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 ATA DA 88ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 07 de julho de 2020 – Sala de Reunião do Comus.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, bem como 4 

a participação dos membros da Comissão de Acompanhamento de Crise COVID-19.    5 

Ordem do dia: 6 

1 – Discussão referente à Pauta da 260ª Reunião ordinária do COMUS: 7 

Sra. Cláudia disponibilizou os documentos tramitados no período aos membros presentes. Em 8 

seguida apresentou os itens sugeridos como pauta da Reunião Ordinária 260ª, a ser realizada no dia 9 

14/07/2020, sendo estes: 10 

a- Apresentação do Plano de Contingência Atualizado: Sra. Claudia informou que a Secretaria de 11 

Saúde disponibilizou o referido Plano para ciência antecipada do Conselho de Saúde, que será 12 

apresentado na 260ª Plenária do COMUS, a ser realizada no dia 14/07/2020. E que o Plano será 13 

enviado para os Conselheiros por e-mail antecipadamente.  14 

b- Formato Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020 – COVID-19: Sra. Claudia informou 15 

que o COMUS solicitou por meio do ofício 117/2020 – COMUS esclarecimentos quanto à gestão e 16 

execução no combate ao COVID-19, abordando os seguintes aspectos: Composição do grupo de 17 

Ação (formação, capacitação e portarias de nomeação); Plano de Contingência (implementação, 18 

controle e revisão); Dados estatísticos (divulgação de dados com base consolidada); Recursos 19 

empenhados (discriminar recursos municipais, estaduais e federais) e que tais esclarecimentos 20 

deverão ser apresentados em plenária. Porém ainda não receberam a referida apresentação para 21 

ciência prévia. Informou que solicitou ao administrativo do COMUS montar uma pasta para 22 

fundamentar as despesas com a COVID-19 em decorrência de se apresentarem misturadas quando 23 

da análise na Prestação de Contas do Hospital, Fundação e Saúde. Sugeriu ainda que na Prestação 24 

de Contas, as despesas com a COVID-19 também sejam apresentadas em apartado.  25 

c- Revisão Regimento Interno do COMUS: Sra. Claudia informou que esta Comissão precisa se 26 

reunir o mais breve possível, pois existem necessidades de alterações urgentes. Sra. Viviane 27 

perguntou se já tem data para a próxima reunião Regimento Interno. Sra. Claudia solicitou que Ana 28 

ou Tereza verifique junto ao Dr. Paulo Guimarães uma data para realização de reunião para revisar o 29 

referido Regimento. Solicitou que anotem todas as sugestões de alteração para não esquecerem de 30 

consignar no dia das reuniões. 31 

d- Retorno das Comissões Internas do COMUS: Sra. Claudia sugeriu que a retomada dos 32 

trabalhos de todas as Comissões do COMUS, pois atualmente somente estão em ação a Comissão 33 

de Finanças, da Crise COVID-19 e Acompanhamento do Plano Municipal. Disse que poderão realiza-34 

las on line ou presencial se assim preferirem, pois, o número de pessoas é pequeno.  35 

e- Eleição de membro para Comissão dos Conselhos Gestores – CGU’s: Sra. Claudia informou 36 

que ainda existe uma vaga a ser preenchida na Secretaria Executiva, no segmento Usuários. 37 

f- Eleição de membro para compor a Secretaria Executiva: informou que ainda existe uma vaga a 38 

ser preenchida na Secretaria Executiva, no segmento Usuários. 39 

g- Ofício 015/2020 – Polícia Civil: Sra. Claudia informou que o COMUS recebeu o referido ofício 40 

solicitando documentos e relatórios referentes à fiscalização de contratos e COVID-19 do Município 41 

de São Sebastião e em especial aqueles atinentes a contratação e prestação de serviços 42 

relacionados aos Hospitais de Campanha para o enfrentamento da Pandemia COVID-19. Informou 43 

que o ofício 015/2020 – Policia Civil já foi respondido pelo COMUS por meio do ofício 130/2020 – 44 

COMUS, sendo esclarecido que as informações ora encaminhadas, apresentadas pela Secretaria de 45 

Saúde neste Conselho Municipal de Saúde, estão relacionados ao Ofício 116/2020 Comus, datado de 46 

19 junho de 2020, e que tais informações somente passaram a ser de conhecimento do COMUS a 47 

partir da provocação deste órgão. E que em obediência ao disposto no artigo 33 da Lei nº 8.080, de 48 

19 de setembro de 1990, este Conselho rotineiramente encaminha arguições ao Poder Público, 49 

porém tal comunicação nem sempre é efetiva, como pode ser observado na relação de expedientes a 50 

seguir relacionados: 069/2020 – 30/04/2020 – SESAU - solicita informações técnicas sobre a Cabine 51 
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de Desinfecção; 070/2020 – 30/04/2020 – SESAU - solicita relação de contratações específicas para 52 

atuar na pandemia; 074/2020 – 07/05/2020 – SESAU - solicita gastos específicos do combate à 53 

pandemia; 082/2020 – 12/05/2020 – SESAU – complementa o Ofício 069/2020, referente produto 54 

utilizado na Cabine de Desinfecção; 083/2020 – 12/05/2020 – SESAU – solicita informações sobre o 55 

Drone utilizado para medir temperatura; 084/2020 – 18/05/2020 – SESAU – solicita informações 56 

sobre o Hospital de Campanha de Boiçucanga; 085/2020 – 18/05/2020 – SESAU - solicita 57 

informações sobre o Hospital de Campanha do Tebar Praia Clube; 087/2020 – 18/05/2020 – SESAU 58 

– solicita informações sobre o Site da Covid-19 atrelado à página da Prefeitura; e 118/2020 – 59 

19/06/2020 – SESAU – solicita o Plano de Contingência da Covid-19 e a apresentação em plenária. 60 

h- Relatório TCE – sobre Participação do COMUS no Comitê de Crise sobre a COVID-19: Sra. 61 

Claudia informou que apesar do referido Relatório ser público chegou ao conhecimento deste 62 

COMUS por meio do conselheiro Moises por e-mail, sendo constatado que havia participação do 63 

Conselho no Comitê de Crise formado pela Secretaria de Saúde. Considerou que não houve 64 

oficialmente nenhuma solicitação para que o COMUS indicasse membros para compor o referido 65 

Comitê, nem mesmo houve nenhum ato que formalizasse tal indicação (em plenária e por meio de 66 

emissão de resolução). Diante do fato, o COMUS enviou um ofício questionando a SESAU para 67 

esclarecimentos. Informou que há mais ou menos um mês e meio, o Ministério Público enviou 68 

recomendações de como proceder as cobranças referentes à COVID e que todos os 69 

encaminhamentos e solicitações para esclarecimentos do COMUS são pautados em recomendações 70 

do Ministério Público. Que não pautam suas ações e resoluções em mídias sociais ou em partidos 71 

políticos e que também não receberam nenhuma denúncia formal sobre a COVID-19.   72 

i-Recomendação Ministério Público: Sra. Claudia Informou que há mais ou menos um mês e meio, 73 

o Ministério Público enviou recomendações de como proceder as cobranças referentes à COVID e 74 

que todos os encaminhamentos e solicitações para esclarecimentos do COMUS são pautados em 75 

recomendações do Ministério Público. Que não pautam suas ações e resoluções em mídias sociais 76 

ou em partidos políticos e que também não receberam nenhuma denúncia formal sobre a COVID-19.   77 

j- Faltas injustificadas das entidades às Reuniões do COMUS: informou que algumas entidades já 78 

apresentam faltas injustificadas às reuniões do COMUS que justificam a notificação para solicitação 79 

de desligamento. Sra. Viviane solicitou analisar as situações das faltas justificadas pelos demais 80 

segmentos do COMUS, pois o Governo tem mais facilidade de participação por estarem dentro do 81 

prédio da Secretaria de Saúde. Já os voluntários apresentam maior dificuldade de participação. Sra. 82 

Claudia lembrou que o suplente deve ser acionado quando da impossibilidade do titular em 83 

participar. Sra. Viviane perguntou se as ausências constatadas se referem às reuniões ordinárias. 84 

Sra. Claudia respondeu que sim. Sra. Viviane solicitou dar mais atenção a essas questões, porque 85 

além de tratar de um trabalho voluntário, também envolve o compromisso por parte do representante. 86 

Em seguida, perguntou de quem é a responsabilidade para responder sobre as faltas injustificadas. 87 

Sra. Claudia respondeu que a entidade é a responsável nesses casos, podendo indicar membro 88 

substituto. Explicou que as faltas aqui abordadas são referentes as injustificadas, sendo três 89 

consecutivas ou cinco alternadas. Sra. Ana Maria informou que quando a entidade apresenta este 90 

número de faltas injustificadas, o Conselho faz a notificação à entidade e concede o prazo para 91 

manifestação de 30 dias e caso não seja respondido, procede-se o desligamento com publicação no 92 

diário oficial. Sra. Tereza Carmela sugeriu atentar para o número de justificativas, pois existem casos 93 

de excessivas justificativas apresentadas pelos representantes de algumas entidades. Sra. Claudia 94 

fez um paralelo do número de reuniões realizadas ao ano em comparação com o número de faltas 95 

dos conselheiros, em seguida considerou a importância de participação dos conselheiros às reuniões 96 

do COMUS, pois esta acrescenta à demandas discutidas em plenária. Sra. Viviane lembrou que o 97 

COMUS tem membros titular e suplente e nas comissões suplente virá titular. Claudia disse que o 98 

COMUS fará levantamento da situação de presença. Por último, disse que o COMUS enviará ofício 99 

as entidades para notificar as faltas injustificadas.  100 

l- Reunião Presencial: Sra. Claudia informou que aguardam retorno do ofício do COMUS enviado 101 

ao Padre responsável da Paróquia São Sebastião para realização de reuniões presenciais. Disse que 102 
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enviaram um ofício ao Padre para realização de reuniões do COMUS no espaço Salão Paroquial, 103 

possibilitando assim a participação de um número maior de pessoas, sem o comprometimento da 104 

segurança com relação ao distanciamento seguro. 105 

m- Atualização em Plenária do Conselho Fiscal e Conselho Curador: Sra. Claudia informou que 106 

assim como Conselho Curador, o Conselho Fiscal também terá pauta fixa nas reuniões do COMUS. 107 

Disse que solicitará à Fundação o calendário de reuniões do Conselho Fiscal e Curador, bem como 108 

solicitar se estão atuantes. Em seguida disponibilizou o momento para intervenção dos membros 109 

presentes, sendo concedida a palavra ao Conselheiro Paulo Henrique que perguntou como fará a 110 

separação dos gastos com a COVID-19 na unidade de saúde com os gastos do atendimento normal. 111 

Sra. Claudia explicou que o gasto com a COVID se resumem nas ações, o que está sendo gasto e 112 

material utilizado (gastos com material, EPI’s e atendimento especializado), enfim tudo o que se 113 

refere a Pandemia. Disse que se precisar de ajuda, a COFIN poderá elencar o detalhamento. 114 

Exemplificou a queda de agendamento no setor de Regulação da SESAU, que será justificado em 115 

decorrência da pandemia. Sr. Henrique explicou que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 116 

está direcionando a fiscalização para verbas com a COVID-19, porém as demais 117 

atividades/atribuições da SESAU não cessaram e não devem ser misturadas com as da COVID, pois 118 

essas ações não podem conflitar, as ações COVID são especificas. Sra. Claudia considerou que as 119 

especificações com a COVID-19 denotam a questão de transparência em sua Prestação de Contas. 120 

Sr. Paulo Henrique questionou a questão do uso da máscara na unidade de PSF e COVI. Sra. 121 

Claudia explicou que a utilização de máscara nas unidades de PSF serão contabilizadas pelos 122 

gastos com a COVID, bem como hospital com gastos de medicação. Por último, disse que a 123 

Fundação não é o maior problema, com a vinda do Lila na COFIN, a Fundação responde 124 

simultaneamente aos questionamentos.   125 

n- Página Facebook do COMUS: Sr. Henrique informou que proposta de divulgar as ações do 126 

COMUS no facebook – disse que muito provavelmente estará atuante a partir da próxima semana. 127 

Explicou que será uma Página Organizacional com função social e características próprias. Sra. 128 

Claudia sugeriu, se possível, apresentar essa proposta para a plenária. Sr. Henrique disse que sim. 129 

Sra. Claudia falou que a Sra. Tereza, administrativo do COMUS montou uma pasta de consulta de 130 

legislação e que esta está disponível para todos conselheiros e que a questão da COVID-19 também 131 

terá o seu espaço para consulta no futuro. Sra. Tereza informou que está fazendo um levantamento 132 

junto aos livros de atas do COMUS desde os seus primórdios para registro de todos os presidentes 133 

que tomaram posse na condução do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião.  134 

2 – Documentos Recebidos: 135 

a- Ofício 92/2020 – ADM/HCSS – em resposta ao ofício 115/2020 – COMUS- solicita relação de 136 

funcionários associados ao SINTRASAÚDE. 137 

b- Ofício 331/2020 – FSPSS-DAF – rem resposta ao ofício 114/2020 – COMUS – solicita relação de 138 

funcionários associados ao SINTRASAÚDE. 139 

c- Ciência: E-mail recebido em 03 de julho sobre atualizações sobre a remediação do caso 140 

Itatinga. 141 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 142 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos.  143 

São Sebastião, 07 de julho de 2020. 144 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 145 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Paulo Henrique Ribeiro Santana  
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