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ATA DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 03 de novembro de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1– Proposição da Pauta da 264ª Reunião Ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 5 

10/11/2020: Sra. Cláudia deu início à reunião disponibilizando os documentos tramitados no 6 

período, sendo estes: 7 

Ofícios Expedidos: Of. 225/2020 – à FSPSS – envio da documentação Carlos Alberto para Conselho Fiscal, 8 

Of. 226/2020 - à SESAU – Solicita divulgação junto ao site da PMSS para Reunião Ordinária de 9 

Novembro/2020, Of. 227/2020 – à SESAU – Solicita esclarecimentos sobre o RAG – monitoramento de 10 

Ambulâncias – SAMU, Of. 228/2020 – à SESAU – Solicita compra de smartphone para COMUS, Of. 11 

229/2020 – FSPSS – solicita informações sobre médico infectologista CEMIN, Of. 230/2020 – FSPSS – 12 

solicita esclarecimentos quanto ao objeto da despesa especificado em tabela anexa, Of. 231/2020 – COMUS 13 

– ao Tribunal de Contas do Estado - TCE – encaminha resultado da Prestação de Contas 2º QD-2020, Of. 14 

232/2020 – ao Ministério Público – Disponibiliza cópia do Parecer em Apartado do Conselheiro Moises 15 

Figueiredo referente PC 2 ºQd-2020, Of. 234/2020 – ao Ministério Público – Informa o descumprimento do 16 

Decreto Estadual 56.819/2011, Of. 235/2020 – ao Ministério Público – Informa o descumprimento da Lei 17 

10.098/2000, Of. 236/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre EPI’s funcionários; Of. 237/2020 – 18 

COMUS – o MP – sobre Ponto Biométrico Médicos do Hospital, Of. 238/2020 – COMUS – ao Gabinete do 19 

Prefeito – Alteração Composição do COMUS, Of. 239/2020 – COMUS – solicitação de aquisição de 2 20 

computadores para o COMUS, Of. 240/2020 – COMUS – Solicitação de fornecimento de Materiais de 21 

escritório e de consumo, Of. 241/2020 – COMUS – Solicitação de compra de 20 cadeiras para reuniões do 22 

COMUS, Of. 242/2020 – COMUS – Solicitação de fornecimento de máscara descartável para funcionária 23 

Ana Maria, Of. 243/2020 – COMUS – Solicitação de compra de extensão – régua, Of. 244/2020 – COMUS – 24 

Informa oficialmente a SESAU sobre a negativa de solicitação de Reunião Extraordinária. Ofícios 25 

Recebidos: Of. 0049/2020 – HCSS-Controladoria – encaminha a Prestação de Contas COVID-19 – mês 26 

setembro/2020, Relatório Ouvidoria – mês de setembro/2020, Documento de Recebimento Bens Móveis 27 

para o COMUS (1 Câmera e 2 microfones); Of. 196/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 227/2020 – 28 

COMUS – resposta ao questionamento de conselheiro durante apresentação do RG-2019, Of. 197/2020 – 29 

SESAU-GS – em resposta aos ofícios COMUS (105, 113 e 212/2020) sobre aquisições de internas do 30 

COMUS, Of. 550/2020 – FSPSS -  em resposta ao ofício 225/2020 – COMUS – sobre documentação do 31 

conselheiro Carlos Alberto para Conselho Fiscal da Fundação de Saúde, Of. 199/2020 – SESAU-GS – 32 

solicitação de Reunião Extraordinária para o dia 27/10/2020, Of. 201/2020 – SESAU – complementação ao 33 

ofício 199/2020 – SESAU sobre justificativas da solicitação de reunião extraordinária, Of. 202/2020 – 34 

SESAU-GS – Status de Ressalvas: “Aprovadas com ressalvas e Não a Contento”, Of. 203/2020 – SESU-GS 35 

– questionamentos sobre a entidade IDEFESP, Of. 211/2020 – SESAU-GS – solicitação de inserção de itens 36 

de pauta para a ordinária do COMUS 264ª, sendo estes: Revogação de Chamamento Público nº 02/2019 e 37 

Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada. Relação de Remessas do Fundo 38 

Municipal de Saúde: Datada de 11/09/2020 – Empenhos liquidados maio/2020, Datada de 24/09/2020 – 39 

Razão Banco Caixa – agosto/2020, Datada de 06/10/2020 – FOPAG – setembro/2020, Datada de 40 

20/10/2020 – PC – HCSS – setembro/2020, Datada de 21/10/2020 – PC – FSPSS – setembro/2020, Datada 41 

de 26/10/220 – Extratos Conta Corrente – competência setembro/2020, Datada de 26/10/2020 – Empenhos 42 

liquidados – competência setembro/2020, Datada de 28/10/2020 – Relação Razão Banco Caixa – setembro 43 

de 2020. Resoluções do COMUS: nº 046/2020 – RAG-2019, nº 047/2020 – Alteração composição COFIN.  44 

Decretos COMUS: 7986/2020 – Alteração composição do COMUS - Inclusão Giuliana em substituição 45 

a Willians. E-mails Enviados/Recebidos: E-mail Conselheira Solange – Costa Atlântica- solicitação de 46 

desligamento da Comissão de Ética, E-mail enviado pelo CES – sobre fortalecimento do SUS. Em 47 

seguida, Sra. Claudia apresentou os itens sugeridos e solicitados como pauta, sendo estes: 48 

Apresentação da Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada; Apresentação do 49 

SISPACTO – 2018, itens já solicitados anteriormente pelo Sr. Bruno – DEPLAN, já o item 50 

Revogação do Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de Saúde lembrou que 51 

este tema já foi abordado em plenária anterior com garantias de que o COMUS participaria de todo 52 

o processo de contratação da Organização Social, porém a informação de sua revogação só foi 53 

sabida neste momento. Disse que fará levantamento da respectiva ata. Com relação à sugestão do 54 
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item referente à Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada disse que nem é 55 

de conhecimento do COMUS, pois não passou pela sua apreciação. Em seguida, questionou 56 

como ficará o período da pandemia e como ficará a questão dos funcionários, considerando que a 57 

contratação pela Fundação se dá por meio de concurso público. Perguntou se os funcionários 58 

contratados serão demitidos. Sr. Paulo Henrique argumentou a falta de previsão para o término 59 

da pandemia e que a intervenção tem caráter temporário, não deve durar para sempre. Disse que 60 

a lógica do Serviço Público é a contratação por meio de concurso público. Sra. Claudia disse que 61 

a última informação é que os funcionários não seriam prejudicados, porém depois não se falou 62 

mais nada a respeito. Disse que anteriormente era sabido que a Fundação assumiria as Unidades 63 

de Saúde da Família, posterior a esta informação foi veiculada a informação de que contrataria 64 

uma O.S. e que o COMUS seria informado sobre o processo passo a passo, fato que não ocorreu. 65 

Sr. Paulo Henrique perguntou de quem teria sido esta fala. Sra. Claudia disse fará levantamento 66 

nas atas anteriores. Salientou que o Chamamento foi colocado para o COMUS, mas o seu 67 

cancelamento não e uma vez que o COMUS deveria caminhar junto com a administração, esta 68 

postura não foi de bom tom. Sr. Paulo Henrique informou que desconhecia o fato citado com 69 

relação à divulgação para o COMUS. Sr. Henrique fez algumas considerações sobre as 70 

justificativas apresentadas pela SESAU para Revogação do Chamamento Público não demonstra 71 

qual o motivo da revogação, quais seus benefícios ou malefícios ou se foi baseada na Lei 8666 ou 72 

até mesmo se houve atos ilícitos ou algo próximo, salientou que a justificativa constou 73 

exclusivamente de citação legal. Com relação ao item referente à Apresentação do SISPACTO 74 

2018, disse que a solicitação de apresentação apesar de tardia, teve como justificativa a agilidade 75 

para atualização do Sistema DIGESUS, porém os dois itens de pauta não houve justificativa e sim 76 

citação legal. Sra. Claudia informou a dificuldade de acesso ao Sistema DIGESUS, em seguida 77 

informou que os ofícios emitidos pela SESAU (nºs 199 e 201/2020), solicitando pauta para o dia 78 

27/10/2020 chegou no dia 22/10/2020, momento no qual a licença médica do conselheiro Paulo 79 

Henrique ainda estava em vigor e também pela falta de visualização, via whatsap para a 80 

conselheira Viviane. Disse que mesmo que ela e o conselheiro Henrique pudesse não teria dado 81 

quórum. Salientou que diante da situação atual, na qual estamos dependentes de realizar reuniões 82 

presenciais e/ou online, estamos sujeitos a estas situações e nem sempre estamos disponíveis na 83 

modalidade online. Lembrou ainda que se trata de voluntariado e alguns conselheiros trabalham 84 

de forma autônoma. Em seguida informou que depois da realização da 93ª Reunião Executiva, a 85 

SESAU emitiu o ofício 211/2020 – SESAU e solicitou os mesmos dois itens de pauta (Revogação 86 

do Chamamento nº 02/2019 e Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada), porém com data 87 

prevista para a ordinária de novembro no dia 10/11/2020. Informou que a SESAU entregou a 88 

Câmera e microfones que estavam faltando para completar os equipamentos para realização de 89 

reuniões online. Dando continuidade, informou que entrará como itens de pauta os seguintes 90 

temas, sendo estes: Documento emitido pela Fundação de Saúde, datado de 05/10/2020 (lido 91 

na íntegra pelo conselheiro Henrique) e Documento emitido pelo Conselheiro Lucas Campos, 92 

datado de 05/10/2020 (lido na íntegra pelo conselheiro Henrique), ambos com a mesma 93 

solicitação de nulidade da 164ª Reunião Extraordinária referente à Prestação de Contas do 2º 94 

Quadrimestre/2020. Em seguida citou o Ofício 212/2020 – SESAU – que disponibilizou o 95 

Requerimento nº 307/2020 efetuado pelo do vereador Elias Rodrigues de Jesus, com 96 

questionamentos referentes à realização da referida reunião 164ª Extraordinária do COMUS (lido 97 

na íntegra pelo conselheiro Henrique).  Sra. Claudia considerou muito estranho o fluxo utilizado 98 

para que o documento chegasse até o Conselho, pois o documento foi emitido pela Câmara 99 

Municipal, requerente vereador Pastor Elias, protocolado na Prefeitura e disponibilizado ao 100 

COMUS por meio da SESAU, com prazo estipulado para resposta ao prefeito até 05/11/2020. Sr. 101 

Paulo Henrique crê que o fluxo não está correto e que o prazo só passa a contar quando é 102 

protocolado na instituição correta. Sr. Henrique considerou que alguns dados citados no referido 103 

documento necessitam de destaque, sendo estes: 1- Alguns dados não apresentaram 104 

fundamentação sobre o porquê requerer tais informações, 2- alguns dos dados envolvem 105 
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questionamentos a participação de entidades que compõem o COMUS (SESAU detém esses 106 

dados, pois constam no estatuto do COMUS), 3- alguns dados citados levam em consideração  107 

informações de cunho pessoal. Diante do exposto, sugeriu a presidente que fosse consultado o 108 

Ministério Público, com encaminhamento dos referidos documentos para orientação. Sra. Claudia 109 

considerou que o teor dos documentos parece copia e cola e que um dos itens questionados nos 110 

referidos documentos aborda a mudança do horário das reuniões extraordinárias, sendo que existe 111 

uma resolução especifica do COMUS que consignou a alteração do horário das referidas reuniões. 112 

Salientou que este fato deveria ser de conhecimento de todos conselheiros, pois foi item de pauta 113 

em plenária, bem como ata respectiva com a aprovação dos membros presentes. Manifestou 114 

completo descontentamento com o apontamento do seu nome nos referidos documentos como 115 

mentora das deliberações do COMUS, salientou que a plenária sim é soberana, que não delibera 116 

nada sozinha e sim juntamente com a plenária. Com relação às alegações do Conselheiro Lucas, 117 

no referido documento, informou que no dia 29/09/2020 Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 118 

informou que o Conselheiro Lucas deixou consignado pelo whatsap à dificuldade de acesso as 119 

contas do GOOGLE e página do facebook, bem como deixou um áudio consignando o seu voto 120 

favorável pela aprovação das contas referente ao 2º Quadrimestre/2020, sendo orientado por ela 121 

que o voto, segundo Regimento Interno, não poderia ser consignado. Ainda no mesmo áudio o 122 

conselheiro manifestou a inviabilidade de participação da reunião transferida para o dia 30/09/2020 123 

em decorrência de estar no município de Caraguá. Sra. Claudia manifestou indignação com a 124 

entrada do referido recurso, pois depois de ouvir a mensagem deixada pelo conselheiro, na qual 125 

deixa claro a sua impossibilidade de participação no dia 29/09/2020 e 30/09/2020, não consegue 126 

entender como ele pode recorrer de algo que estava impossibilitado de participar, por questões 127 

pessoais/profissionais. Em seguida disse que aguardará a deliberação da plenária e, caso venha 128 

precisar, utilizará as mensagens pelo conselheiro consignadas pelo whatsap. Na sequência, disse 129 

que não consegue entender a emissão do documento da Fundação, considerando que na última 130 

reunião, o conselheiro Paulo Henrique falou de forma bem contundente sobre história e politica 131 

dentro do Conselho e muito mais lhe espantou o posicionamento do vereador, representante do 132 

povo em adotar uma postura de questionar o Conselho (órgão de participação e controle social), 133 

sendo um atual apoiador da atual gestão nessa eleição. Disse que nunca houve situação parecida 134 

como esta no COMUS. Lembrou que a Câmara tem uma Comissão de Saúde e que esta poderia 135 

ter vindo conversar com o Conselho, nem precisaria de ofício ou documento formal. Sendo assim, 136 

concorda em enviar ao conhecimento ao Ministério Público. Sr. Henrique informou que respeitarão 137 

o fluxo adotado e responderão à SESAU, para que esta informe o Prefeito e que este informe ao 138 

vereador as providências tomadas pelo COMUS em consultar o Ministério Público, considerando a 139 

finalidade de um Conselho de Saúde.  Sra. Claudia disse que concordou com a sugestão de 140 

encaminhamento ao Ministério Público, pois crê que houve um excesso e discutirá este tema em 141 

plenária. Na sequência passou para o item de pauta sobre a resposta da Fundação, por meio do 142 

ofício 550/2020-PRE-FSPSS sobre a Apresentação de documentos do Conselheiro Carlos Alberto 143 

Sant’Anna, membro indicado para o Conselho Fiscal da Fundação (documento lido na íntegra pelo 144 

conselheiro Henrique). Disse que não consegue entender o porquê ele não foi aceito, 145 

considerando que todos os cargos exercidos por ele foram em instituição financeira. Sr. Henrique 146 

informou que efetuou uma consulta ao gerente do Banco Bradesco de São Sebastião, sendo 147 

informado que todos os funcionários que trabalham na área burocrática do banco são cadastrados 148 

para atuar na área financeira, com exceção do pessoal que trabalha no setor de manutenção e 149 

limpeza. E que no caso dos burocráticos, como é o caso do escriturário, eles tem capacidade e 150 

habilidade para lidar com o Sistema Financeiro. Sr. Paulo Henrique perguntou se o Sr. Carlos 151 

Alberto apresentou a documentação. Sra. Claudia explicou que ele apresentou os documentos na 152 

Fundação, porém lá chegando foi direcionado para protocolar no COMUS, e ele o fez. 153 

Posteriormente o COMUS encaminhou os referidos documentos à Fundação que respondeu por 154 

meio do ofício já citado, 550/2020-PRE-FSPSS que o Conselheiro não atende aos ditames legais 155 

para representação para composição do Conselho Fiscal, pelo fato de escriturário não se refere à 156 



 
 

ata com executiva 94ª - 03-11-2020 - RAG 2018 - PAS 2018 REVISADA E SISPACTO 2018                                                             

Pág. 4 de 7. 

atividade financeira. Sr. Paulo Henrique lembrou que quando levantou a questão no COMUS, o 157 

Sr. Carlos Alberto ainda não tinha apresentado comprovação e que entende que diante da 158 

pesquisa efetuada o pelo COMUS, documentação apresentada pelo Conselheiro e todo o exposto, 159 

vê o caso como sanado, considerando que ele foi a pessoa que efetuou o questionamento de 160 

origem. Sr. Henrique preferiu consultar a gerência de um banco para ter embasamento específico 161 

diante dos apontamentos no referido ofício e sugeriu enviar ofício à Fundação com a decisão do 162 

Conselheiro Paulo Henrique na Reunião Executiva. Dando continuidade, Sra. Claudia informou 163 

que a falta de funcionário no COMUS está preocupante, pois a funcionária Ana Maria está 164 

trabalhando sozinha em decorrência do afastamento prolongado da funcionária Tereza e que, caso 165 

haja algum problema com a servidora Ana Maria, o COMUS encontrará dificuldades, pois todos 166 

são voluntários e não dispõe de tempo integral para dedicar ao COMUS. Sr. Henrique sugeriu 167 

solicitar estagiário para contribuir com os trabalhos do COMUS, além da solicitação de funcionário 168 

efetivo. Sr. Paulo Henrique disse que estagiário é bom quando chega, porém é triste quando vão 169 

embora, disse que quando eles estão “afiadinhos” no trabalho, termina o estágio. Informou que 170 

existe demora em consequência da Unidade de Saúde Ocupacional concluir seus exames 171 

admissionais. Sra. Claudia também concordou com o a sugestão do conselheiro Henrique para o 172 

chamamento de um estagiário. Sra. Ana Maria fez considerações com relação à demanda do 173 

COMUS que aumentou muito nos últimos anos quando comparado aos anos anteriores. Informou 174 

que no documento elaborado pela Secretária Ana Soares foi especificada quais as atribuições do 175 

funcionário efetivo para assumir a administração do COMUS (elaboração de documentos, atas, 176 

ofícios, minutas de resoluções, decretos, outros). Sra. Claudia informou que será comunicado à 177 

Plenária a Alteração do Status da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2020, pois apesar 178 

de ter sido enviado aos conselheiros por e-mail, por equivoco, não constou na ata da 164ª - 179 

Reunião Extraordinária do COMUS e que depois emitirão resolução respectiva com data retroativa. 180 

Em seguida, informou que o retornar do período de férias foi surpreendida por uma série de 181 

situações que não foram previamente avisadas, ou nem mesmo notificado por escrito, toda 182 

alteração ocorrida na unidade de saúde, na qual trabalha ocorreu de forma verbal, sendo estas: 1- 183 

Atender uma região não pertencente à área da USF do Canto do Mar (situação sabida e 184 

comentada em plenária anterior), pois não negam atendimento para ninguém. Informou que já 185 

estão com uma Agente de Saúde da Enseada para cobrir uma área descoberta da Enseada, 186 

deixando dessa forma descoberta a sua própria área. Disse que essa alteração não foi efetuada 187 

com fundamentação documental (portaria), mudaram a funcionária de local de trabalho. Informou 188 

que o Edital de Concurso da categoria Agente de Saúde Comunitário é clara e diz que o agente 189 

tem que residir na mesma região do trabalho, isto é na mesma área de abrangência, e essa 190 

determinação legal não está sendo respeitada. Informou que não existe nenhum documento legal 191 

para embasar as posturas adotadas pela administração, salientou que as ordens expressas estão 192 

chegando verbalmente, sem notificação documental. Salientou que está errado e até chegou a 193 

sentir um desconforto, pois sofreram ameaças da população de outra área de abrangência que 194 

não é a mesma que deveriam estar atendendo. Informou que uma das justificativas colocadas em 195 

reunião na unidade foi de a população não tem culpa da situação atual, disse que espera que 196 

tenham registrado a referida reunião em ata própria. Citou que uma funcionária passou mal com a 197 

pressão da população e teve problemas emocionais.  Sr. Paulo Henrique sugeriu que a 198 

funcionária seja locada para o CAPS e a funcionária do CAPS para a USF. Sra. Claudia perguntou 199 

esse remanejamento resolverá o problema. Sr. Paulo Henrique disse que talvez não resolva, 200 

porém está tentando encontrar alternativas para ajudar a referida funcionária com as questões 201 

emocionais, em seguida, solicitou a Sra. Claudia informações mais concretas. Sra. Claudia disse 202 

que mudam tudo e não resolvem o problema, disse não ser justo um morador que mora em frente 203 

à unidade de saúde não usufruir do atendimento, porém também não é justo os funcionários da 204 

Unidade Canto do Mar estarem numa unidade de saúde que não é de abrangência deles, e 205 

principalmente, distanciar ainda mais a Unidade dos moradores do Canto do Mar. Disse que 206 

beneficia alguns moradores pela distância e prejudica outros que deveriam ser beneficiado, pelo 207 
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mesmo motivo. Sr. Henrique disse não conhecer a realidade do assunto em pauta. Sr. Paulo 208 

Henrique o convidou para conhecer a unidade e poder entender a situação de perto, pois não 209 

podem pagar o preço pelos erros do passado. Informou que já manifestou seu descontentamento 210 

por escrito no campo administrativo. Explicou que fica difícil fazer com que a população entenda 211 

que apesar do posto de saúde estar em frente a sua residência não faz parte da sua área de 212 

abrangência. Sra. Claudia disse que independente dos pontos colocados, existe o fator itinerante 213 

da história, fator territorialização que não foi efetuado. Disse que o quadrante foi dividido em micro 214 

áreas, sendo que a região em pauta não está dentro da Enseada, porém a Unidade do Canto do 215 

Mar está, o que já não é correto, até mesmo por se tratar de tema na última Conferência Municipal 216 

de Saúde.   Sr. Paulo Henrique perguntou a Sra. Claudia se o relatou está sendo efetuado como 217 

presidente do COMUS ou como funcionária. Sra. Claudia respondeu que sua manifestação é pelo 218 

COMUS e em seguida questionou a legalidade da situação atual. Sr. Paulo Henrique sugeriu que 219 

formalize a manifestação sobre o tema e envie a Fundação para esclarecimentos, disse que tudo o 220 

que está documentado é bem melhor. Disse que aguardará a decisão da Promotora quanto à 221 

legalidade ou não, objetivando respaldo frente à população. Disse que se for provado a ilegalidade 222 

fará a correção. Sra. Claudia questionou o fato de chegar ordem na unidade para o funcionário 223 

executar um serviço que anteriormente não era da atribuição formalizada da Unidade. Sr. Paulo 224 

Henrique disse que se tiver dentro das suas atribuições, o funcionário deverá realizar. Explicou 225 

que selecionou uma micro área das duas existentes, que já estava descoberta e que a população 226 

não poderá cobrar em decorrência da suspensão do concurso público. Disse que não pedirá para 227 

nenhum funcionário efetuar um serviço que não conste do cadastro, sendo esta a redação: “fora 228 

do horário de expediente, caso o funcionário queira cobrir a micro área fica autorizado o 229 

pagamento de duas horas extras/dia por semana e seis aos finais de semana. Sr. Henrique 230 

perguntou ao conselheiro Paulo Henrique se houve suspensão de concurso, sendo respondido 231 

que houve suspensão da realização da prova. Sr. Henrique perguntou se a população não poderá 232 

cobrar sobre esta situação. Sr. Paulo Henrique explicou que enquanto não findar o Decreto da 233 

Pandemia, não poderá, a empresa informou que não realizará as provas. Sr. Henrique perguntou 234 

se a prefeitura ficará vinculada à entrada dos funcionários que chegariam por meio do concurso. 235 

Sr. Paulo Henrique respondeu que somente por meio de concurso poderão contratar. Sr. 236 

Henrique perguntou se dentro da estrutura atual não haveria alguém para realizar. Sr. Paulo 237 

Henrique respondeu que somente os funcionários já concursados. Na sequência, Sra. Claudia 238 

informou que tem uma agente de saúde, da unidade Canto do Mar que foi remanejada para a 239 

farmácia central. Sr. Paulo Henrique perguntou se a referida servidora tem readaptação. 240 

Respondido pela Sra. Claudia que não, que a servidora ganhou encarregatura. Em seguida, 241 

informou que concederam licença sem vencimento de 3(três) anos para outra agente de saúde. Sr. 242 

Paulo disse que esse é um direito do servidor. Sra. Claudia argumentou que é facultativo ao 243 

gestor conceder, mas não no período de pandemia. Sr. Paulo Henrique explicou que cada caso é 244 

um caso e precisa ser analisado em suas necessidades. Sra. Claudia disse que não está 245 

questionando a justificativa, porém nesse caso está questionando a concessão da licença 246 

associada à falta de funcionário numa micro área carente de funcionários e ainda num período de 247 

pandemia. Sr. Paulo Henrique questionou onde estaria a ilegalidade da concessão. Sra. Claudia 248 

considerou que quando mudam o andamento de uma unidade de Saúde com determinações que 249 

já foram fixadas pelo Governo Federal e não atentam para regularizar a territorialização fica muito 250 

difícil. Explicou que a diferença entre área e micro área e informou que a área 19 (Canto do Mar) 251 

tem uma abrangência que compreende o perímetro entre a Avenida Nereu e Avenida Odisseu, 252 

porém o posto foi fixado fora e distante da referida área de abrangência. Salientou que esta 253 

situação está inadequada e não é justa com os funcionários receberem alterações no seu dia a dia 254 

de trabalho de maneira verbal. Sr. Paulo Henrique solicitou apresentação de fundamentação legal 255 

que embase o informado em seguida, disse que percebe que algumas situações lhe causam 256 

indignação e outras nem comenta. Sra. Claudia diz que neste caso, quem deveria embasar a 257 

legalidade do ato é a Fundação, uma vez que a atitude partiu dela. Sr. Henrique lembrou que 258 
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atualmente passamos por situações consideradas extraordinárias. Sr. Paulo Henrique disse que 259 

apesar de não ter assinado nenhuma ata, informou no dia da reunião que existe uma legislação 260 

que regulamenta o número mínimo por unidade e diante de um levantamento populacional da 261 

Costa Norte, caso alcance o numero exigido para criação demais uma unidade de Saúde, com 262 

médicos, enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes de Saúde farão o credenciamento e 263 

territorialização com distribuição uniforme e homogênea.  Sra. Claudia informou que tomou ciência 264 

de que haveria concurso para formação de mais uma unidade de Saúde no Canto do Mar II e que 265 

a unidade atual desceria para abranger os moradores da Enseada. Sr. Henrique crê que existe 266 

falta de comunicação entre gestor, funcionários e população, argumentou que a informação deve 267 

chegar antes da ordem de serviço para operacionalização. Sra. Claudia concluiu que só recebem 268 

ordem, porém não proporcionam estrutura, pois a unidade de Saúde está sem telefone, elétrica 269 

deficiente, sem ar condicionado ou ventilador e área descoberta. Sr. Paulo Henrique informou que 270 

o Estado entregou o prédio nessas condições, porém já estão tomando as providências para 271 

adequação. Sr. Henrique considerou que esse contrato precisa ser revisto com atenção. Sr. 272 

Paulo Henrique informou que deixou a disposição para quem interessar, sem obrigatoriedade, 273 

autorização para enfermeira realizar horas extras, objetivando desafogar a demanda de trabalho, 274 

bem como solicitou a contratação de mais médicos. Informou que aguardam resposta da empresa 275 

que realizará o concurso com relação à prorrogação do período de inscrição por mais 5 dias, pois 276 

a suspensão do concurso ocorreu durante o período de pandemia. Em seguida informou o rodizio 277 

de horas extras que serão realizadas pelas doutoras Camila e Giseli. Por último, disse que estará à 278 

disposição para resolução de quaisquer problemas ocorridos e solicitou que formalize todas as 279 

inadequações e envie para a Fundação.  Sra. Claudia perguntou ao Sr. Paulo Henrique o que 280 

será feito com o prédio da unidade de saúde antiga. Sr. Paulo Henrique informou que será cedida 281 

para a Secretaria de Origem, na qual o projeto era implantação de um Centro de Apoio ao Turista. 282 

Disse que o recurso destinado a esta unidade foi pago pela Secretaria de turismo, então para ela 283 

retornará e que Guarda Mirim também fará parte, bem como o Polo de Oficinas Culturais. Sra. 284 

Claudia disse que esta será uma questão discutida pela COFIN, só adiantou a questão. Em 285 

seguida, apresentou a proposta de pauta a ser realizada no dia 10/11/2020, sendo esta: 286 

1- Apresentação da Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada; 287 

2- Apresentação do SISPACTO – 2018; 288 

3- Revogação do Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de Saúde; 289 

4- Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada; 290 

5- Ciência da Alteração do Status da Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre/2020 291 

(este informe, por equívoco, não foi efetuado na Reunião de Prestação de Contas – ata 164ª 292 

Extraordinária), bem como também será emitida a resolução respectiva; 293 

6- Questionamentos da SESAU sobre a Entidade IDEFESP; 294 

7- Questionamentos efetuados pelo Conselheiro Lucas Campos e Fundação de Saúde 295 

referentes com solicitação de nulidade da Reunião 164ª - Reunião específica para a 296 

Apresentação da Prestação de Contas - 2º Quadrimestre/2020 (demandará votação da 297 

plenária para admissibilidade de recurso);  298 

8- Leitura do Ofício 212/2020 - SESAU (Requerimento 307/2020 - Vereador Elias Rodrigues de 299 

Jesus) - sobre a realização da Reunião 164ª Extraordinária para Apresentação da Prestação 300 

de Contas 2º Quadrimestre/2020); 301 

9- Assuntos Gerais. 9.1- Recebimento de 01 Câmera e 2 microfones subsidiados pela 302 

SESAU. 303 

Ausência Justificada: Viviane Moura Snodgrass 304 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 305 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  306 

São Sebastião, 03 de novembro de 2020. 307 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 308 
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Henrique Cardoso dos Santos  
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