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ATA DA 169ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 18 de fevereiro de 2021, com início às 14 horas e 22 minutos, em segunda 3 

chamada, término às 16 horas e 16 minutos. 4 

LOCAL: SINDSERV- Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Sebastião - SP.  5 

Modalidade: Presencial para Conselheiros, com transmissão pelo Face book para a 6 

população.  7 

1- Reapresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de 8 

Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 9 

FSPSS – 2º Quadrimestre/2020: Sra. Cláudia Prudente, presidente do COMUS, deu início a 10 

sessão plenária em tela com boas-vindas aos conselheiros e participantes presentes, bem como 11 

aos participantes pela plataforma Face book. Em seguida, informou que a próxima Reunião 12 

Ordinária do COMUS será realizada no dia 09/03/2021 e que no dia 23/02/2021 será realizada a 13 

170ª Reunião Extraordinária para Apresentação da Prestação de Contas do 3º 14 

Quadrimestre/2020, às 14 horas, local SINDSERV, na modalidade PRESENCIAL para 15 

conselheiros, e Facebook para os demais participantes, objetivando o distanciamento seguro 16 

para realização da Reunião em decorrência da pandemia – COVID-19. Informou que a 17 

documentação tramitada no período está disponível para consulta dos conselheiros na sede do 18 

COMUS. Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre os trabalhos das 19 

comissões e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas foram tomadas em 20 

relação aos temas discutidos. Em seguida discorreu sobre informações pertinentes à dinâmica 21 

da reunião, sendo estas as regras para apresentação, questionamentos e votação. Informou que 22 

as intervenções deverão passar pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre 23 

o item de pauta. Lembrou ainda que ao constatar alguma inconformidade que não possa ser 24 

resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho emite Ofício à autoridade competente 25 

para que as providências cabíveis sejam tomadas; este Conselho é um órgão colegiado com 26 

funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não tem poder de 27 

decidir e executar qualquer tipo de ação e que depois de remeter à autoridade competente, o 28 

assunto sai da nossa alçada, quaisquer outros desdobramentos partirão do órgão específico. 29 

Neste momento, a presidente concedeu a palavra a pedido da Secretária de Saúde Adjunta 30 

Maria Angela, que informou que está interinamente substituindo a ex-Secretária de Saúde Ana 31 

Soares que solicitou seu desligamento no dia 11/02/2021. Em seguida, informou que na sexta 32 

feira passada já tomou ciência de inúmeras situações, inclusive as relacionadas com o COMUS. 33 

Disse que quando tomou ciência dos fatos relacionados ao COMUS, observou que a reunião em 34 

pauta foi solicitada pela Secretaria de Saúde, Secretária Ana Soares, e diante do informado e do 35 

acesso à documentação do COMUS referente ao quadrimestre em tela, solicitou o adiamento da 36 

reunião para outra data, objetivando sua interação e entendimento dos trabalhos já iniciados, 37 

pois assumiu há exatamente uma semana, incluindo o período do carnaval, no qual não houve 38 

expediente de trabalho. Explicou que tomou ciência da situação da Prestação de Contas – 2º 39 

Quadrimestre na quarta feira passada, sendo possível constatar que tiveram pendências de 40 

retornos ao COMUS, bem como também houve perda de prazo para respondê-los, porém 41 

solicitou um voto de confiança do Conselho, objetivando o seu entendimento e interação da 42 

pasta, pois como profissional da Enfermagem, na área da Saúde, principalmente, área 43 

hospitalar. Em seguida, salientou o seu pedido para o adiamento da reunião em pauta para outra 44 

data, submetendo à plenária para votação da sua solicitação. Salientou que deseja ser 45 

realmente parceira do COMUS nos trabalhos a serem realizados em prol das Politicas Públicas 46 

de Saúde. Sra. Claudia solicitou a orientação do Conselheiro Arthur, como membro da 47 

Comissão de Finanças – COFIN. Sr. Arthur informou que é conselheiro representante da 48 

entidade OAB e também é membro recente da COFIN. Considerou temeroso o atendimento do 49 

COMUS à solicitação efetuada pela atual Secretária de Saúde, pois considerou já ter existido um 50 
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trabalho de análise e votação para o assunto em pauta. Sugeriu que a votação fosse por meio 51 

do quórum qualificado, objetivando complicações judiciais futuras. Argumentou ainda que caso o 52 

Regimento Interno do COMUS seja omisso, o Conselho pode se pautar do Regimento Estadual. 53 

Lembrou a plenária que caso haja alteração na data de Apresentação da Prestação de Contas 54 

do 2º Quadrimestre/2020, esta poderá impactar na Comissão de Finanças em toda a 55 

documentação apreciada, com remarcação de ato futuro incerto, pois nesse momento a 56 

Comissão não está em condição de exercer este tipo de trabalho de forma imediata. Lembrou 57 

ainda que a referida documentação faz parte de um rol de documento solicitado desde janeiro do 58 

ano anterior, com inúmeros desdobramentos encaminhados ao Ministério Público. Disse que o 59 

objetivo de suas observações está pautado em fazer com que cada conselheiro reflita em suas 60 

ações e vote em conformidade com a consciência individual. Por último, disse que o voto é 61 

individual e poderá sofrer consequências de responsabilidades, além de trazer prejuízos para os 62 

trabalhos internos do COMUS. Sra. Maria Angela, Secretária de Saúde Adjunta, perguntou ao 63 

conselheiro Arthur o motivo da sua abstenção de voto na Prestação de Contas referente ao 3º 64 

Quadrimestre/2020, consignado na ata da COFIN, sendo respondido pelo referido conselheiro 65 

que não houve tempo hábil para análise efetiva das contas, em seguida, a Secretária disse que 66 

fazia das palavras dele as suas, pois ainda não conhece as questões da Prestação de Contas de 67 

forma mais aprofundada, mas que faz questão de se inteirar efetivamente. Sra. Giuliana fez 68 

argumentações referentes à votação, informou que ela é oriunda de um pedido de anulação por 69 

meio de recursos e que no seu entendimento não vê a necessidade da deliberação em pauta 70 

retornar para a análise da Comissão de Finanças, pois pelo que constatou nos documentos e 71 

Prestação de Contas enviada, entende que cada um poderá analisar de forma individual, no seu 72 

escritório ou local de trabalho, não havendo necessidade de a COFIN analisar, até porque esta 73 

já analisou. Considerou duas hipóteses, uma pela aprovação do pedido da Secretária ou 74 

negativa do pedido com votação imediata. Lembrou que nem ela e nem o conselheiro Arthur 75 

faziam parte do Conselho quando da primeira votação e que via como um benefício para ambos. 76 

Considerou que não existirão prejuízos para saúde do município, pois se trata de questões 77 

documentais, salientou que não precisa retornar para a COFIN. Sr. Arthur considerou que seria 78 

essencial o retorno para análise da COFIN, pois a referida Comissão existe para este fim, com 79 

atuações de cobranças de retornos da municipalidade ou de órgãos competentes e caso novos 80 

documentos sejam apresentados, a COFIN deverá se apropriar deles para pautar o seu novo 81 

parecer. Por último, recomendou, como membro da COFIN, que caso a situação tome este 82 

rumo, fará questão de analisar a documentação preterida. Sra. Claudia discordou da sugestão 83 

da conselheira Giuliana sobre a entrada de nova documentação sem que a COFIN precise 84 

analisar, lembrou que em plenária anterior o Dr. Paulo Guimarães citou documentações como 85 

saneadoras de ressalvas e estas não foram protocoladas no COMUS e constam como ressalvas 86 

do 3º Quadrimestre/2020. Salientou que, caso entre nova documentação no COMUS sem que a 87 

COFIN possa analisar, não participará da votação das contas, abster-se-á. Sra. Giuliana 88 

argumentou que a plenária poderia analisar. Sra. Claudia discordou veementemente, pois não 89 

viu como possível o documento ser analisado pela plenária individualmente, pois a Comissão de 90 

Finanças existe para este fim.  Sra. Maria Angela esclareceu que a documentação a ser 91 

protocolada no COMUS fazia parte de um rol de ressalvas que não havia sido respondida com 92 

prazo intempestivo, pois perderam prazo para saneá-las. Disse que ficou até tarde da noite 93 

anterior para resolver os retornos que não foram respondidos ao COMUS. Sra. Giuliana 94 

considerou que a análise d COFIN seria mais rápida por se tratar de um montante pequeno para 95 

análise, somente três documentos que seriam analisados em uma única reunião. Sra. Claudia 96 

afirmou ser impossível a entrada de documento sem passar pela análise da COFIN e que tal 97 

postura poderia comprometer o Parecer das Contas do 3º Quadrimestre. Sr. Arthur sugeriu a 98 

presidente colocar em votação a sugestão da conselheira Giuliana, porém considerou que a 99 

COFIN é formada com o objetivo de analisar documentos com cautela e tempo hábil e que os 100 

três documentos citados pela conselheira Giuliana fazem parte de um todo já analisado 101 
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anteriormente. Por último, considerou ser temerário assumir a referida sugestão, disse que seu 102 

voto será pela abstenção, considerando que acabou de chegar, porém caso votasse, o seu voto 103 

seria contrário à sugestão colocada. Explicou que a COFIN existe para analisar documentos de 104 

forma global e não de forma individual, pois esta remete documento para o Ministério Público, 105 

Tribunal de Contas e outros. Concluiu que uma proposta de votação de caráter imediato poderá 106 

trazer prejuízos para Saúde do Município. Sr. Leonel considerou que ultimamente o COMUS 107 

tem realizado sucessivas reuniões extraordinárias e que estas estão sendo realizadas em dias 108 

diferentes aos de terças feiras, dia destinado à realização das reuniões do COMUS, por 109 

calendário próprio. Salientou que está muito difícil se ausentar para participar das reuniões e que 110 

se tiverem futuras reuniões extraordinárias, que estas sejam agendadas nos dias de terças 111 

feiras. Sra. Maria Angela esclareceu que o seu pedido não visa criar polêmicas ou causar 112 

desconforto para o COMUS e sim dar mais veracidade e transparência de ações. Assumiu que 113 

as respostas não foram efetuadas dentro do prazo estipulado e em seguida solicitou um voto de 114 

confiança, pois acabou de assumir a pasta da saúde e prima por transparência e bom 115 

relacionamento entre Saúde, COMUS e órgãos competentes. Sra. Claudia considerou que a 116 

importância da realização de votação por meio de quórum qualificado (2/3 da composição do 117 

COMUS) considerando a relevância da votação e que também será de forma nominal, 118 

resultando em 14 votos. Disse que terão duas eleições, uma para acatar a sugestão da 119 

Conselheira Giuliana e outra para votação da Prestação de Contas. Sra. Giuliana explicou que a 120 

COFIN poderia analisar os três documentos que chegaram para análise das ressalvas 2º 121 

Quadrimestre/2020 com emissão de parecer complementar ou suplementar ao parecer já 122 

emitido, com votação pela plenária numa próxima reunião e na sequência e com prazo mínimo 123 

estipulado, fariam a apresentação do próximo quadrimestre. Salientou que são apenas três 124 

documentos com análise rápida, pois não é todo o contexto. Sra. Claudia considerou que o 125 

tempo de análise é determinado pela COFIN e com relação ao Parecer da COFIN, este não será 126 

alterado. Conselheira Bruna, considerou que a plenária está reunida para votar as contas, a 127 

Secretária de Saúde trouxe documentos para serem analisados, sendo que estes precisam 128 

passar pela análise de uma comissão, em seguida perguntou o porquê não adiar a reunião. Sr. 129 

Arthur explicou a nova conselheira todo o caminho percorrido até o presente momento com 130 

relação à análise das contas em pauta e que a proposta de votação seria para dilação de prazo 131 

ou não para análise intempestiva dos documentos a serem protocolados for do prazo. 132 

Conselheira Bruna manifestou entendimento sobre o caso. Sra. Claudia explicou que a reunião 133 

em pauta foi solicitada como Reapresentação, já a solicitação efetuada pela Secretária na 134 

reunião em tela se trata de uma nova apresentação da Prestação de Contas – 2º 135 

Quadrimestre/2020, sendo necessários 14 votos para cumprimento de quórum qualificado. E 136 

caso passe pela análise da COFIN, a própria Comissão proporá o prazo para análise dos 137 

referidos documentos.  Em seguida colocou em votação a sugestão da Secretária de Saúde para 138 

o Adiamento da reunião em pauta e uma Nova Apresentação da Prestação de Contas do 2º 139 

Quadrimestre/2020, com votação de 2/3 da composição do COMUS, isto é, 14 votos e de forma 140 

nominal, sendo esta:  141 

Maria Angela Laurito de Moraes: votou pela Aprovação do adiamento; 142 

Laysa Christina Pires do Nascimento: votou pela Aprovação do adiamento; 143 

Dilmara Oliveira Abreu: votou pela Aprovação do adiamento; 144 

Giuliana Zen Petisco Del Porto: votou pela Aprovação do adiamento; 145 

Décio Moreira Galvão: votou pela Aprovação do adiamento; 146 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: votou pela Reprovação do adiamento;  147 

Bruna Pinto Cesar Costa: votou pela Aprovação do adiamento; 148 

Leonel Nulman Szterling: votou pela Aprovação do adiamento; 149 

Viviane Moura Snodgass: votou pela Reprovação do adiamento; 150 

Josilene Duarte dos Santos: votou pela Aprovação do adiamento; 151 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação do adiamento; 152 
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Arthur de Matos Beolchi: votou pela Reprovação do adiamento; 153 

Angela Julia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação do adiamento; 154 

Miguel Borges de Campos Filho: votou pela Reprovação do adiamento; 155 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Reprovação do adiamento; 156 

Tayná Cruz Souza de Araújo: votou pela Aprovação do adiamento; 157 

Concluindo, a Presidente Cláudia Prudente constatou o número de votos apresentados, total 158 

de 16 conselheiros votantes, sendo 11 votos a favor da Aprovação do Adiamento, 05 votos 159 

pela Reprovação do Adiamento (11x05), sendo necessário que houvesse 14 votos. Diante do 160 

resultado da votação.  Sra. Claudia passou a palavra ao Representante da Saúde, Sr. Rafael 161 

Baviera, que deu início a apresentação do item em pauta, ficando acordado que as 162 

intervenções/questionamentos serão efetuadas ao final da apresentação, podendo haver 163 

complementações por parte dos técnicos da SESAU durante a explanação. Em seguida citou 164 

que a apresentação cumpre o artigo 36 da Lei 141/2012 determina que as Prestações de Contas 165 

devem ser apresentadas quadrimestralmente e subsequente a esta à apresentação na Casa de 166 

Leis. Passou ao quadro referente à Execução Orçamentária da Secretaria de Saúde – SESAU 167 

- Receitas Arrecadadas por Fonte de Recursos, sendo o repasse pelo Tesouro no valor de R$ 168 

89.041.609,70 e Recursos do Estado no valor de R$ 220.167,15, explicou que o Estado acaba 169 

entrando mais com os serviços disponibilizados do que propriamente com o financeiro. Em 170 

seguida, discorreu sobre o percentual referente à aplicação obrigatória está pautada no 171 

percentual de 15%, sendo aplicado um percentual de 47,59 com Recursos Próprios. Informou 172 

que houve o repasse com as despesas da COVID -19 para o Hospital de Clínicas. Em seguida, 173 

apresentou o quadro de Despesa Liquidada – Desdobramento por natureza, sendo estes: 174 

Pessoal e Encargos Sociais, Subvenções Sociais, Medicamentos e Correlatos, Outros Materiais 175 

de Consumo, Demais Serviços de Terceiros e Investimentos, no período, traçando um 176 

comparativo com o ano de 2019, além de apresentar um gráfico ilustrativo demonstrando o 177 

percentual por período. Em seguida, apresentou o Quadro de Receitas Arrecadadas por Fonte 178 

de Recurso - Receita de Impostos R$ 89.041.609,70, Aplicação Obrigatória R$13.356.241,46 179 

(15%) e Recursos Próprios R$ 42.371.289,58 (47,59%). Com relação às Despesas por Fonte 180 

de Recursos apresentou o valor total de R$ 65.119.800,04. Já o quadro de Despesas Liquidadas 181 

por Programas e por Fonte de Recursos, traçando um comparativo com o 1º quadrimestre/2020, 182 

apresentou o seguinte panorama, Administração Geral, Atenção Básica, Assistência Hospitalar e 183 

Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 184 

Alimentação e Nutrição, totalizando R$ 50.541.773,36 no 1º Quadrimestre/2020 e R$ 185 

65.119.800,04 no 2º Quadrimestre/2020. Já com as Despesas específicas com a COVID-19, 186 

discorreu sobre a Execução Orçamentária e Financeira, informou que todas as cidades do 187 

Litoral Norte foi a que apresentou o menor índice de mortalidade do Estado de São Paulo. Em 188 

seguida, apresentou o quadro de Receita Arrecadada por Fonte de Recurso: União R$ 189 

11.996.142,79, Estado R$ 0,0, somando a importância de R$ 15.021.512,05. Despesa Por 190 

Fonte de Recurso – União R$ 6.091.813,39, Estado R$ 559.779,04 e Município R$ 191 

1.767.711,35, totalizando R$ 8.419.303,78. Em seguida, discorreu sobre o quadro referente à 192 

Natureza da Despesa, Medicamentos e Correlatos, Outros Materiais de Consumo, Demais 193 

Serviços de Terceiros e Investimentos, totalizando a importância de R$ 3.934.841,80 no período. 194 

Resumo da Execução Orçamentaria da Fundação de Saúde Pública – Montante de Fonte de 195 

Recursos, sendo estes Repasses, FOPAG, Provisionais, Aplicações Financeiras e Custeio, 196 

traçando um quadro comparativo do 2º Quadrimestre/2019 e 2020. Em seguida apresentou um 197 

quadro Montante de Recursos por Natureza de Despesas e Desdobramento por Natureza de 198 

Despesa, traçando um comparativo mês a mês (maio a julho 2019/2020), totalizando R$ 199 

15.377.586,15 em 2019 e R$ 15.312.482,93 em 2020, totalizando uma diferença de R$ - 200 

65.103,22 de um quadrimestre para o outro. Na sequência, apresentou o status atual do 201 

Componente de Auditoria – AUDISUS, 03 processos em andamentos, 01 processo encerrado 202 

e 01 encaminhamento. Explicou que a Pandemia COVID-19 impactou no numero total de 203 
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atendimentos, consequentemente impactaram também nos atendimentos relacionados à 204 

OUVIDORIA da SESAU, sendo estes Reclamações, informações, elogios, solicitações e 205 

denúncias apresentadas no período por meio de quadro comparativo mês a mês e comparativo 206 

2019/2020. Em seguida apresentou quadro demonstrativo por unidade de saúde e 207 

manifestações por sub-redes com quadro comparativo 2019/2020. Recursos Humanos da 208 

SESAU apresentou o quadro de cargos com comparativo do 2º Quadrimestre 2019/2020 209 

referente aos funcionários estatutários da Secretaria de Saúde, incluindo os funcionários recém-210 

ingressados pelo novo concurso. Produção Ambulatorial e Assistência Hospitalar – 211 

Quantidade Aprovada apresentou um quadro comparativo 2019/2020, sendo que em 2020 212 

somou o total de 571 em decorrência ao chamamento do concurso público. A seguir apresentou 213 

o quadro de Produção Ambulatorial e Assistência Hospitalar – Detalhada por Grupo de 214 

Procedimento (Quantidade Aprovada) e (Valores Aprovados). Em seguida, o quadro de 215 

Serviços Rede Assistencial Hospitalar, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Clínica Médica e 216 

Cínica Pediátrica – existe a meta pactuada permanece, totalizando o valor de 1616 internações. 217 

Prestação de Contas Hospital de Clínicas de São Sebastião. Na sequência, discorreu sobre a 218 

Apresentação da Prestação de Contas do Hospital – 2º Quadrimestre/2020: Esclareceu que 219 

o SIASUS é um Sistema Oficial do Governo Federal e informou que é possível notar um declínio 220 

no numero de atendimentos. Em seguida discorreu sobre as metas pactuadas com 221 

apresentação de quadro comparativo 2019/2020 e citou que a taxa de absenteísmo ainda é uma 222 

grande dificuldade, principalmente na questão da Atenção Básica, na qual o paciente quando 223 

falta ocupa sem necessidade a vaga de outro paciente com as mesmas necessidades. Com 224 

relação aos Exames Complementares, informou que os dados também são coletados pelo 225 

Sistema Oficial do Governo e com relação aos Encaminhamentos, seja pelo Atendimento 226 

Especializado ou Internações hospitalares ou Urgência também demonstrou por quadro 227 

comparativo 2019/2020. Discorreu sobre o quadro de procedimentos, curativos, injeções, 228 

retirada de pontos e suturas com quadro comparativo 2019/2020. Retomando a apresentação da 229 

Atenção Básica de Saúde, com relação aos seguintes temas: Produção dos profissionais da 230 

Enfermagem e Médicos, traçando um comparativo entre os 2º quadrimestres 2019/2020, bem 231 

como o numero e percentual de faltas. Em seguida, discorreu sobre o Número Total de 232 

Consultas, Atendimentos de Urgência, Educação em Saúde, Atendimento em Grupo e 233 

Avaliação /Procedimento Coletivo, totalizando em 2019 um número de 39 107 consultas e 39 234 

128 consultas em 2020. Exames Complementares, englobando Patologia Clínica, Coleta Cito 235 

Cervico-Vaginal, USG Obstétrico, Outros Exames, totalizando 19035 em 2019 e 20639 no 236 

quadrimestre/2020. Com relação aos dados referentes aos Encaminhamentos (Atendimentos 237 

Especializados, Internação Hospitalar e Urgência) informou que em 2019 foram 4307 e em 2020 238 

foram 2782 encaminhamentos. Procedimentos (média mês) (Curativos, Inalações, Injeções, 239 

Retirada de Pontos e Sutura, totalizando um valor de 3031 procedimentos em 2019 e 3135 em 240 

2020). Produtividade de Profissionais – Médicos e Enfermeiros, com relação ao número de 241 

consultas, Atividades Coletivas, Visitas Domiciliares, Participação em Reuniões Técnicas 242 

e de Equipe programadas pela Diretoria da Atenção Básica. Categoria Enfermeiros totalizou 243 

15887 em 2019 e 12070 em 2020, apresentado queda em 2020. Já a categoria Médica totalizou 244 

34578 aditividades em 2019 e 33775 em 2020. Em seguida apresentação gráfica respectiva. 245 

Odontologia Atenção Básica foram apresentados os seguintes Procedimentos: 1ª Consulta 246 

Programada, Tratamentos Concluídos, Atendimentos, Procedimentos, Urgências ESF e 247 

Abstenções, totalizando 73661 em 2019 e 18670 em 2020, queda também de 30% a menos do 248 

que atendido no ano anterior, no mesmo período, por questão do isolamento social. Em seguida 249 

lembrou que o Departamento de Odontologia também sofreu um grande impacto em seu número 250 

de consultas e procedimentos durante o período pandêmico. Procedimentos de Odontologia 251 

realizados no Programa de Saúde na Escola – Equipes de Prevenção: Alunos Examinados, 252 

Levantamento de Necessidades/Riscos, Alunos Atendidos em Grupos, Grupos, Procedimentos 253 

Preventivos, Escovações Supervisionadas e Aplicação Tópica de Flúor, totalizando 2923 em 254 
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2019 e 690, explicou que essa queda se justifica em decorrência da suspensão das aulas. Em 255 

seguida demonstração expressa em gráficos. Centro de Especialidades Odontológicas – 256 

CEO: informou que os dados também refletem uma quantidade muito inferior no número de 257 

atendimentos. Em seguida, discorreu sobre Tratamentos Concluídos, Atendimentos/Consultas, 258 

Procedimentos, Próteses Instaladas, Endodontias Finalizadas, Periodontias Finalizadas, 259 

pediatrias Finalizadas e Cirurgias Finalizadas, com quadro comparativo do 2º Quadrimestre 260 

2019/2020.  Com relação à Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, com relação ao 261 

Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno – CIAMA apresentou um declínio no número de 262 

atendimentos quando comparado ao ano anterior. Em seguida, discorreu sobre as atividades 263 

desenvolvidas nas unidades, sendo estas: Atendimento Atividade Assistida, Cursos para 264 

Casais e Número de Atendimentos Multidisciplinar – Diversos (ambos suspensos no 265 

período de pandemia), Número de Atendimentos Multidisciplinar Controle de Qualidade, 266 

Número de Atendimento Multidisciplinar de Boiçucanga, com quadro 267 

demonstrativo/comparativo do 2º Quadrimestre. Centro de Atendimento Psico-Social, 268 

incluindo o CAPS I e CAPS-AD discorreu sobre os Procedimentos e Atendimentos da Equipe 269 

Multidisciplinar, com demonstração de quadro comparativo 2º Quadrimestre, demonstrado queda 270 

no ano de 2020 quando comparado com o ano anterior. Salientou que não houve o Curso para 271 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Droga – CAPS-AD – (Consulta Clínico Geral, 272 

Atendimento em Psicologia, Atendimento Serviço Social, Atendimento Terapia Ocupacional, 273 

Atendimento Enfermagem, Atendimento Farmácia, Medicação Alto Custo, Aplicação de 274 

Medicação Injetável, totalizando um numero inferior quando comparado ao ano de 2019. 275 

Informou que a Secretaria de Saúde disponibilizou um numero de Whatasap com dois 276 

profissionais psicólogos para pacientes com dificuldades de ir até as unidades de saúde. Afirmou 277 

que os dados referentes aos referidos atendimentos não estão contabilizados nessa prestação 278 

de contas, mas serão consignados na Prestação de Contas do 3º quadrimestre/2020. Centro de 279 

Reabilitação Topolândia e Boiçucanga discorreu sobre os Atendimentos na Especialidade, por 280 

categoria profissional e procedimentos realizados, bem como o absenteísmo apresentado com 281 

quadro comparativo 2º Quadrimestre, totalizando quase 50% a menos que o ano anterior. 282 

Apresentou os dados referentes de Fisioterapia por Profissional apresentou um valor 283 

consolidado de 4031 em 2019 e 1754 em 2020. Em seguida, apresentou os dados referentes 284 

aos Serviços de Fonoaudiologia e Psicologia, bem como dados referentes à taxa de 285 

absenteísmo respectiva. Centro de Reabilitação de Boiçucanga – Atendimentos nas 286 

Especialidades (Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 287 

Fonoaudiologia, e Psicologia) fez um comparativo do consolidado de 2019 com 10702 288 

atendimentos e 1579 no quadrimestre/2020. Centro de Infectologia – CEMIN apresentou um 289 

consolidado por categoria profissional, no quadrimestre 2019 totalizando 6543 atendimentos em 290 

2019 e 5381 no quadrimestre atual. Em seguida apresentou o quadro de Com relação aos 291 

Testes Rápidos informou que foram realizados 437 no quadrimestre/2019 e 112 no 292 

quadrimestre atual. Casos Novos por Via de Encaminhamento para Início do Tratamento 293 

apresentou o detalhamento por unidade (PSF, HCSS, Hospital de Ilhabela, (Caraguatatuba, CTA 294 

– CEMIN, OS Central, PA Boiçucanga e Outros), com comparativo 2019/2020. Na Sequência, 295 

apresentou os Dados da Vigilância em Saúde – Centro de Controle de Zoonoses, 296 

discorrendo sobre o quadro de Castrações, Visitas e Inspeções realizadas, Fluxo de Animais 297 

Pequenos/Filhotes/Adultos, Visitas, Vacinação Antirrábica Canina e Felina, Campanha de 298 

vacinação disse que não houve nesse período, somente no Posto Fixo CCZ, sendo 368 no 299 

quadrimestre/2019 e 331 em 2020. Vigilância Epidemiológica lembrou que mesmo com a 300 

situação da COVID-19 existem as notificações de outras doenças, em seguida, discorreu sobre 301 

as Doenças de Notificação Compulsória e amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz e 302 

Taubaté, dados referentes à Distribuição de Casos de Dengue, Programa de Combate à 303 

Tuberculose, Programa de Combate à Hanseníase, Teste do Pezinho, Indicadores Maternos, 304 

Doenças de Notificação Compulsória, Atividades Realizadas de Arrastão, Bloqueio Contra 305 
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Criadouros Casa a Casa, Visitados/Trabalhados, Pesquisa em Ponto Estratégico, Trabalhados 306 

Positivos para “Aedes Aegypti, Atividades de imóveis Especiais, Atividades de Nebulização, 307 

Avaliação de Densidade Larvária, Atendimentos às Denúncias, com apresentação de quadro 308 

comparativo 2º Quadrimestre 2019/2020, bem como demonstração gráfica respectiva”. Informou 309 

que os dados referentes à Tuberculose se mantiveram e em relação ao caso de dengue houve 310 

uma queda, talvez em decorrência das pessoas ficarem mais dentro de casa e dedicarem mais 311 

tempo no sentido de evitarem a formação de focos para doença. Dando continuidade, 312 

apresentou os dados sobre Vigilância Sanitária - Cadastro e Licenças Concedidas (houve 313 

aumento em 2020 quando comparado ao ano de 2019), Fiscalizações Realizadas (houve 314 

aumento em função da questão de horário de funcionamento do estabelecimento por conta da 315 

COVID-19 conforme decreto municipal), Amostras disponibilizada Pró Água, também com 316 

apresentação de quadros comparativos 2º quadrimestre 2019/2020. Regulação SESAU explicou 317 

que são vagas ofertadas pelo Estado, por meio de cotas que são administradas pela Saúde e 318 

encaminhadas para os serviços de referências. Em seguida citou o número de consultas 319 

disponibilizadas pelo AME Caraguatatuba, em todas as especialidades ofertadas, em seguida, 320 

explicou que o município não consegue contemplar todas as vagas oferecidas, embora a oferta 321 

de vagas seja suficiente, pois algumas das vagas ofertadas não preenchidas em decorrência do 322 

absenteísmo, fato que traz um grande prejuízo para o SUS. Discorreu sobre os Exames 323 

agendados no AME de Caraguatatuba que seguiram a mesma linha de apresentação (oferta, 324 

agendamento, realização, presença e absenteísmo), bem como foi apresentado os valores em 325 

percentuais.  Em seguida, apresentou os dados referentes aos Exames ofertados e realizados 326 

no Centro Avançado de Diagnóstico e Imagem – CADI, DIMEN e ECORAD (COLONOSCOPIA, 327 

ECOCARDIOGRAMA, ELETRONEUROMIOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 328 

HOLTER 24 HORAS, PROVA DE FUNCAO PULMONAR SIMPLES (ESPIROMETRIA), 329 

ULTRASSONOGRAFIAS), Hospital de Clínicas de São Sebastião (75% das vagas de cirurgias 330 

ginecológicas ofertadas na época foram utilizadas), Hospital Universitário de Taubaté, 331 

Hospital Regional de São José dos Campos, Hospital Regional do Litoral Norte (informou 332 

que o Hospital ainda não está com 100% de funcionamento e que eles também estão com 333 

atendimentos COVID-19 e que atualmente estão sofrendo “pressão” de todos os municípios 334 

vizinhos para o seu funcionamento integral), Hospital Regional de São José de Campos (disse 335 

que foram oferecidas 08 vagas para cateterismo, com marcação para uma cirurgia, na qual o 336 

paciente faltou e demais procedimentos de consultas), Hospital Regional do Vale do Paraíba, 337 

Hospital de Olhos e Clinica, Centro de Saúde Especialidades (CSII) disse que são oferecidos 338 

alguns serviços relacionados a Cardiologia e Dermatologia e Neurologia, Centro de Saúde 339 

Boiçucanga, Centro de Saúde da Enseada e Topolândia, UBS Moro do Abrigo, Santa Casa 340 

de São José dos Campos (vagas ofertadas preenchidas em 100%), Tomocenter (100% de 341 

vagas ofertadas com preenchimento de 79%), AFIP (Tomografia com Contraste - ofertado 33 342 

atendimentos com 23 realizados). Transporte Sanitário – SESAU apresentou o consolidado de 343 

Viagens no quadrimestre/2020 com viagens intermunicipal e Regional. SAMU apresentou os 344 

Tipos de Atendimentos em Psiquiatria, Tentativas de Suicídios, Casos Clínicos, Trotes e 345 

Remoções e Traumas no Trânsito, com destaque para os casos clínicos no valor de 1100 346 

atendimentos em 2019 e 6804 no ano de 2020 e aumento no Serviço de Atendimento Móvel de 347 

Urgência em Traumas, com 240 atendimentos em 2019 e 775 em 2020. Concluiu que foram 348 

apresentados 128 slides e em seguida se colocou à disposição para esclarecimentos. Sra. 349 

Claudia abriu para a plenária efetuar considerações e esclarecer dúvidas, porém antes lembrou 350 

que a Comissão de Finanças não é deliberativa e sim uma Comissão que analisa a 351 

documentação previamente por amostragem, emitindo um parecer de acordo com os 352 

documentos analisados e respostas recebidas ou a falta delas, com envio aos conselheiros para 353 

apreciação, cabendo a cada um a responsabilidade pelos seus atos e votos. Em seguida, 354 

solicitou ao conselheiro Arthur Beolchi do Parecer da COFIN referente à Prestação de Contas 355 

referente ao 2º Quadrimestre /2020.  Conselheiro Arthur considerou que apesar de ser 356 
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maçante a leitura na íntegra, faz-se necessária objetivando evitar futuras impugnações, 357 

consignado na 486ª Ata da COFIN, realizada no dia 22/09/2020. Sra. Claudia efetuou a leitura 358 

do Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, artigo 65, parágrafo 5º com relação às 359 

revogações de Resoluções, sendo que estas somente poderão ser revogadas por pleno de 360 

maioria qualificada, ou seja, considerou ser temeroso fazer algo diferente da orientação. Em 361 

seguida, sugeriu o mesmo tipo devoto adotado anteriormente. Explicou que apresentou a 362 

referida orientação em decorrência do Regimento Interno do COMUS ser omisso e também por 363 

se tratar de uma revogação de resolução referente à Prestação de Contas, objetivando respaldar 364 

o próprio Conselho, e também tendo em vista que o status da Prestação de Contas do 2º 365 

Quadrimestre/2020 já foi enviado ao Ministério Público.  Salientou ser temeroso adotar o quórum 366 

simples e que tal deliberação deverá ser por quórum qualificado por todas as razões já 367 

explicitadas. Conselheira Giuliana lembrou que na ata 266ª – Reunião Ordinária do COMUS 368 

houve votação pela anulação dos atos do COMUS referente à Reunião 164ª Extraordinária que 369 

reprovou as contas da Saúde referente ao 2º Quadrimestre/2020, e, portanto, no seu 370 

entendimento, volta-se a estaca zero e tudo que ficou para trás ficou anulado e nova resolução 371 

será emitida e anulará as anteriores. Sra. Maria Angela citou o trecho da ata 266ª Ordinária do 372 

COMUS, em sua linha 167, na qual a presidente Claudia afirma que “Esse recurso diz que não 373 
houve publicidade? Informou que estava presente na reunião, todos estavam, e que se não tivesse havido 374 
publicidade não teriam comparecido. Questionou ainda, se o status não alterava automaticamente após a 375 
SESAU apresentar os documentos. Sra. Claudia respondeu que as reuniões anteriores serão anuladas, a 376 

resolução cancelada e haverá outra apresentação da prestação de contas”. Concluiu que esta é uma nova 377 

apresentação da Prestação de Contas e segundo a fala da Sra. Claudia como informado acima, 378 

a reunião anterior foi anulada. Sra. Giuliana considerou então que tudo volta ao status zero 379 

como se estivesse apresentado tudo no dia em pauta. Sr. Arthur perguntou qual foi o quórum 380 

utilizado na reunião 266ª, citada pela Maria Angela, sendo respondido pela conselheira Claudia 381 

que foi pelo quórum simples. Sr. Arthur disse que respeita o posicionamento de todos, porém no 382 

seu entendimento, disse que a primeira votação deveria ter sido feita pelo quórum qualificado, 383 

por precaução e zelo, até porque o Regimento deixa muito claro que cada conselheiro responde 384 

de forma individual com o seu CPF. Afirmou que o tipo de votação sempre deve ser definido com 385 

a plenária, objetivando futuras complicações judiciais. Salientou que suas observações estão 386 

pautadas em despertadas reflexão da plenária para questões importantes, somente isso. Sr. 387 

Leonel considerou temer o tipo de escolha de votação no sentido de não ensejar uma 388 

rediscussão jurídica, objetivando uma votação consciente, sem que haja solicitações futuras 389 

para anulações. Sr. Arthur explicou que por isso que opta sempre pelo voto de forma 390 

qualificada, objetivando assegurar que não haja discussão no âmbito judicial, pois prefere pecar 391 

pelo excesso, porém a penaria é soberana. Sra. Giuliana informou que as plenárias do COMUS 392 

nunca atingem o quórum absoluto, pois sempre faltam muitos conselheiros, pois são sempre os 393 

mesmos a participarem e com a pandemia COVID-19, alguns optam em participar online e vice e 394 

versa. Sra. Claudia explicou que o quórum qualificado se refere a quantidade de membros do 395 

Conselho e não os presentes em plenária. Sr. Arthur lembrou que efetuou uma breve leitura no 396 

Regimento Interno do COMUS e pode perceber que existe punição para os membros ausentes 397 

às reuniões plenárias e que estas questões precisam ser colocadas em pauta para apreciação 398 

da plenária, e caso as normas sejam cumpridas conforme preconiza a lei, as cadeiras serão 399 

preenchidas consequentemente. Salientou que a legislação é uma ferramenta a favor do 400 

Conselho e deverá ser utilizada e se as pessoas não estão comparecendo demonstra que o 401 

COMUS não está fazendo do modo correto. Sra. Giuliana afirmou que as meninas do 402 

Administrativo do COMUS ligam insistentemente para todos os conselheiros, porém os 403 

representantes não têm o compromisso de participação, prejudicando muitas vezes o quórum 404 

simples que dirá o qualificado quando necessário. Sra. Claudia optou pelo quórum qualificado, 405 

porém deixou em aberto para a plenária deliberar. Em seguida respondeu ao conselheiro Décio 406 

que o Regimento Interno prevê 3 horas de reunião, já as reuniões ordinárias contemplam 2 407 
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horas, podendo ser prorrogada por mais 1 hora e que dentro do período de reunião é muito 408 

importante esgotar todas as dúvidas existentes. Sr. Arthur explicou a diferença do Quórum 409 

maioria simples que exige número de votos favoráveis maiores que a metade dos presentes no 410 

colegiado, desde que presente a maioria absoluta de seus membros e o Quórum Qualificado é 411 

um tipo de quórum com número mínimo necessário de pessoas (2/3) para que ocorra um evento 412 

(votação), mas que é diferenciado porque a maioria simples não é o suficiente. Em seguida, Sra. 413 

Claudia colocou em votação da plenária o tipo de voto a ser adotado na Prestação de Contas do 414 

2º Quadrimestre/2020, sendo contrários à votação por Quórum Qualificado os seguintes 415 

conselheiros: Isilda Aparecida de Rezende Giudice, Miguel Borges de Campos Filho, Arthur 416 

de Matos Beolchi, Viviane Moura Snodgrass e Claudia Prudente de Siqueira Canhadas e a 417 

favor da votação por quórum simples os seguintes Conselheiros: Maria Angela Laurito de 418 

Moraes, Laysa Christina Pires do Nascimento, Dilmara Oliveira Abreu, Décio Moreira 419 

Galvão, Leonel Nulman Szterling, Josilene Duarte dos Santos, Dirceia Arruda de Oliveira, 420 

Angela Júlia Recchia Thomaz, Tayná Cruz Souza Araújo, sendo aprovado o Voto por 421 

maioria Simples (9x6).  A seguir, passou-se a votação da Prestação de Contas – 2º 422 

quadrimestre/2020, sendo esta efetuada de forma nominal.  423 

Maria Angela Laurito de Moraes: Votou pela Aprovação das Contas; 424 

Laysa Christina Pires do Nascimento: Votou pela Aprovação das Contas; 425 

Dilmara Oliveira Abreu: Votou pela Aprovação das Contas; 426 

Décio Moreira Galvão:  Votou pela Aprovação das Contas; 427 

Giuliana Zen Petisco Del Porto: Votou pela Aprovação das Contas; 428 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas Votou pela Reprovação das Contas; 429 

Leonel Nulman Szterling: Votou pela Aprovação das Contas; 430 

Viviane Moura Snodgrass: Votou pela Reprovação das Contas; 431 

Josilene Duarte dos Santos: Votou pela Reprovação das Contas; 432 

Dirceia Arruda de Oliveira: Votou pela Aprovação das Contas; 433 

Arthur de Matos Beolchi: Absteve-se em decorrência do ingresso recente no COMUS; 434 

Angela Júlia Recchia Thomaz: Votou pela Reprovação das Contas; 435 

Miguel Borges de Campos filho: Votou pela Reprovação das Contas; 436 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: Votou pela Reprovação das Contas; 437 

Tayná Cruz Souza Araújo: Votou pela Aprovação das Contas.  438 

Bruna Pinto Cesar Costa: Absteve-se do voto em decorrência do ingresso recente no 439 

COMUS. Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 8 votos favoráveis a sua 440 

Aprovação, 6 votos contrários a sua aprovação e 2 abstenções, resultando na Aprovação das 441 

Contas – 2º Quadrimestre/2020 (8x6).  442 

Sra. Claudia concedeu a palavra a pedido da conselheira Dirceia que deixou seu protesto como 443 

membro do COMUS, pois disse que está sendo desrespeitada por várias pessoas que vem atirar 444 

pedras. Disse que não sairá do bairro de Maresias para ouvir desaforos nas reuniões do 445 

COMUS. Salientou que vota pela sua consciência e que observa o trabalho de todos e que se 446 

existe desonestidade, a justiça existe para este fim. Disse que não admitirá julgamentos oriundos 447 

da internet, ou seja, lá a origem que for. Salientou que tem 83 anos e exige respeito, pois 448 

ninguém paga o seu salário e não tem que aturar expressões de ódio durante as reuniões do 449 

COMUS. Disse que se sente vergonha do Brasil, país em que vive. Por último, sugeriu que as 450 

pessoas se informem antes de atacar sem fundamento. Sra. Maria Angela, solicitou a palavra e 451 

corroborou a fala da dona Dirceia e disse que também se senti envergonhada como funcionária 452 

pública e funcionária da Secretaria da Saúde e poder constatar que o Conselho de Saúde serve 453 

de palanque politico para as pessoas usarem a bel prazer. Disse que com Saúde não se brinca, 454 

não se faz politica e não se desrespeita funcionários. Salientou que está à disposição do 455 

COMUS no tempo em que estiver interinamente para sanear integralmente quaisquer 456 

indagações dos conselheiros, porém não admitirá ofensas e nem difamações, principalmente 457 

nas redes sociais, pois não são pagos para aguentar essas situações desagradáveis e sim 458 
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recebem para trabalhar e trabalhar decentemente. 459 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 460 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 461 

(presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 462 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  463 

São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 464 
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