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ATA DA 91ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 01 de setembro de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

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

Ordem do dia: 5 

1– Proposição da Pauta da 262ª Reunião Ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 6 

08/09/2020: Sra. Cláudia deu início à reunião disponibilizando os documentos tramitados no 7 

período, sendo estes: 8 

Ofícios Expedidos:  Of. 173/2020 – Ao HCSS – referente Diretores Provedoria e HCSS; Of. 174/2020 – Ao 9 

HCSS – referente contratos ECORAD; Of. 185/2020 – À SESAU– referente prazo final das ressalvas; Of. 10 

186/2020 – À FSPSS - referente prazo final das ressalvas; Of. 187/2020 - Ao HCSS - referente prazo final 11 

das ressalvas; Of. 188/2020 – DESES - Devolução HD 8Tb; Of. 189/2020 – À FSPSS – solicita relatório 12 

detalhado materiais de construção; Of. 190/2020 – À FSPSS – cópia processo empresa Jorge Francisco; Of. 13 

191/2020 – Ao DESES – solicitação de toner; Of. 192/2020 – Ao DESES – solicitação de sulfite; Of. 14 

193/2020 – Ao DESES – solicitação das 20 cadeiras restantes; Of. 194/2020 – À SESAU – solicita 15 

funcionário para o COMUS, Of. 195/2020 – À FSPSS – indicação Conselho Curador, Of. 196/2020 – À 16 

FSPSS – indicação Conselho Fiscal, Of. 197/2020 – À FSPSS – solicita cópia processo sindicante 26/2020, 17 

Of. 198/2020 – Ao MP – referente leitos UTI COVID-19, Of. 199/2020 – À PJ – referente óbitos no HCSS em 18 

2018, Of. 200/2020 – COMUS – a SESAU – sobre ponto biométrico, Of. 201/2020 – ao HCSS – Intervenção 19 

– sobre notas fiscais COVID-19 (Março a junho), Of. 202-2020 – COMUS – ao Gabinete Prefeito – alteração 20 

na composição do COMUS, Of. 203/2020 – COMUS – solicita manutenção lâmpadas, Of. 204/2020 – 21 

COMUS – solicita home office Tereza, Of. 205/2020 – COMUS – solicita máscaras descartáveis, Of. 22 

206/2020 – COMUS – ao TCE – sobre ressalvas prestação de contas do 1º Quadrimestre/2020; Of. 207/2020 23 

– COMUS – ao Conselheiro Carlos Alberto - sobre documentação a ser apresentada na Fundação de 24 

Saúde. Ofícios Recebidos: Of. 147/2020 – SESAU/GS – Em resposta ao ofício 164/2020 COMUS, Of. 25 

148/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 150/2020 – COMUS – envio de Plano de Comunicação para 26 

enfrentamento à Pandemia COVID-19 e Plano de Comunicação Institucional Municipal no que tange as 27 

Ações da Secretaria de Saúde, Of. 121/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 098/2020 – COMUS-28 

Solicitação de currículos e atos de nomeação dos ocupantes dos cargos em diretorias, chefias e demais 29 

cargos de assessoramento, Of. 122/2020 – HCSS-ADM-  em resposta aos ofícis078/2020- reiterado pelo 30 

ofício 152/2020 – COMUS – solicitação de relação atualizada de funcionários, Of. 123/2020 – COMUS -  em 31 

resposta ao ofício 131/2020 – COMUS – reiterado pelo ofício 151/2020 – COMUS – sobre escalas médicas, 32 

Of. 124/2020 – HCSS-ADM -  em resposta ao ofício104/2020 – COMUS -  sobre prazo e pendências, Ficha 33 

de Patrimônio do Suporte de TV, Of. 424/2020 – FSPSS – em resposta aos ofícios 182 e 183/2020 34 

COMUS, Of. 436/2020 – FSPSS – em resposta ao Ofício 102/2020 COMUS; Of. 0041-2020 – Controladoria 35 

– HCSS – em resposta ao ofício 180/2020 – COMUS sobre repasses financeiros COVID-19, Of. 135/2020 – 36 

HCSS-ADM – em resposta ao ofício 171/2020 – COMUS sobre controle de ponto médico, Of. 136/2020 – 37 

HCSS-ADM – em resposta ao ofício 165/2020- COMUS sobre ex-funcionário do Hospital, Sr. José de Castro 38 

Lima, Of. 137/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 181/2020 – COMUS sobre processo licitatório da 39 

empresa A C da S Leite Distribuidora; Of. 154/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 155/2020 – COMUS – 40 

sobre ausência pagamento à ECOBUS (transporte período COVID-19), O. 121/2020 – Câmara Municipal – 41 

em resposta ao ofício 160/2020 – COMUS – solicitação de cópias de Leis, Of. 0043/2020 – Controladoria - 42 

HCSS – envio de Prestação COVID-19, Of. 153/2020 – SESAU – em resposta do ofício 082/2020 – COMUS 43 

– sobre Cabines de Desinfecção, Of. 446/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 196/2020 – COMUS – 44 

indicação de membro para Conselho Fiscal, Of. 447/2020 – em resposta ao ofício 197/2020 – COMUS – 45 

solicitação de cópia processo sindicante nº 26/2020, Of. 459/2020 – FSPSS – referente AVC’s das unidades 46 

de saúde, Of. 465/2020 – FSPSS – em resposta ao Ofício 190/2020 do COMUS, Of. 157/2020 – SESAU – 47 

em resposta ao Ofício 191/2020 COMUS, Of. 158/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 192/2020 COMUS, 48 

Of. 159/2020 – SESAU – resposta ao ofício 193/2020 COMUS. Resoluções do COMUS: 036/2020 – 49 

Substituição Conselho Fiscal; 037/2020 – Substituição Conselho Curador; 038/2020 – Criação Comissão 50 

Acompanhamento Crise retroativa; 039/2020 – Destituição Comissão Acompanhamento Crise; Of. 164/2020 51 

– SESAU-GS – em resposta ao ofício 167/2020 – COMUS – sobre afastamentos funcionários da SEAU 52 

durante período pandemia COVID-19. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 53 

12/08/2020 – Envio de Extratos Bancários – Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência julho 2020, 54 

Datada de 20/08/2020 – PC HCSS julho de 2020, Datada 24/08/2020 – PC da fundação de Saúde – FSPSS 55 
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– competência julho/2020, Datada de 31/08/2020 – Envio de Relação Razão Banco Caixa – Bancos do Brasil 56 

e Caixa Econômica – competência julho/2020. Em seguida, Conselheiro Paulo Henrique apresentou 57 

questionamentos com relação à indicação do Conselheiro Carlos Alberto para compor o Conselho 58 

Fiscal da Fundação de Saúde, salientou que o seu questionamento se baseia no não 59 

preenchimento dos requisitos exigidos pela lei da Fundação para participação do Conselho Fiscal e 60 

não como membro de sua entidade. Explicou que, segundo a Lei da Fundação, o membro indicado 61 

deve preencher os requisitos conforme determinado pela lei (Art. 14, § 1° Somente podem ser 62 

indicados para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível 63 

universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função em área financeira e 64 

contábil, preferencialmente, de órgão público). Citou que o COMUS não pode adotar medidas 65 

diferentes para casos ambíguos, em seguida citou o caso da Irmandade que segundo a sua 66 

legislação não pode ser indicado para o COMUS membro que não seja irmão, e mesmo assim, no 67 

passado aceitaram. Sra. Claudia informou que a situação é diferente, houve questionamento do 68 

provedor da Irmandade questionando o fato e que o COMUS não tinha conhecimento da legislação 69 

da Irmandade. Sr. Paulo Henrique solicitou que o tema referente à comprovação dos documentos 70 

fosse colocado como item de pauta para ser discutido em plenária. Sra. Claudia disse que não 71 

seria o caso para se discutir em plenária, pois se trata de comprovação documental dos requisitos 72 

exigidos pela legislação do Conselho Fiscal da Fundação e que é de ciência do conselheiro 73 

indicado por este Conselho Municipal, sugeriu que o COMUS solicite ao referido conselheiro que 74 

apresente os comprobatórios necessários à Fundação. Sr. Henrique mencionou que a 75 

exigibilidade de comprovante de exercício de atividade na área fiscal, a fim de atender o disposto 76 

§1º do art. 14 da Lei Complementar nº 225/2017, é lícito e que está amparado no princípio da 77 

razoabilidade, vez que, apesar de ser presumível a veracidade da afirmação em plenário, sua 78 

comprovação é exigível para fins de regularização da assunção do cargo de Conselheiro; que 79 

acredita que o COMUS, ao tomar conhecimento da manifestação do Sr. Carlos Alberto no sentido 80 

de passar a ser integrante do Conselho Fiscal da Fundação de Saúde, deverá atender a 81 

exigibilidade com comprovação de exercício em atividade fiscal; que se posiciona no sentido de 82 

que o COMUS, ao tomar conhecimento em Plenária de tal manifestação, deve, por meio da 83 

Secretaria Executiva, conforme dispõe o inciso V do artigo 18 do Regimento Interno do COMUS, 84 

requerer ao interessado na primeira oportunidade, a comprovação de tal exercício a fim de 85 

viabilizar sua participação no referido Conselho Fiscal, entendendo assim ser esta data o momento 86 

adequado para tal deliberação. Sra. Viviane considerou que o Regimento Interno do COMUS deve 87 

ser acatado no que tange a documentação exigida para a participação do Conselheiro. Concluindo, 88 

Sra. Claudia sugeriu que o COMUS convide o Sr. Carlos Alberto para apresentar a documentação 89 

exigida junto à Fundação de Saúde e que esta analisará a referida documentação. Em seguida, Sr. 90 

Paulo Henrique informou sobre as convocações de Concurso Público, disse que em decorrência 91 

de vacâncias no Serviço Púbico, seja por aposentadoria ou afastamentos prolongados, surgiu a 92 

necessidade do chamamento do concurso já homologado. 2- Pauta: Em seguida, discorreu sobre a 93 

questão da testagem populacional especifica para COVID-19. Sra. Claudia sugeriu que o 94 

conselheiro apresente esses dois temas como item de pauta na próxima plenária, considerando a 95 

relevância dos temas. Em seguida, passou-se a definição dos itens de pauta: 96 

- Apresentação Atualizações COVID-19 pela representante do COMUS no Comitê de 97 

Enfrentamento à Crise COVID-19 (Sra. Jacqueline Marinho); 98 

- Convocações de Concurso Público Homologado (Sr. Paulo Henrique);  99 

- Testagem Populacional especifica para COVID-19 (Sr. Paulo Henrique); 100 

- Definição do Horário de início da Apresentação das Prestações de Contas, nas Reuniões 101 

Extraordinárias do COMUS (às 14 horas?); 102 

- Apresentação dos Novos Conselheiros à composição do COMUS (SOMAR E UNIBAIRROS); 103 

- Eleição para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde em 104 

substituição ao Conselheiro Marcelo Coelho – segmento trabalhador de saúde; 105 

- Eleição para compor a Comissão de Ética em substituição ao Conselheiro Marcelo Coelho 106 
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– segmento trabalhador de saúde; 107 

-Assuntos Gerais.  108 

3- Encaminhamentos: Emitir ofício ao Conselheiro Carlos Alberto para que reúna a documentação 109 

exigida para compor o Conselho Fiscal da Fundação de Saúde, ocupando o cargo de 110 

representante do COMUS, conforme consignado na 261ª Reunião Ordinária do COMUS. 111 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 112 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos.  113 

São Sebastião, 01 de setembro de 2020. 114 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 115 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Viviane Moura Snodgrass   

Paulo Henrique Ribeiro Santana  
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