os itens sugeridos como pauta da Reunião Ordinária 274ª, a ser realizada 6 

no dia 14/09/2021, sendo estes:  7 

1. Deliberação sobre o Ofício 719/2021 FSPSS-DAdm1 – Recebido em 10/08/2021 – 8 

Reterritorialização das Equipes de Camburi I e Camburi II; 9 

2. Eleição Conselho Curador – segmento Usuários – Duas vagas; 10 

3. Prédio do antigo PSF Canto do Mar cedido ao FUNDASS (cultura); 11 

4. Falta de Agentes Comunitários de Saúde – ACS nas Unidades Básicas; 12 

5. Deliberação sobre representatividade do COMUS; 13 

6. Deliberação sobre paridade no COMUS; 14 

7. Solicitação de funcionário concursado e suporte de TI para o COMUS; 15 

8. Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS; 16 

9. Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS; 17 

10. Relatório parcial da COFIN referente 2ºQuadrimestre/2021; 18 

11. Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS. 19 

12. Outros assuntos.  20 

12.1. Convite para Médicos que não sejam da Atenção Básica para compor a Comissão de Ética 21 

e Comissão de Prontuários. 22 

1. Apresentação da Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2021, foi agendada para 28 de 23 

setembro de 2021. 24 

2. Deliberação sobre o Ofício 719/2021 FSPSS-DAdm1 – Recebido em 10/08/2021 – 25 

Reterritorialização das Equipes de Camburi I e Camburi II, que deve ser votado pela plenária. 26 

3. Prédio do antigo PSF Canto do Mar cedido ao FUNDASS (cultura). Sra. Claudia disse que o 27 

prédio do antigo PSF do Canto do Mar (saúde) hoje está sendo utilizado pela FUNDASS (cultura). 28 

Sra. Maria Ângela informou que a FUNDASS tem o mesmo papel na cultura que a da FSPSS na 29 

saúde. Sra. Claudia solicitou que fosse esclarecido para o COMUS, em plenária, o porquê foi 30 

disponibilizado prédio da saúde para a cultura. Sra. Maria Ângela disse que essa “troca” foi feita 31 

na gestão da Sra. Ana Soares, ex Secretária de Saúde, e que fariam levantamento das informações: 32 

quem solicitou, o porquê, quem autorizou e se o prédio foi doado ou cedido para FUNDASS. Sra. 33 

Claudia disse que estão tendo problemas com a territorialização devido a falta de espaço nas 34 

Unidades de Saúde e que a justificativa para não montar outra Unidade de Saúde foi não ter prédio 35 

disponível, contudo o antigo prédio utilizado pelo PSF do Canto do Mar foi doado para FUNDASS. 36 

Foi deliberado pelos membros presentes Oficiar a Secretaria de Saúde para apresentar 37 

esclarecimentos em plenária. 38 

4. Falta de Agentes Comunitários de Saúde – ACS nas Unidades Básicas. Sra. Claudia disse 39 

que existe déficit de Agentes Comunitário de Saúde nas Unidades de Saúde, devido a 40 

afastamentos, readaptações, remanejamentos, cessão e desvios de funções. Disse que se não se 41 

resolver o assunto de forma harmônica deverá ser encaminhado ao Ministério Publico e para o 42 

Tribunal de Contas, o déficit é de aproximadamente 70 ACS para o quadro de 140 ACS, cerca de 43 

50%. Sra. Maria Ângela perguntou se havia essa lista atualizada. Sra. Claudia informou que foi 44 

encaminhada uma lista pela FSPSS que não condiz com a pratica exercida. Disse que em Maresias 45 

tinha somente um ACS, e que no Canto do Mar tem com 2 ou 3 áreas descobertas sem previsão 46 

para contratação de ACS e que a lei dos ACS é bem rígida em relação ao local de trabalho. Disse 47 

que foram feitos dois concursos para ACS, da PMSS e FSPSS, contudo estão havendo 48 

contratações emergenciais, e que seria importante o esclarecimento deste assunto. Foi deliberado 49 
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pelos membros presentes Oficiar a Secretaria de Saúde e Fundação de Saúde Pública para 50 

apresentar esclarecimentos em plenária. 51 

5. Representatividade no COMUS. Sra. Claudia informou que foi observado que o COMUS se 52 

encontra com problemas de representatividade e paridade. Disse que referente a representatividade 53 

existe conflito de interesses nas Entidades: - AMESSI, segmento trabalhador, onde seu 54 

representante é proprietário da Ecorad que presta serviço para a Prefeitura, - Corpo Clínico, 55 

segmento trabalhador, onde seu representante tem cargo comissionado, de Diretor Técnico do 56 

HCSS. Informou que tal proibição consta com Regimento do Conselho Estadual e no Regimento da 57 

Eleição, onde o trabalhador tem que ser puro (contratado ou concursado), sem cargo de chefia e 58 

não pode trabalhar em nenhuma outra representação. Sugeriu que fosse discutido em Plenária.  59 

6. Paridade no COMUS. Sra. Claudia informou que foi detectado equívocos na legislação, onde 60 

existe apenas uma vaga de CGU no segmento trabalhador, e o correto seria uma vaga CGU 61 

trabalhador, uma vaga CGU governo e duas vagas CGU usuário, para que se ou quando inativo 62 

não ferisse a paridade do Conselho.  Disse que o segmento governo tem 5 vagas preenchidas, o 63 

segmento trabalhador 4 vagas preenchidas e uma vaga aberta para CGU e o segmento usuário 9 64 

vagas preenchidas e uma vaga para CGU, que não está prevista em lei. Sugeriu que fosse discutido 65 

em plenária. Disse que teriam que resolver tal situação de modo amigável, para que não desse 66 

problemas com o Ministério Público e que as ações dos últimos 2 anos COMUS não fossem 67 

prejudicadas. Sugeriu a Sra. Maria Ângela, Secretaria de Saúde Adjunta, que juntas, pudessem 68 

discutir sobre a paridade para apresentar as possíveis soluções em plenária. Disse ainda que 69 

deveriam comunicar o Ministério Público e Tribunal de Contas sobre a situação e quais as 70 

providências que seriam tomadas. Disse que o Corpo Clinico, pela lei, está como membro nato no 71 

COMUS, de forma equivocada, pois o único que poderia ser membro nato seria o Secretário de 72 

Saúde. Informou que neste caso, se a plenária puder alterar a lei, fosse agenda reunião 73 

extraordinária para sanar os vícios referentes a paridade e representatividade do COMUS. Sugeriu, 74 

a Sra. Maria Ângela, reunião juntamente com o Secretário de Saúde, e que a resolutiva desta 75 

reunião fosse apresentada para plenária e colocada em votação. Sra. Maria Ângela e Sra. Viviane 76 

concordaram com a Sra. Claudia. Sra. Claudia disse acreditar que não houve má fé, e que a 77 

publicidade e transparência são muito importantes no que diz respeito as ações do COMUS. Sra. 78 

Viviane perguntou se estaria faltando Entidade no segmento usuários. Sra. Ângela informou quem 79 

tem Entidades a mais. Sra. Claudia disse que tem uma vaga aberta para CGU segmento usuário 80 

que não estaria prevista na lei, contudo para respeitar a paridade do Conselho deveriam ter duas 81 

vagas no segmento usuários para representantes dos CGUs e uma vaga no segmento 82 

governo/prestador de serviço para o CGU. Disse que para o Conselho ficar paritário novamente, 83 

25% governo – 25% trabalhadores – 50% usuários, as vagas do CGUs dos segmentos 84 

trabalhadores e usuários deveriam ser preenchidas ou ser retirado uma Entidade do segmento 85 

usuário e uma Indicação do governo. Sra. Viviane disse que se retirar alguém do segmento usuário 86 

dever-se-á dar baixa na Entidade. Sra. Claudia disse que tem que sanar essa questão de forma 87 

legal, moral e ética.  88 

6. Funcionário Estatutário para o COMUS. Sra. Claudia informou que o COMUS foi oficiado pelo 89 

Ministério Público questionando sobre o apoio dado pela SESAU, e que foi dado ênfase na questão 90 

da falta de funcionário, pois a Sra. Ana Maria está na eminencia de sua aposentadoria e que apenas 91 

uma funcionária seria insuficiente para o fluxo de trabalho do COMUS. Disse que o técnico de T.I. 92 

também não foi disponibilizado e que o assunto seria encaminhado para plenária. Sra. Maria 93 

Ângela informou que o técnico de T.I. se encontrava doente, por esse motivo não tinha se 94 

apresentado no COMUS. Sra. Claudia disse que não está conseguindo carregar as reuniões no 95 

facebook, e que se o problema não for sanado o COMUS deverá solicitar login exclusivo na 96 

plataforma. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 97 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  98 

São Sebastião, 08 de setembro de 2021.  99 
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LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 100 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Maria Angela Laurito de Moraes  

Ângela Julia Recchia Thomaz  

Viviane Moura Snodgrass  
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