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ATA DA 165ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 10 de dezembro de 2020, com início às 15h em primeira chamada. 3 

LOCAL: COMUS/ WEB.  4 

PAUTA: TERMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 5 

SÃO SEBASTIÃO/SP E A IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS: 6 

Sr. Paulo Henrique, vice presidente do COMUS, iniciou a reunião informando que a pauta é 7 

referente à Apresentação e deliberação sobre o Novo Termo de Convênio entre a Prefeitura 8 

Municipal de São Sebastião e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Informou que os 9 

questionamentos foram enviados anteriormente e a funcionária Laysa fará a apresentação, 10 

sendo que cada conselheiro terá o prazo de 3 minutos para argumentações, conforme prevê o 11 

Regimento Interno do COMUS. Lembrou que a próxima reunião Ordinária será no dia 12 de 12 

janeiro de 2021 e que toda a documentação expedida fica à disposição dos conselheiros para 13 

consulta. Ressaltou que esta é a melhor maneira de se inteirar dos trabalhos efetuados pelas 14 

comissões e COMUS em geral, bem como se inteirar das medidas tomadas e quais os temas 15 

discutidos. Lembrou que constatado alguma inconformidade, que não possa ser resolvida dentro 16 

do âmbito da Secretaria de Saúde, o COMUS emitirá ofícios às autoridades competentes, 17 

objetivando medidas cabíveis a serem tomadas. Disse que o Conselho é um órgão colegiado 18 

com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos 19 

poder de decidir e executar qualquer tipo de ação. Após remeter à autoridade competente o 20 

assunto sai da nossa alçada, quaisquer outros desdobramentos partirão do órgão específico. Em 21 

seguida, constatou o quórum e passou a Senhora Laysa. 22 

1- Apresentação do Novo Termo de Convênio de Assistência à Saúde que entre si 23 

Celebram o Município de São Sebastião/SP e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus: 24 

Sra. Laysa Christina Pires do Nascimento, servidora Municipal, deu início a apresentação 25 

em tela, ressaltando a importância da celebração do referido Termo para o exercício de 2021. 26 

Informou que o Termo atual foi celebrado no ano de 2015, Convênio nº 001/2015 e ele 27 

inicialmente foi celebrado para ter uma vigência de 12 meses, sendo prorrogado ao longo dos 28 

anos, até atingir o limite máximo de prorrogação em 2019, previsto pela Lei 8666/93, prazo de 60 29 

meses. Explicou que esta mesma lei prevê uma excepcionalidade, prorrogação para serviços em 30 

caráter contínuo ou ininterrupto. Sendo assim, a gestão entendeu por bem prorrogá-lo por 31 

excepcionalidade com vigência para mais 12 meses. Disse que estão na eminência de 32 

encerramento do Termo atual. Explicou que a lei vigente não prevê nenhuma possibilidade de 33 

prorrogação para o Termo Atual, motivo pelo qual a proposta para um Novo Termo surgiu. 34 

Esclareceu que o Novo Termo foi elaborado com base na Constituição Federal, leis vigentes: 35 

(Lei Orgânica do SUS, Leis aplicáveis ao SUS e especialmente na Consolidação nº 02 do 36 

Ministério da Saúde – principalmente o anexo 24 e o anexo 2 do anexo 24). Informou que as 37 

referidas legislações abordam a Politica Nacional de Gestão hospitalar e das Diretrizes de 38 

Contratualização no âmbito dos hospitais do SUS. Disse que tudo o que foi previsto no referido 39 

Termo de Convênio está de acordo com a referida portaria de contratualização, pois é 40 

necessário segui-la em decorrência de recursos financeiros de fonte federal e municipal 41 

recebidos pela Irmandade, bem como a obrigatoriedade de se ter um instrumento jurídico que 42 

regule a referida parceira. Informou que o instrumento jurídico, de acordo com a Constituição 43 

Federal, artigo 199, parágrafo 1º e também de acordo com artigo 116 da Lei de Licitações nº 44 

8666/93, é um Termo de Convênio. Em seguida, lembrou que a minuta do referido Termo foi 45 

disponibilizada com antecedência para o conhecimento dos conselheiros e o Atual Termo de 46 

Convênio, além de levar em conta toda legislação aplicável ao caso, também levou as 47 

particularidades no Município de São Sebastião, pois a Irmandade se encontra sob intervenção 48 

municipal. Sr. Décio Galvão fez questão de deixar muito claro que a entidade Irmandade Santa 49 

Casa Coração de Jesus nunca esteve sob intervenção, a intervenção foi efetuada na atividade 50 
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hospitalar, conforme Decreto do Juan em 2007, explicou que o Município se utiliza do CNPJ da 51 

Irmandade com interesse direto de fazer com que a gestão não sofra a interrupção do serviço. 52 

Disse que lamentavelmente a situação se perpetua até o dia de hoje. Fernanda Moura 53 

esclareceu que para fins de prestação e recebimento de recursos figura o CNPJ da Irmandade e 54 

também pelo CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, na área da 55 

Saúde. Retomando, Sra. Laysa deu continuidade e levou em consideração a fala do Sr. Décio e 56 

da Conselheira Fernanda com relação ao status de quem está sob intervenção seria o Hospital. 57 

Informou que os serviços contratualizados com a Irmandade, sendo eles os serviços de âmbito 58 

hospitalar, atendimento de urgência e emergência estão de acordo e amparados na intervenção. 59 

Salientou que o conteúdo do Convênio está sob intervenção. Em seguida, discorreu sobre o 60 

referido Termo, disse que considerando as especificidades do município, o Termo de Convênio 61 

tem o nome do Prefeito Felipe, como representante do município e por ocasião da intervenção e 62 

pelos serviços contratualizados será representado pela interventora Maria Angela. Explicou que 63 

no momento de elaboração do Termo de Convênio ainda não tinha sido emitido o Decreto 64 

8015/2020, por isso não consta o nome da interventora no referido Termo. Discorreu cláusula 65 

primeira – “Do Objeto”, explicou que compreende todo sistema de prestação de serviço no 66 

âmbito de Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar e Ambulatorial prestado nas unidades de 67 

saúde do Hospital de Clínicas, UPA e Hospital de Boiçucanga. Cláusula segunda – Do Sistema 68 

de Gestão Compartilhada - Informou que outra particularidade do Município está instituída no 69 

Decreto 7934/2020 – Sistema de Gestão Compartilhada, no qual o gestor do município com a 70 

intenção de encerrar a intervenção, pretende transferir de forma faseada e gradativa, os serviços 71 

aqui contratualizados para Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. Disse que o Decreto 72 

prevê um período para apresentação do Plano de Trabalho, sendo este composto por 90 dias, 73 

prorrogável por 90 dias, objetivando a fixação de datas e forma como a Fundação irá 74 

recepcionar todo o serviço. Cláusula Terceira – Das Condições Gerais – informou que neste 75 

tópico a conveniada precisará observar na execução dos serviços. Cláusula Quarta – Encargos 76 

Comuns – destacou que compreende a Elaboração do Plano Operativo, sendo este de 77 

obrigação da entidade apresentar, porém como existe a intervenção, há o entendimento para 78 

elaborá-lo em conjunto, objetivando melhores resultados nas metas a serem elaboradas. 79 

Discorreu sobre Encargos Específicos tanto da conveniada quanto do Município. Em seguida, 80 

citou a Cláusula Quinta – Das Responsabilidades e Obrigações do Município, Cláusula 81 

Sexta – Das Responsabilidades e Obrigações da Conveniada (1- Eixo de Assistência, 2- Eixo 82 

de Gestão, 3- Eixo do Ensino e Pesquisa e 4- Eixo de Avaliação. Conselheira Fernanda 83 

informou que toda questão dos eixos está preconizada na portaria de consolidação nº 02 do 84 

Ministério da Saúde, na qual se incorporou a portaria 3410/2013. Salientou que essa questão 85 

está pautada em normatização com acompanhamento da gestão. Sra. Laysa explicou que tudo 86 

que está previsto no Termo está previsto na referida portaria. Cláusula Sétima – Plano 87 

Operativo - informou que ele é parte integrante e indissociável do referido Termo de Convênio. 88 

Disse que estão em fase final de sua elaboração em conjunto com o Hospital e interventora, 89 

designada há pouco, Sra. Maria Angela. Disse que ela está se inteirando de toda a situação. 90 

Considerou que em decorrência da pandemia, os números necessitaram de alteração, pois o 91 

serviço prestado no âmbito da UPA, PA de Boiçucanga sofrem alterações conforme decisões do 92 

Comitê de Crise da CODIV-19. Salientou que consideram todas as situações de eventualidade, 93 

ao mesmo tempo em que colocam todas as metas quantitativas e qualitativas no documento 94 

descritivo que é o Plano Operativo e quando finalizado será enviada uma cópia para todos os 95 

conselheiros tomarem ciência, ficando para a próxima semana a sua finalização a ser assinado 96 

junto com o referido Termo de Convênio. Cláusula Oitava – Do Financiamento da 97 

Contratualização – informou que o financiamento atualmente é feito por orçamentação global, 98 

isto é, quando existe um valor fixado para que aconteça o repasse para entidade. Cláusula 99 

Nona – Dos Recursos Financeiros e Condições de Pagamento – disse que o repasse dos 100 

recursos financeiros à Conveniada é por meio de orçamentação global e o montante repassado 101 
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anualmente para o Hospital de Clínicas/Irmandade está no valor de R$ 72.000.000,00 (setenta e 102 

dois milhões), sendo que desse valor R$ 605.927,96 mensal de fonte Federal e 5.394.072,04 de 103 

fonte municipal, somando o total de 6 milhões. Em resposta ao questionamento do Dr. Leonel 104 

explicou que existem recursos que eventualmente têm caráter extraordinário e são repassados, 105 

porém de forma não contínua e estes não estão previstos nos valores supramencionados. 106 

Cláusula Décima Primeira – Da Prestação de Contas – informou que são as condições 107 

previstas para a Prestação de Contas e suas respectivas transferências de recursos e também a 108 

prestação de contas pelo serviço prestado – metas qualitativas que serão prevista no Plano de 109 

Trabalho.   Cláusula Décima Segunda – Do Monitoramento e Avalição dos Serviços - 110 

informou que disse o monitoramento será feito pelos órgãos de controle, com previsão, conforme 111 

portaria de consolidação nº 02 do Ministério da Saúde, da Comissão de Acompanhamento da 112 

Contratualização, Comissão a ser formada por representantes da conveniada e do Município 113 

para acompanhamento do cumprimento das metas e todos os repasses dos Recursos. Cláusula 114 

Décima Quarta – Da Vigência e Prorrogação – disse que o convênio terá vigência de 12 115 

meses, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, até o limite de 60 116 

meses. Cláusula Décima Quinta – Das Alterações – informou que estas serão feitas por meio 117 

de Termo Aditivo ou por outro instrumento congênere. Cláusula Décima Sexta – Das 118 

Penalidades – informou que ocorrerão penalidades previstas no caso do descumprimento das 119 

cláusulas contratualizadas. Cláusula Décima Sétima – Da Rescisão – Salientou o Decreto de 120 

Gestão Compartilhada, pois existe a pretensão para encerramento da intervenção, ficando a 121 

possibilidade dos serviços contratualizados serem transferidos, por isso a previsão da referida 122 

rescisão. Finalizando, agradeceu a oportunidade e informou à plenária que o jurídico da 123 

Prefeitura emitiu parecer favorável pela aprovação do Termo de Convênio em seguida solicitou 124 

pedido pela aprovação considerando a apresentação efetuada e necessidade do Termo de 125 

Convênio. Sr. Paulo Henrique perguntou a plenária se havia algum questionamento sobre a 126 

matéria apresentada. Sra. Isilda efetuou diversos questionamentos, sendo estes: 1º Quem é o 127 

atual interventor? Em seguida disse que o processo interventivo precisa ter fim mesmo e em 128 

seguida corroborou a fala do Sr. Décio em esclarecer que a Irmandade não está sob intervenção 129 

e sim o Hospital. Disse que dívidas foram sendo contraídas atribuídas à Irmandade, porém estas 130 

foram contraídas durante o processo de intervenção. Em seguida efetuou seu 2º 131 

questionamento: Quem pagará essa dívida (passivo)? Com a entrada da Fundação, questionou 132 

a questão da filantropia, pois informou que por conta da filantropia, o Hospital recebe alguns 133 

recursos oriundos do Estado, e caso perca a filantropia perderá recursos. 3º Perguntou como 134 

ficará a questão da filantropia? 4º Perguntou se a Fundação teria CNPJ ou continuaria a 135 

utilizar o CNPJ da Irmandade? Com relação ao prédio, informou que pertence ao Estado e em 136 

seguida fez seu 5º questionamento: 5º como ficará esta situação. Sr. Paulo Henrique perguntou 137 

a Sra. Laysa como gostaria de responder os questionamentos de forma individual ao término de 138 

cada intervenção ou de forma geral ao final de todas as intervenções. Sra. Laysa optou pelas 139 

respostas de forma individualizada. Em seguida, esclareceu a Senhora Isilda que a atual 140 

interventora é a enfermeira Maria Angela, sendo designada por meio do decreto 8015/2020, final 141 

de novembro/2020. Com relação a divida (passivo), considerando que o Hospital está sob 142 

intervenção, esta deverá ser saneada com o término da intervenção e todas essas questões 143 

serão contempladas pelo Plano de Trabalho que a Fundação apresentará em trabalho conjunto 144 

com a Secretaria de Saúde. Disse que existe um plano de trabalho, bem como uma Comissão 145 

será formada, conforme decreto que instituiu a Gestão Compartilhada prevê. Disse que a 146 

referida Comissão acompanhará todo o processo de transição. Lembrou que a transição será 147 

deforma gradativa e faseada, possibilitando levar em consideração todas essas questões, 148 

inclusive o passivo e todo o impacto jurídico que o envolver. Com relação aos repasses em 149 

decorrência da filantropia, explicou que esta questão também será contemplada no referido 150 

documento, sendo acompanhado pela referida Comissão que fará a transição. Disse que muito 151 

provavelmente, os recursos continuarão. Disse que a Fundação possui CNPJ próprio. Sra. Ana 152 
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Soares informou que o próprio Hospital de Boiçucanga já possui CNPJ próprio, não pertencendo 153 

mais a Irmandade. Sra. Laysa concluiu que algumas ações não acontecerão de imediato, será 154 

uma transição gradativa e faseada. Sra. Viviane Moura informou que é conselheira 155 

representante da Federação Costa Atlântica, em seguida efetuou os seguintes questionamentos: 156 

1º Perguntou ao Sr. Décio, provedor da Irmandade, se a documentação em pauta teve 157 

anuência da Irmandade. Sr. Décio respondeu que em momento algum a Irmandade Santa 158 

Casa Coração de Jesus, na qual é o provedor, nunca foi consultada pelo executivo ou qualquer 159 

outro pessoa. Salientou que toda peça apresentada na reunião em pauta não teve um milímetro 160 

de participação da mesa provedora da Irmandade. Dando continuidade, Sra. Viviane efetuou 161 

suas considerações e disse que a Irmandade apesar de ser parte interessada não teve 162 

participação na elaboração do referido documento. Disse que a anuência da Irmandade no 163 

referido Termo é de grande importância. Entende que a Irmandade é parte contratual e deveria 164 

ter sido informada sobre a elaboração do documento. Em seguida, considerou que a intervenção 165 

será encerrada conforme apresentado, e diante da informação considerou que não existe 166 

documento formal que garanta a questão do saneamento do passivo e não se sente confortável 167 

em aprovar algo que não apresenta garantia oficial de execução sobre quem arcará com a 168 

dívida, ainda que existam previsões futuras para este fim. Sugeriu que a Irmandade participe do 169 

processo. Sra. Laysa explicou que atualmente existe a intervenção e por força desta não houve 170 

a participação da Irmandade no referido termo, pois ainda estão contratualizando os serviços 171 

prestados (serviços estes, que a própria intervenção é responsável), pois quem responde pela 172 

execução dos serviços, transferência de recursos para Irmandade e outros) é a própria 173 

intervenção (representada atualmente pela enfermeira Maria Angela), sendo a Irmandade isenta 174 

de responsabilidades com relação ao passivo e todos os serviços contratualizados. Disse que 175 

entende que incluíram o Decreto no Termo objetivando dar mais transparência nas ações 176 

efetuadas, considerando que a intenção de encerrar a intervenção é premente. Salientou que os 177 

passivos são de responsabilidade da intervenção. Explicou que a Irmandade não foi consultada 178 

anteriormente em decorrência do processo de intervenção responder por todos os serviços 179 

contratualizados e outras obrigações, porém, como adiantado pela Secretária Ana Soares, o 180 

processo poderá ser enviado para a Irmandade para ciência, podendo o provedor assinar como 181 

testemunha. Sra. Viviane Moura sugeriu considerou que o documento teria que ter sido anuído 182 

pela Irmandade (mesa provedora) antes de ser submetido à votação, além da responsabilidade 183 

sobre o passivo ser formalizada no referido documento. Disse que o Município é parte do Termo 184 

e também responsável pela dívida e com relação ao discurso sobre intenção de se fazer algo, 185 

crê que todos têm boa intenção para melhorar a Saúde do Município. Em seguida solicitou que a 186 

intenção seja colocada no papel, pois intenção verbal pode ser alterada a qualquer momento e 187 

quando fundamentada é mais difícil. Salientou seu temor em votar sem que as condições aqui 188 

apresentadas não estejam oficialmente fundamentadas. Solicitou que a Fundação/Município 189 

fundamentasse em documento próprio a responsabilidade pelo passivo e seu respectivo 190 

pagamento. Sra. Ana Sores salientou que a intervenção é a responsável pelos pagamentos do 191 

passivo. Sra. Laysa explicou que não estão finalizando nada nesse momento, estão somente 192 

apresentando o novo Termo de Convênio. Informou que a Comissão específica que será 193 

formada acompanhará todo o processo de transição e a Irmandade também será convidada para 194 

participar e todo o processo será documentado oficialmente. Explicou que a iniciativa de se 195 

elaborar novo Termo de Convênio se deu em decorrência de se preservar os repasses 196 

financeiros para Irmandade, ainda que administrados pela intervenção, pois os mesmo não 197 

seriam repassados sem a presença de um instrumento jurídico, que neste caso é o referido 198 

Termo. Disse que encaminharão o Termo para Irmandade ter ciência e salientou a importância 199 

da apreciação e votação do Termo de Convênio, pois este vinculará as partes e também porque 200 

o serviço de assistência não pode parar. Sr. Paulo Henrique efetuou algumas considerações, 201 

objetivando o entendimento da plenária, disse que entendeu que Gestão está solicitando 202 

autorização do COMUS para ter o Convênio firmado e caso a Irmandade entenda que precisa 203 
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alterar alguma cláusula do referido convênio, as alterações serão enviadas para o COMUS antes 204 

de ele ser firmado. Em seguida fez a seguinte pergunta: Supôs que o Termo seja aprovado pela 205 

plenária na sessão em pauta e a Irmandade não assine o Termo posteriormente por não 206 

concordar com sua redação. Indagou o que acontecerá? Sra. Ana Soares respondeu que a 207 

assistência hospitalar não conseguirá mais atender, para tudo, pois o Termo atual não permite 208 

mais ser prorrogado.  Sra. Laysa  explicou que, caso a Irmandade fizer alguma sugestão de 209 

alteração no referido Termo, ainda existe a possibilidade de alterá-lo, pois não é um documento 210 

engessado em toda a sua vigência, termos aditivos poderão ser emitidos como adendo ao novo 211 

Termo, já o Termo antigo não permite mais nenhuma forma de prorrogação ou permissão para 212 

Com relação ao argumentado pelo Senhor Paulo Henrique, explicou que no novo Termo quem 213 

assinará será a interventora (prerrogativa de todas as responsabilidades). Informou que todas as 214 

alterações pelas quais o Termo venha sofre, estas serão submetidas ao jurídico da Prefeitura. 215 

Conselheira Fernanda Moura lembrou que o prazo findará em 30/12/2020.  Sra. Ana Soares 216 

salientou a importância de sua assinatura no prazo adequado e solicitou a Sra. Laysa discorrer 217 

sobre quais serão as implicações caso o Termo não seja firmado. Sra. Laysa explicou que sem 218 

o novo Termo de Convênio todos os recursos repassados se tornam ilegais, independentes de 219 

sua fonte, municipal, Estadual ou Federal, podendo também sofrer questionamentos do Tribunal 220 

de Contas do Estado, Ministério Público e outros órgãos de controle. Sra. Viviane disse que 221 

entende toda necessidade e importância sobre o possível corte de recursos e paralização dos 222 

serviços, porém crê que todos agora têm ciência de que a Irmandade é parte interessada no 223 

Novo Termo de Convênio em votação na plenária em pauta. Em seguida, perguntou se existe 224 

algum prazo, antes da assinatura final, para que haja anuência/participação da Irmandade (mesa 225 

provedora) no referido Termo, sem que esta sugestão gere prejuízo. Em seguida, solicitou 226 

parecer da plenária sobre sua proposta, objetivando uma deliberação democrática. Sra. Ana 227 

Soares propôs uma votação e lembrou que as reuniões extraordinárias só podem conter um 228 

item de pauta. Informou que no dia 22/12/2020 haverá uma reunião extraordinária pra 229 

apresentação da Prestação de Contas do 22º QD-2020 e poderiam colocar os dois itens, caso o 230 

Regimento permita. Em seguida solicitou que o conselheiro Henrique Cardoso consultasse o 231 

Regimento Interno a esse respeito. Sr. Paulo Henrique informou que depois de consultar o 232 

Regimento e conversar com os membros da Secretaria Executiva ficou entendido que somente 233 

uma matéria poderá ser avaliada na convocação da reunião extraordinária e informou que já 234 

existe um pedido da Secretaria de Saúde para realizar reunião extraordinária no dia 22/12/2020 235 

para apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020, tornando-se impossível 236 

realizar mais uma reunião extraordinária antes do término do ano. Sr. Décio Galvão disse aos 237 

presentes que a proposta se prende exclusivamente a uma Relação Município e Irmandade 238 

Santa Casa Coração de Jesus e sobre o texto que foi apresentado teve a oportunidade de lê-lo 239 

integralmente, ele e os demais membros da diretoria. Disse que a sua fala é representativa e 240 

representa sete pessoas, sendo estas membros integrantes da mesa provedora e informou que 241 

também não contra ao fechamento da saúde ou pretendem dificultar a vida do prefeito ou de 242 

qualquer outra pessoa. Lembrou que na gestão anterior, o gestor teve um propósito de efetuar 243 

um Convênio que foi assinado, porém não consta a assinatura da mesa provedora da 244 

Irmandade, sendo assinado pelo representante interventor e disse que haverá consequências 245 

jurídicas desses gestos e, já estão em andamento. Em seguida, disse que a grande 246 

preocupação da Irmandade está centrada em salva guardar a entidade em primeiro lugar. 247 

Salientou que a Irmandade não tem doentes, disse que quem têm doentes é o Estado, Município 248 

e União e que estes órgãos ou entidades públicas que possuem responsabilidades com a saúde. 249 

Disse que a mesa provedora pode observar durante a leitura das 25 páginas do referente 250 

documento que não concorda e nem aprova alguns tópicos. Disse que em todo documento que 251 

tiver tópicos que apresentem a Irmandade com responsabilidades, não assinarão e nem como 252 

testemunha. Disse que pretende induzir ninguém com o seu voto e cada um vote de acordo com 253 

a sua consciência. Adiantou que o voto da entidade será pela abstenção e solicitou que se 254 
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conste em ata da referida assembleia, pois sabem que futuramente, caso não haja iniciativa do 255 

poder executivo em saldar o endividamento em nome da Irmandade com seu CNPJ, sempre 256 

serão citados como devedor, da mesma forma que foram citados na reunião de hoje. Disse que 257 

qualquer funcionário do Hospital e/ou fornecedores que venham a ter problemas com seu 258 

pagamento, eles entrarão na justiça contra Hospital e Irmandade, pois a figura intervenção não 259 

existe para eles. Informou que a tônica na justiça tem sido reconhecer que a Irmandade precisa 260 

sair fora por não ser parte, ela não administra desde agosto de 2007. A Irmandade não paga 261 

nada, não emite cheque e ainda tem que pedir licença para entrar no Hospital, pois ninguém 262 

mais o conhece. Com relação à necessidade premência da assinatura do Convênio salientada 263 

pela senhora Laysa, disse que assinarão de boa vontade, desde que seja atendida a seguinte 264 

condição: Retirar toda a responsabilidade da Irmandade. Em seguida, questionou uma parte 265 

da redação que cita a gestão sobre os bens da Irmandade. Manifestou descontentamento com 266 

essa redação e perguntou o porquê de se fazer este tipo de gestão considerando não ter 267 

nenhuma lógica a respeito. Disse que admira os profissionais que participaram da elaboração do 268 

Novo Termo, disse que o documento foi muito bem elaborado, porém cai por terra quando atribui 269 

responsabilidades à Irmandade. Disse que o seu voto representará todos os membros da 270 

entidade, sendo estes: Paulo Julião, Décio Galvão, Viviane Moura, Guga, Dr. Barboni, Clóvis 271 

Calvo e João Siqueira. Informou que a mesa provedora tem três ex-prefeitos e, portanto 272 

conhecem muito bem a situação da Irmandade. Disse que quer muito bem ao atual prefeito 273 

Felipe Augusto, porém não pode como Irmandade assinar esse Termo de Convênio e nem que 274 

fosse como cidadão não assinaria.  Concluiu que esse empasse pode ser resolvido de hoje para 275 

amanha, convocando a assessoria jurídica da Irmandade e Gestão. Disse que a condição está 276 

pautada em retirar as responsabilidades da Irmandade, deixando claro que o Município é 277 

responsável sim, pois é ele que gere o Hospital desde Agosto de 2007. Disse que é ficção 278 

admitir que grupos/comissões terão prerrogativas de assumir as questões sobre este empasse. 279 

Por último, sugeriu o adiamento da votação e agendamento de uma reunião para ajustamento do 280 

referido documento, que pela primeira vez poderá ter a sua assinatura, com responsabilidade 281 

atribuída ao Município, pois se alguém entender diferente fique a vontade para se manifestar. 282 

Disse que está pensando em conversar com advogados amigos a respeito do caso. Sr. Paulo 283 

Henrique disse que colocará a proposta da Conselheira Viviane sobre o adiamento desta 284 

reunião, objetivando uma melhor discussão sobre o Termo de Convênio. E, caso seja aprovada 285 

a proposta da Sra. Viviane, uma reunião entre o executivo e Irmandade será agendada e 286 

posteriormente outra reunião no COMUS. Sr. Décio Galvão salientou que o voto da entidade é 287 

pela abstenção e sua justificativa já servirá de embasamento para a solicitação de adiamento. 288 

Sr. Paulo Henrique efetuou a votação de forma nominal:  289 

Ana Soares – votou pela aprovação do adiamento da reunião; 290 

Fernanda Moura - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 291 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 292 

Paulo Henrique Ribeiro Santana - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 293 

Sinara Matos da Silva - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 294 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – Ausência justificada;  295 

Ivan Campos de Alvarenga – Ausente; 296 

Lucas Faria de Souza Campos – Ausente  297 

Leonel Nulman Szterling - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 298 

Viviane Moura Snodgrass - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 299 

Josilene Duarte dos Santos - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 300 

Dirceia Arruda de Oliveira – Ausência Justificada; 301 

Eduardo Celso Cunha – Ausente; 302 

Henrique Cardoso dos Santos - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 303 

Douglas Alberto Braga – Ausente; 304 

Angela Julia Recchia Thomaz – Ausente; 305 
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Lourival Siqueira dos Santos - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 306 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice - votou pela aprovação do adiamento da reunião; 307 

Tayná Cruz Souza de Araujo - votou pela aprovação do adiamento da reunião. 308 

Sr. Paulo Henrique fez a constatação de que a Votação foi concluída pela votação, por 309 

unanimidade, pela Aprovação do Adiamento da Reunião. Em seguida lembrou aos conselheiros 310 

que o artigo 49 do Regimento prevê que os casos omissos do Regimento serão resolvidos em 311 

sessão plenária do Conselho de Saúde e caso a plenária entender que seja necessário colocar 312 

em votação, em seguida, colocou para a plenária decidir sobre sua proposta de juntar o item 313 

referente a votação do Termo De convênio para o dia 22/12/2020, no mesmo dia da reunião 314 

extraordinária já agendada para Prestação de Contas, em vez de serem agendadas duas 315 

reuniões extraordinárias. Sra. Ana Soares chamou a atenção dos conselheiros com relação ao 316 

agendamento de mais um item de pauta, pois a reunião do dia 22/12/2020 foi agendada para 317 

Apresentação da Prestação de Contas e esta demanda um tempo bem maior quando 318 

comparado a outras reuniões. Considerou que são dois assuntos longos que demandam 319 

debates, achou melhor agendar duas reuniões. Disse que concorda com a proposta desde que a 320 

reunião com os dois itens de pauta inicie às 14 horas e não tenha hora para terminar e que o 321 

primeiro item seja a Apresentação da Prestação de Contas. Sr. Paulo Henrique lembrou que 322 

serão três horas para Apresentação da Prestação de Contas, podendo prorrogar mais uma hora 323 

de reunião para o segundo item de pauta. Sra. Ana Soares reforçou o discurso de que 4 horas 324 

não será suficiente para o desenvolvimento da reunião contendo os referidos temas. Sr. Décio 325 

solicitou que se dê prioridade para a Apresentação do Novo Termo de Convênio. Sra. Ana 326 

Soares solicitou que se coloque em votação da plenária o acordo de todos ficarem até o término 327 

da reunião, mesmo que o tempo seja excedido. Sr. Paulo Henrique disse que casos omissos 328 

podem ser colocados para deliberação da plenária. Sr. Décio Galvão considerou que uma vez 329 

que a situação será discutida entre a Irmandade e Gestor, o assunto voltará para a plenária de 330 

forma acordada, prontamente para votação. Sr. Paulo Henrique citou que existe um prazo 331 

regimental e que, caso haja um acordo entre a Irmandade e o Município até o dia 17/12/2020,  a 332 

pauta estará praticamente fechada e não demandará tanto tempo para sua explanação, porém, 333 

caso não tenham conseguido entrar num acordo até o dia 17/12/2020, agendarão outra data 334 

para uma segunda reunião. A plenária aprovou a proposta sugerida.  335 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 336 

será aprovada e assinada pelos membros. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos 337 

e presidida por Paulo Henrique Ribeiro Santana, vice presidente do COMUS. 338 

São Sebastião, 10 de dezembro de 2020. 339 
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