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ATA DA 92ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 06 de outubro 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 263 Reunião Ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 6 

13/10/2020: Sra. Cláudia deu início à reunião disponibilizando os documentos tramitados no 7 

período, sendo estes: 8 

Ofícios Expedidos: Of. 207/2020 – COMUS, Of. 208/2020 – COMUS – ao Ministério Público 9 

encaminhando parecer do Moises – PC 1º Qd-20, Of. 208/2020 – COMUS - ao Ministério Público sobre 10 

parecer do Conselheiro Moisés sobre PC 1º Quadrimestre/2020, Of. 209/2020 – COMUS- a SESAU – 11 
encaminha parecer sobra a Alteração do Status da Prestação de Contas do 1º QD-2020, Of. 210/2020 – 12 

COMUS – a SESAU – solicita informações sobre a possibilidade de implantar um serviço laboratorial dentro 13 

das dependências Hospital de Boiçucanga, Of. 211/2020 – COMUS – a SESAU – solicita saber quando será 14 

a próxima campanha de castração de animais, Of. 212/2020 – COMUS – ao DESES – solicita saber quando 15 

os pedidos do COMUS serão atendidos para realização de reuniões on line, Of. 213/2020 – COMUS – ao 16 

DESES – solicita compra de cabo HDMI e Extensão para COMUS, Of. 214/2020 – COMUS – a SESAU – 17 

solicita profissional técnico para auxiliar o COMUS em dias de reuniões na modalidade on line, Of. 215/2020 18 

– COMUS – resposta ao Conselheiro Douglas; Of. 216/2020 – COMUS – a SESAU sobre os três volumes 19 

encaminhados pela Secretaria de Comunicação sobre publicidade COVID-19, Of. 2 COMUS – ao Ministério 20 

Público – inconsistência no controle de presença dos médicos, Of. 218/2020 – COMUS – à SESAU- solicita 21 

cópia de portaria de cessão da Dra. Vera Capovilla, Of. 219/2020 – COMUS – à SESAU – solicita cópia da 22 
portaria de cessão do conselheiro Willians, Of. 220/2020 – COMUS – solicita informações acerca do valor 23 

pago ao prestador de serviço Sabesp, Of. 221/2020 – COMUS – a SESAU - encaminha parecer da COFIN – 24 

PC 2º Qd-2020, Of. 222/2020 – COMUS – ao HCSS – em caminha parecer da COFIN – PC 2º Qd-2020, Of. 25 

223/2020 – COMUS – a FSPSS – encaminha parecer da COFIN – PC 2º Qd-2020. Ofícios Recebidos: 26 

Of. 473/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 137/2019 – COMUS – sobre envio de tabela de contratos 27 

celebrados, Of. 478/2020 – FPSSS – em resposta ao ofício 189/2020 – COMUS – sobre envio de relatório 28 

detalhado Nota fiscal da empresa PAIVA & ASSIS MADEIRA LTDA, Of. 0047/2020-Controladoria HCSS – 29 
da Prestação de Contas COVID-19, Of. 160/2020 – SESAU-GS - em resposta ao ofício 135/2019- COMUS 30 

– solicitação de notas fiscais dos serviços de saúde- subvenção, Of. 161/2020 – SESAU-GS – em resposta 31 

ao ofício 138/2019 – COMUS – sobre roteiro de prestação de contas, Of. 168/2020 – SESAU-GS – em 32 

resposta ao ofício 069/2020 – COMUS – sobre cabine de desinfecção COVID-19, Of. 169/2020 – SESAU-33 

GS – em resposta ao ofício 168/2020 – COMUS – sobre relatório de obras realizadas em unidades de saúde, 34 
Of. 170/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 200/2020 – COMUS - sobre ponto eletrônico, Of. 35 

171/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre campanha de castração de 36 

animais, Of. 144/2020 – HCSS-ADM - em complementação ao ofício 98/2020 – COMUS – sobre relação dos 37 

ocupantes dos cargos de chefias, Of. 145/2020 – HCSS-ADM - em resposta ao ofício 172/2020 – COMUS – 38 

sobre Relação de funcionários, Of. 146/2020 – HCSS-ADM - em resposta ao ofício 173/2020 – COMUS – 39 

sobre relação dos ocupantes do Corpo Clínico e Diretor do Hospital, Of. 147/2020 – HCSS-ADM – em 40 
resposta ao ofício 174/2020 – COMUS – sobre envio de contratos da ECORAD, Of. 173/2020 – SESAU-GS - 41 

em resposta ao ofício 162/2020 – COMUS – sobre solicitação de cópias de vistorias AVCBS e Vigilância 42 
Sanitária – UTI’s COVID-19, Of. 174/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 069/2020 – sobre cabines 43 

desinfetantes COVID-19, Of. 175/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre 44 

campanha de castração de animais, Of. 176/2020 – SESAU-GS - em resposta ao ofício 168/2020 – COMUS 45 

– sobre relatório das reformas das unidades de saúde; - SESAU-GS, Of. 080/2020 – SESAU-DEPLAN – 46 

Solicita pauta para a 263ª Ordinária do COMUS para Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG -47 
2019; Ofícios 180/2020-SESAU-GS – em resposta ao ofício 163/2020 – COMUS – sobre AVCB’S e Laudo 48 

Vigilância. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 03/09/2020 – 49 

Folha de Pagamento – competência julho/25020, Datada de 03/09/2020 – Folha de Pagamento – 50 

competência Agosto/2020, Datada de 09/09/2020 – Extratos Bancários Conta Corrente Banco do Brasil e 51 

Caixa Econômica – competência Agosto/2020, Datada de 10/09/2020 – envio do Plano de Contingência 52 

Corona Vírus, Datada de 11/09/2020 – Empenhos Liquidados – competências maio/2020, Datada de 53 

11/09/2020 – Empenhos Liquidados – competências junho/2020, Datada de 11/09/2020 – Empenhos 54 
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Liquidados – competências julho/2020, Datada de 11/09/2020 – Empenhos Liquidados – competências 55 

agosto/2020, Datada de 17/09/2020 – Prestação de Contas HCSS – agosto/2020. Resoluções do 56 

COMUS: nº 040/2020 – Inclusão Claudia na Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, 57 

041/2020 – inclusão Claudia na Comissão de Ética, nº 042/2020- inclusão Mônico na Comissão dos CGU’s, 58 

nº 043/2020 – alteração início das reuniões extraordinárias do COMUS, nº 044/2020 – moção de apoio ao 59 

início do Serviço de Oncologia no Hospital Regional de Caraguá. Em seguida, Conselheiro Henrique 60 

Cardoso apresentou destaque para três dos inúmeros ofícios tramitados no período para análise 61 

da Executiva, sendo o 1º Documento Emitido pela Fundação de Saúde datado de 05/10/2020, 62 

assinado pelos seguintes conselheiros: Paulo Henrique R. Santana, Leonel Nulman Szterling, Ana 63 

Cristina Rocha Soares, Jacqueline Marinho Santos, Bruno Cesar dos Santos, Fernanda Carolina da 64 

S. L. P. Cunha, Marcela Prates Santana, Danila Carvalho de Santana Caruzzo, com o seguinte 65 

pleito: 1- Anulação do ato convocatório dos Conselheiros do COMUS, à reunião do dia 30/09/2020; 66 

2- anulação de todos os atos praticados na referida reunião, 3- Designação de nova reunião para 67 

conhecimentos, debates e deliberação da prestação de contas, 4- Correta convocação de todos os 68 

conselheiros, nos termos do Regimento Interno.  Em seguida efetuou a leitura do referido 69 

documento na íntegra. 2º Documento Emitido pelo Conselheiro Lucas Faria de Souza 70 

Campos, datado de 02/10/2020, assinado pelo Conselheiro Lucas Faria e Conselheiros anuentes: 71 

Paulo Henrique R. Santana, Leonel Nulman Szterling, Ana Cristina Rocha Soares, Jacqueline 72 

Marinho Santos, Bruno Cesar dos Santos, Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha, Marcela Prates 73 

Santana, Danila Carvalho de Santana Caruzzo. Em seguida efetuou a leitura do referido 74 

documento na íntegra. 3º Documento - ofício 191/2020 – SESAU-GS, sem data, protocolado no 75 

COMUS no dia 01/10/2020, solicitação dos seguintes documentos: 1- Cópia integral dos atos 76 

constitutivos atualizados da IDEFESP, 2- Informações sobre em que data o Sr. Carlos Alberto de 77 

Sant’Anna passou a ser membro da IDEFESP e 3- Solicitação de envio das atas respectivas. Em 78 

seguida efetuou a leitura do referido ofício na íntegra. Sra. Claudia fez as seguintes considerações 79 

depois das leituras efetuadas: que os documentos foram assinados pelos funcionários 80 

representantes do segmento Governo e prestadores de serviço e disse acreditar que todos são 81 

conselheiros e que a maioria estava presente na reunião extraordinária do dia 29/09/2020 que 82 

deliberou pelo adiamento da reunião extraordinária. Em seguida, explicou que quem delibera é a 83 

plenária e não a presidente como traz a redação no documento emitido pela Fundação. Sr. Paulo 84 

Henrique corrigiu que o documento não tem assinatura de prestadores. Sra. Claudia retificou sua 85 

fala corrigindo o segmento para trabalhadores (no caso Dr. Leonel). Sra. Claudia fez questão de 86 

deixar claro que a presidente somente repassou a fala do que foi solicitado pelo Sr. Bruno (SESAU) 87 

corroborado pela Secretária Ana Soares e especificado pela Sra. Jacqueline (que esclareceu a 88 

parte legal de se estender um prazo mais longo para nova realização de reunião de Prestação de 89 

Contas). Salientou que apesar de não ter tido a Apresentação da Prestação de Contas no dia 90 

29/09/2020, foi elaborada uma ata para registro das deliberações. Com relação à questão da 91 

mudança de horário para às 14horas das reuniões extraordinárias, informou que essa questão foi 92 

deliberada em plenária com emissão de Resolução COMUS nº043/2020 – COMUS. Lembrou que 93 

muita coisa aconteceu e tem acontecido por conta da Pandemia COVID-19 e desde então muitos 94 

ajustes vem sendo feitos objetivando minimizar as dificuldades de comunicação. Informou que na 95 

ata 163ª extraordinária do dia 29/09/2020 foi informado pelo administrativo do COMUS, Sra. Ana 96 

Maria, que seria feito um contato individual (via whastsap), objetivando a confirmação da 97 

participação via online ou presencial (visando distanciamento seguro) e assim ela o fez. Inclusive o 98 

Dr. Lucas deixou mensagem justificando sua ausência e consignado voto. Foi quando a Sra. Ana 99 

Maria orientou o conselheiro que a consignação de voto não era permitida. Informou ainda que no 100 

dia 29/09/2020 o Dr. Lucas manifestou pelo whatsap dificuldades para acessar o link. Sra. Ana 101 

Maria informou que o Conselheiro Lucas informou no dia 29/09/2020 que estava com dificuldades 102 

de acessar o link, talvez pelo fato de não possuir conta Google. Foi nesse momento que Sra. Ana 103 

Maria passou todas as alterações ocorridas com relação ao adiamento para o dia 30/09/2020, às 104 

14 horas. Disse que ele justificou a ausência em decorrência de estar no município de 105 
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Caraguatatuba no dia 30/09/2020. Em seguida, salientou que confirmou com todos os conselheiros 106 

via whatsap, como sempre faz, independente do tipo de reunião, objetivando checar o quórum 107 

prévio, para preparar o distanciamento seguro para os conselheiros que optam pela participação 108 

presencial. Lembrou que na reunião extraordinária do COMUS do dia 30/09/2020, no momento da 109 

votação, teve o cuidado de chamar o nome dos três conselheiros ausentes à reunião em tela, 110 

sendo estes: Lucas Faria (que justificou sua ausência no dia 29/09/2020), Danila Carvalho (que 111 

também justificou sua ausência no dia 29/09/2020) e Clóvis Calvo (ausência não justificada), porém 112 

constatado que nenhum deles estava online. Sra. Claudia considerou que os referidos documentos 113 

fazem a mesma abordagem questionando a Presidente e Secretaria Executiva, em seguida 114 

indagou ao Sr. Paulo Henrique sobre ser membro da Secretaria Executiva, estar presente a 115 

referida reunião e mesmo assim assinar o referido documento. Salientou que a maior estranheza 116 

ficou na questão da maioria das assinaturas serem oriundas de conselheiros que estavam 117 

presentes e estes assinarem um documento questionando a própria atitude. Sr. Paulo Henrique 118 

disse que o recurso foi apresentado e as justificativas que couberem que sejam apresentadas. Em 119 

seguida disse que pediu um aparte para falar em plenária e não lhe foi concedido, efetuou 120 

questionamentos sobre o Regimento Interno e estes também não respondidos. Citou como 121 

exemplo a contabilidade do voto Aprovado com Ressalvas efetuado pela Sra. Dirceia. Sra. Claudia 122 

informou que sempre computaram os votos dessa forma. Sr. Paulo Henrique manifestou 123 

descontentamento com a resposta, disse que não trabalha com incertos. Solicitou que se aponte 124 

no Regimento Interno do COMUS qual artigo fundamenta a contagem de votos. Sra. Claudia 125 

informo que o Regimento Interno apresenta as três possibilidades, Aprovado, Aprovado com 126 

Ressalvas e Reprovado. Sr. Paulo Henrique citou que durante a referida reunião um dos 127 

conselheiros o acusou de faltar com a verdade. Nesse momento solicitou à Presidente a palavra e 128 

mais uma vez foi tolhido de falar. Por último, disse que perguntou pela 3ª vez sobre qual era o 129 

artigo do Regimento Interno utilizado para interpretação da contagem de votos, também sem 130 

resposta. Em seguida, solicitou ouvir o voto do conselheiro Ivan, representante da entidade 131 

SINTRASAÚDE, pois acredita ter ouvido que seu voto foi pela reprovação e não pela aprovação 132 

como foi computado. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, argumentou porque essa dúvida 133 

não foi manifestada na própria plenária. Disse que teve o cuidado de repetir o voto efetuado de 134 

cada conselheiro. Paulo Henrique respondeu que foi tolhido de falar inúmeras vezes, então se 135 

calou. Sra. Ana Maria disponibilizou a gravação, sendo constatado que o Conselheiro Ivan votou 136 

pela Aprovação das Contas. Sr. Paulo Henrique perguntou quais serão as deliberações. Sra. 137 

Claudia informou que farão as pontuações com calma, pois muitos dos apontamentos elencados 138 

nos referidos documentos, possuem respaldo no próprio Regimento Interno, como é o caso do 139 

artigo 49. Sr. Paulo Henrique disse que as respostas deverão ser efetuadas por escrito. Sra. 140 

Claudia respondeu que sim e disse sugeriu que a matéria não seja veiculada externamente até 141 

conclusão desta Secretaria. Sr. Paulo Henrique perguntou qual o prazo que será estabelecido 142 

para respostas aos recursos. Sr. Henrique sugeriu que seja na próxima reunião Executiva. Sra. 143 

Claudia disse que essas questões são de cunho interno e até que se levantem todos os retornos 144 

para os questionamentos, deixarão sem veiculação da matéria.  Sr. Paulo Henrique disse que tem 145 

o seu entendimento e posicionamento e com relação ao recurso da Fundação, lembrou que ela 146 

como entidade teve a maioria dos pareceres da COFIN pela aprovação e diante disso lutarão para 147 

que essa situação seja revertida e na revisão do Regimento Interno fará sugestões para que o voto 148 

seja computado separadamente por entidade, isto é Hospital, Fundação e SESAU. Sra. Claudia 149 

disse que também não acha justa esta votação conjunta, pois a Fundação teve na maioria dos 150 

pareceres da COFIN a aprovação das contas. Sr. Paulo Henrique considerou a seguinte situação, 151 

a Fundação saneou todas as suas ressalvas e dentro do prazo estipulado e ainda assim precisam 152 

aguardar que as outras entidades solucionem suas pendências para que o seja definido, mesmo 153 

este sendo pela reprovação. Não achou justo e em seguida, solicitou a fundamentação legal para 154 

este tipo de contagem de votos. Disse que se tivesse tido esse esclarecimento no dia da plenária 155 

teria votado diferente. Sra. Claudia desculpou-se e informou que teve um entendimento deturpado 156 
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do questionamento efetuado pelo Sr. Paulo Henrique no dia da plenária. Sra. Viviane falou ao 157 

Senhor Paulo Henrique que atas anteriores de prestação de contas já tiveram votação pela maioria 158 

de votos pela Aprovação com Ressalvas. Sr. Henrique informou que os três tipos de votos são 159 

legais e estão consignados no Regimento Interno da Comissão de Finanças, em seguida efetuou a 160 

leitura do artigo 3º, inciso do referido Regimento, sendo este “III – Avaliar as prestações de contas do 161 

gestor da saúde e seus parceiros e assessorar em tempo hábil ao COMUS, quanto à sua aprovação ou 162 

rejeição de parecer elaborado como sendo: Aprovado por unanimidade; Rejeitado por unanimidade; 163 

Aprovado com ressalvas, sendo que esta situação deverá ser justificada pelo membro(s) com anuência da 164 

Plenária”. Sr. Paulo Henrique colocou a seguinte situação: caso as contas tivessem tido 50% de 165 

votos para Aprovação e 50% de votos pela sua Reprovação, em seguida perguntou qual seria o 166 

resultado. Sra. Claudia respondeu que entraria o voto minerva da presidente, pois em casos de 167 

empate a presidente tem o direito de votar novamente para promover o desempate.  Sra. Ana 168 

Maria informou que esta prerrogativa está consignada no Regimento Interno do COMUS em seu 169 

artigo 27, Parágrafo Único O Presidente do Conselho terá, além do voto de conselheiro, o voto de 170 

desempate. Sr. Paulo Henrique informou que o seu voto a principio era pela Aprovação com 171 

Ressalvas, porém como não conseguiu tirar suas dúvidas em plenária, acabou votando pela 172 

Aprovação, corroborando o voto da Secretária. Salientou que defende a tese que o Regimento 173 

contraria a lei superior (pois tem um prazo menor que o do Tribunal de Contas), onde vem 174 

pleiteando um tempo para discutir com a comissão especifica para revisão do Regimento Interno 175 

do COMUS, objetivando abrir discussão sobre as alterações necessárias. Sr. Henrique informou 176 

que o Regimento pode ser modificado a qualquer momento por meio de provocação. Sr. Paulo 177 

Henrique disse que não houve tempo hábil para que se fizesse revisão do referido Regimento, 178 

porém cria na aprovação com Ressalvas até que se tivesse tempo para alterar o referido 179 

regimento. Sra. Claudia informou que em anos anteriores as ressalvas iam se arrastando de um 180 

quadrimestre para o outro sucessivamente. Disse que o seu posicionamento com relação às 181 

ressalvas tem que ser até duas reprovações com ressalvas e a terceira não sendo atendidas as 182 

duas ressalvas anteriores, reprovação automática. Sr. Paulo Henrique informou que o Tribunal 183 

tem a seguinte postura: ele notifica e aponta o que tem para ser corrigido, no próximo 184 

quadrimestre, ele constata se foi corrigido, não sendo, então se reprova. Sr. Paulo Henrique disse 185 

não achar justo, a Fundação se mata para atingir os seus objetivos e tem o status de contas 186 

reprovadas, mesmo existindo relatórios separados (SESAU, HCSS e FSPSS) um relatório na qual 187 

as contas têm seus pareceres separados, porém na hora do status final passam a ter o mesmo 188 

status. Disse que fará o possível para reverter essa situação junto ao Regimento Interno do 189 

COMUS. Sra. Claudia informou que crê que juridicamente isto não é permitido. Sr. Henrique 190 

informou que tem quase certeza, que falando de gestão, as contas não poderão desvincular-se na 191 

hora da votação, em decorrência da lei 8080/1990, que define a fonte de recurso única para o SUS, 192 

porém, disse nada impede de tentarmos. Sr. Paulo Henrique disse que com o período da 193 

pandemia não tiveram tempo para nada, foram consumidos por muito trabalho. Sra. Claudia 194 

também relatou o acúmulo de trabalho no COMUS, pilhas e pilhas de documentos para análise, 195 

obrigando os conselheiros de a COFIN trabalhar em jornadas duplas e intensas. Salientou que, 196 

apesar do trabalho de conselheiro ser voluntário, não diminui suas responsabilidades, pelo 197 

contrário, pois lidam com análise de contas e qualquer distração podem provocar situações 198 

desconfortáveis para as entidades. Sr. Paulo Henrique disse que aceitou estar conselheiro mesmo 199 

sabendo que o trabalho na Fundação seria árduo, mas não teve outra opção, a necessidade falou 200 

mais alto. Sra. Claudia disse entender, mas mesmo assim solicitou participação mais efetiva na 201 

condução dos trabalhos da Secretaria Executiva, pois toda ajuda é muito bem vinda. Sr. Henrique 202 

salientou que os documentos referentes aos recursos de solicitação de nulidade ficarão em aberto 203 

para análise e manifestação dos conselheiros da Secretaria Executiva até o dia 01/11/2020, data 204 

da próxima reunião da Secretaria Executiva. Disse que está muito tranquila com relação ao 205 

conteúdo dos documentos aqui citados, pois equívocos existem, mas nesse caso diz que não 206 

foram equívocos e sim deliberações. Lembrou que não toma decisão arbitrária, sempre tem o 207 
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respaldo da Secretaria Executiva. Em seguida, colocou a proposta de pauta para a Reunião 263ª 208 

ordinária, sendo esta: 1- Desligamento do Conselheiro Willians Alves Santana do COMUS; 2- 209 

Eleição COFIN, em substituição a Willians Alves Santana - segmento Governo; 3- Apresentação do 210 

Relatório COVID-19; 4- Apresentação do Conselheiro Carlos Alberto de Sant'Anna como 211 

representante no Conselho Fiscal da Fundação; 5-  Apresentação do Relatório Anual de Gestão - 212 

2019. Com relação à questão da repercussão da fala da Sra. Jacqueline, durante a plenária 164ª 213 

extraordinária a comissão optou em notificar a conselheira para que justifique o ocorrido por meio 214 

de ofício.  215 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 216 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  217 

São Sebastião, 06 de outubro de 2020. 218 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 219 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Viviane Moura Snodgrass   

Paulo Henrique Ribeiro Santana  
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