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ATA DA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 20 de abril de 2021, com início às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, 3 

término às 15 horas e 41 minutos. 4 

LOCAL: COMUS – Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião.  5 

Modalidade: Presencial para Conselheiros, com transmissão pelo Facebook. 6 

Sra. Claudia deu início apresentado os novos Conselheiros, Sr. Sidnei, representante da 7 

AMESSI, e a Sra. Angélica, representante do SINDSERV. Informou que em decorrência da 8 

aprovação, na plenária 269º Ordinária, por meio de manifestação via e-mail, dos Conselheiros 9 

para participação das Comissões, a Sra. Isilda se candidatou para participar do Grupo de 10 

Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Não havendo 11 

manifestações contrárias a inclusão da referida conselheira foi aprovada por unanimidade. 12 

ORDEM DO DIA: 1- Atualização dos Instrumentos de Gestão: 1.1 - Atualização do Plano 13 

Municipal de Saúde – 2018/2021 para inserção do DOMI – Diretrizes, Objetivos, Metas e 14 

Indicadores, 1.2 - Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, Objetivos, 15 

Metas e Indicadores, 1.3 - Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, 16 

Objetivos, Metas e Indicadores – 2021, 1.4 - Inclusão do Anexo ao Relatório Anual de Gestão – 17 

RAG 2020, - DOMI - objetivando a clareza quanto a ações referentes à COVID-19 e 1.5 - 18 

Rerratificação do RAG 2018 para alteração do item 7 do RAG, atualizando para o formato 19 

DigiSUS. 20 

Sra. Claudia informou as regras de apresentação, manifestações e votações seguirão as regras 21 

do Regimento Interno. Disse que a próxima reunião ordinária será dia 11/05/2021. Lembrou, 22 

ainda, que ao constatar alguma inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da 23 

Secretaria da Saúde, o Conselho deve emitir ofício à autoridade competente para que as 24 

providências cabíveis sejam tomadas e que este Conselho é um órgão colegiado com funções 25 

deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não tem o poder de decidir e 26 

executar qualquer tipo de ação. Informou que depois de remeter questões aos órgãos 27 

competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer outros desdobramentos partirão 28 

do órgão específico. Em seguida, passou-se a ordem do dia que será apresentada em subitens. 29 

Sra. Laysa Pires, diretora do Departamento de Planejamento em Saúde da Secretaria de 30 

Saúde, agradeceu a presença dos membros conselheiros e disse que as atualizações se 31 

referem apenas a inclusão das diretrizes, objetivos, metas e indicadores referentes ao COVID -32 

19 e as explicações serão apresentadas ao decorrer da apresentação. Acordou com a plenária 33 

que os esclarecimentos serão efetuados ao final de cada apresentação. 34 

1.1 - Atualização do Plano Municipal de Saúde – 2018/2021 para inserção do DOMI – 35 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: Sra. Laysa Pires iniciou sua apresentação 36 

informando que o Plano Municipal de Saúde é instrumento de planejamento por meio do qual o 37 

gestor firma Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para a área de Saúde e deve ser 38 

atualizado sempre que houver a necessidade da elaboração de novas metas, seja para 39 

adequações ou quando existe mudança do cenário sanitário e/ou epidemiológico, no caso 40 

pandemia da COVID - 19. Explicou que o Plano vigente foi elaborado em 2017 e na época não 41 

havia previsão da pandemia COVID - 19, sendo assim, não foram previstas metas referentes à 42 

pandemia, gerando a necessidade de inclusão destas metas. Disse que seguiram a Nota 43 

Técnica nº 07/2020 a qual dispõe por ocasião da pandemia da COVID-19. Explicou que os 44 

Planos Municipais e Estaduais deveriam ser atualizados para a inclusão de novas Diretrizes, 45 

Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Apresentou 46 

Estrutura do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, contendo os campos: Diretriz 14, área 47 

técnica responsável, pessoa responsável, Objetivo principal, Recursos Orçamentários previstos, 48 

Ações, Meta, Indicador, Índice Recente, Programação do Plano (2018, 2019, 2020, 2021). 49 

Observou que no campo Índice Recente serve como referência, base, para cumprimento da 50 
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meta, contudo consta como “não monitorado”, pois não havia dados anteriores a essas ações 51 

referentes à pandemia. Apresentou as atualizações: 1. Implantar medidas socio sanitárias, 52 

recomendadas pela OMS - Organização Mundial de Saúde, para diminuir a transmissão da 53 

infecção pelo SARS CoV 2 no Município; 2. Reorganizar a RAS - Rede de Atenção à Saúde para 54 

atender os casos suspeitos e confirmados de COVID 19. As diretrizes se subdividem em 5 55 

objetivos principais e mais 31 metas e indicadores, todos relacionados ao enfrentamento da 56 

COVID 19 no Município. Disse que não seria alterada a estrutura de outras metas previstas no 57 

Plano, que somente seria incluída as metas referentes ao COVID 19, dentre as ações incluídas 58 

destacam-se: criar e manter 20 leitos de UTI COVID 19; criar e manter 20 leitos de enfermaria 59 

COVID 19; criar e manter o Comitê de Gerenciamento de Crise; Desenvolver ações de 60 

fiscalização sanitária (barreiras sanitárias e orientação do comércio); estabelecer o acolhimento 61 

de 100% de casos suspeitos e confirmados de COVID 19 na Rede Básica Municipal; Adquirir 62 

EPI – Equipamento de Proteção Individual para as equipes de Rede Básica Municipal. Finalizou 63 

informando que as ações incluídas compreendem os anos de 2020 e 2021. Sra. Claudia 64 

perguntou em que momento seria apresentado esses dados dos Hospitais de Campanha, 65 

Cabines de Desinfecção, Kit Tratamento precoce, desinfecção das ruas entre outras, que não 66 

constavam nos documentos encaminhados, contudo essas ações foram feitas e constatadas nas 67 

lives do Prefeito Felipe Augusto. Questionou sobre o item que diz respeito ao horário de 68 

atendimento estendido das Unidades Básicas dos Bairros da Topolândia e Enseada, que foi 69 

inserido como ação do COVID 19, contudo essa ação estaria sendo efetuada desde 2017. Sra. 70 

Laysa explicou que em 2020 essas Unidades foram priorizadas para atendimento do COVID - 71 

19 e que explicaria no decorrer da apresentação. Respondeu a Sra. Claudia, em relação ao seu 72 

primeiro questionamento, que houve metas que não foram contínuas e por esse motivo não 73 

foram incluídas ao Plano Municipal de Saúde. Sra. Cláudia disse que independente da 74 

continuidade foram efetuadas as ações, houve gasto do dinheiro público, como por exemplos os 75 

hospitais de Campanha que foram montados e desmontados. Sra. Laysa informou que foi 76 

lançada a quantidade de leitos, sem especificar se eram os leitos do Hospital de Campanha, 77 

contudo são os leitos disponíveis. Sra. Claudia perguntou se essas informações seriam 78 

disponibilizadas na prestação de contas. Sra. Laysa respondeu que os dados estão inseridos no 79 

RAG. Sra. Claudia disse não concordar em computar as vagas/leitos de UTI – Unidade de 80 

Tratamento Intensivo de forma generalizada, pois existem as vagas da UTI e os leitos 81 

disponibilizados no anexo do Hospital, contudo montaram Hospitais de Campanha e não foram 82 

utilizados. Disse que tais informações descriminadas deveriam constar no Plano. Sugeriu que 83 

fossem justificados os motivos da montagem e da interrupção do serviço: dos Hospitais de 84 

Campanha; desinfecção da rua; da cabine de desinfecção. Sra. Laysa concordou em incluir os 85 

dados sugeridos pela Sra. Claudia e incluir as metas sobre os Hospitais de Campanha, da 86 

higienização das ruas e da Cabine de Desinfecção no documento impresso que será 87 

encaminhado ao COMUS - Conselho Municipal de Saúde. Informou que seriam apresentadas no 88 

RAG as motivações de inicio e término das ações. Sr. Leonel (chat Facebook) informou que 89 

todos os Hospitais de Campanha foram encerrados. Sr. Miguel (chat Facebook) questionou 90 

sobre as barreiras sanitárias. Sra. Laysa respondeu que estão incluídas no Plano. Sra. Maria 91 

Angela disse que foram efetuadas duas ações em locais diferentes, em datas intermitentes, um 92 

dia feito na Costa Norte e outro na Costa Sul. Sra. Claudia colocou em votação Atualização do 93 

Plano Municipal de Saúde – 2018/2021 para inserção do DOMI – Diretrizes, Objetivos, Metas e 94 

Indicadores, com votação nominal, sendo esta 8 votos pela Aprovação, 6 votos pela 95 

Aprovação com Ressalvas e 1 Reprovação, conforme demonstrado abaixo: 96 

- Maria Angela Laurito de Moraes- votou pela Aprovação; 97 

- Laysa Christina Pires do Nascimento- votou pela Aprovação; 98 

- Dilmara Oliveira Abreu- votou pela Aprovação; 99 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana- votou pela Aprovação; 100 

- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas- votou pela Aprovação com Ressalvas; 101 
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- Bruna Pinto Cesar Costa- votou pela Aprovação com Ressalvas; 102 

- Leonel Nulman Szterling- votou pela Aprovação; 103 

- Angela Júlia Recchia Thomaz- votou pela Aprovação; 104 

- Viviane Moura Snodgrass- votou pela Aprovação com Ressalvas; 105 

- Josilene Duarte dos Santos- votou pela Aprovação com Ressalvas; 106 

- Dirceia Arruda de Oliveira- votou pela Aprovação; 107 

- Douglas Alberto Braga- votou pela Aprovação com Ressalvas; 108 

- Miguel Borges de Campos Filho- votou pela Reprovação; 109 

- Isilda Aparecida de Rezende Giudice- votou pela Aprovação com Ressalvas; 110 

- Tayná Cruz Souza de Araújo- votou pela Aprovação.  111 

Justificativas das Aprovações com Ressalvas: Sra. Claudia justificou o seu voto pela 112 

Aprovação com Ressalvas, pois achou necessário que se fizesse a inclusão dos itens dos 113 

Hospitais de Campanha, Cabines de Desinfecção, Kit Tratamento precoce, desinfecção das ruas 114 

de forma discriminativa, para que sejam sanadas as dúvidas. Justificativa da Reprovação: Sr. 115 

Miguel (chat facebook) justificou que não houve clareza na resposta dada ao questionamento 116 

feito.  Observação: Apesar de a Conselheira Titular Fernanda Carolina da S. L. Paluri Cunha ser 117 

titular e estar presente à reunião em pauta quem efetuou o direito de voto foi a membro suplente 118 

Dilmara Oliveira Abreu devido à necessidade de a conselheira Fernanda ter que atender as 119 

demandas do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde.  120 

1.2 - Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, Objetivos, Metas 121 

e Indicadores: Sra. Laysa iniciou a apresentação dizendo que no Plano Municipal foi previsto 122 

as metas gerais para os anos de vigência e a Programação faz referencia ao ano de execução 123 

destas ações. Sendo a PAS – Programação Anual de Saúde o instrumento que representa a 124 

operacionalização das intenções expressas no Plano Municipal de Saúde, por meio da 125 

anualização das metas e do registro da previsão orçamentária. Apresentou modelo preenchido 126 

da PAS 2020, contendo os campos: Diretriz 14, área técnica responsável, pessoa responsável, 127 

Objetivo principal, Recursos Orçamentários previstos, Ações, Meta, Indicador, Índice Recente, 128 

Programação do Plano 2020. Observou que tanto o Plano como a Programação são 129 

semelhantes, contudo, no campo Programação do Plano, ano, é computado a quantidade de 130 

ações praticadas naquele ano, exemplificou. Disse ter encaminhado anteriormente, aos 131 

Conselheiros, documento contendo todas as metas, não se fazendo necessário comenta-las. 132 

Observou que foram efetuadas 35 novas metas referentes ao COVID 19 e em 2020 foram 133 

executadas 34 destas metas, restando apenas 1 que ficou programada para 2021, que diz 134 

respeito à vacinação. Sr. Miguel (chat Facebook) informou que gostaria de explicações técnicas 135 

e informações sobre os custos de cada uma das barreiras. Sra. Laysa respondeu que as 136 

informações solicitadas se encontram nas Prestações de Contas Quadrimestrais, como 137 

despesas da Secretaria de Saúde, e são encaminhadas ao COMUS mensalmente, e estão à 138 

disposição para análise dos Conselheiros. Sra. Maria Angela solicitou que Sr. Miguel fosse 139 

mais especifico quanto às informações técnicas, pois participou das ações, e poderia sanar 140 

todas as duvidas do Conselheiro. Sra. Dirceia (chat facebook) sugeriu que fossem incluídas as 141 

ações efetuadas nas praias. Sra. Laysa informou que as ações efetuadas nas praias se incluem 142 

nas ações de fiscalização sanitária para implantação do isolamento social. Sra. Claudia colocou 143 

em votação Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, Objetivos, 144 

Metas e Indicadores, sendo esta 9 votos pela Aprovação, 4 votos pela Aprovação com 145 

Ressalvas e 1 Reprovação, conforme demonstrado abaixo: 146 

- Maria Angela Laurito de Moraes- votou pela Aprovação; 147 

- Laysa Christina Pires do Nascimento- votou pela Aprovação; 148 

- Dilmara Oliveira Abreu- votou pela Aprovação; 149 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana- votou pela Aprovação; 150 

- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas- votou pela Aprovação com Ressalvas; 151 

- Leonel Nulman Szterling- votou pela Aprovação; 152 
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- Angela Júlia Recchia Thomaz- votou pela Aprovação; 153 

- Viviane Moura Snodgrass- votou pela Aprovação com Ressalvas; 154 

- Josilene Duarte dos Santos- votou pela Aprovação; 155 

- Dirceia Arruda de Oliveira- votou pela Aprovação; 156 

- Douglas Alberto Braga- votou pela Aprovação com Ressalvas; 157 

- Miguel Borges de Campos Filho- votou pela Reprovação; 158 

- Isilda Aparecida de Rezende Giudice- votou pela Aprovação com Ressalvas; 159 

- Tayná Cruz Souza de Araújo- votou pela Aprovação.  160 

Justificativas das Aprovações com Ressalvas: Sra. Claudia justificou o seu voto pela 161 

Aprovação com Ressalvas, pois achou necessário que se fizesse a inclusão dos itens dos 162 

Hospitais de Campanha, Cabines de Desinfecção, Kit Tratamento precoce, desinfecção das ruas 163 

de forma discriminativa, para que sejam sanadas as dúvidas. Sra. Isilda justificou o seu voto 164 

pela Aprovação com Ressalvas, pois acha necessário que seja incluído os itens dos Hospitais de 165 

Campanha, Cabines de Desinfecção, Kit Tratamento precoce, desinfecção das ruas de forma 166 

discriminativa. Justificativa da Reprovação: Sr. Miguel (chat facebook) justificou seu voto pela 167 

reprovação devido falta de itens no relatório. Observação: Apesar de a Conselheira Titular 168 

Fernanda Carolina da S. L. Paluri Cunha ser titular e estar presente à reunião em pauta, quem 169 

efetuou o direito de voto foi a sua suplente Dilmara Oliveira Abreu devido à necessidade de a 170 

conselheira Fernanda ter que atender as demandas do Departamento de Vigilância em Saúde 171 

da Secretaria de Saúde. Sr. Douglas (chat facebook) questionou, a título de esclarecimento, se 172 

existiria a possibilidade da inserção dos itens questionados para maior transparência, após 173 

aprovação pela maioria. Sra. Laysa informou que os itens seriam inseridos. Sra. Claudia disse 174 

que sua ressalva foi uma recomendação para inserção dos itens discutidos na Programação. Sr. 175 

Paulo Henrique disse que Sra. Laysa se colocou à disposição para inserção dos itens e que seu 176 

questionamento quanto às justificativas seria para entender os motivos dos votos, sanar as 177 

dúvidas existentes e aprimoramento do serviço. Sra. Claudia disse ao Sr. Miguel, que como 178 

integrante da COFIN - Comissão de Finanças poderia fazer estes questionamentos, e que na 179 

iminência da Prestação de Contas a COFIN precisava se reunir, pois fazia muito tempo da última 180 

reunião. Sr. Miguel (chat facebook) observou que houve tempo hábil para a Secretaria de Saúde 181 

ter feito inclusão dos itens. Sra. Claudia concordou com o Sr. Miguel, disse que a uma vez 182 

incluída no RAG, haverá a prestação de contas, e poderá ser fiscalizado, sugerindo, 183 

recomendando pelo COMUS.  184 

1.3 - Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, Objetivos, Metas 185 

e Indicadores – 2021: Sra. Laysa informou que seriam as mesmas ações previstas para 2020, 186 

com exceção: garantir horário estendidos de atendimento da Rede Básica Municipal com intuito 187 

de garantir o acesso aos usuários do sistema e diminuir a concentração de atendimentos; 188 

adquirir equipamento para Rede Básica Municipal para o adequado atendimento aos usuários 189 

que buscam os serviços com suspeita de infecção pelo COVID 19; monitorar os casos suspeitos 190 

e confirmados (leves e moderados) e seus comunicantes durante todo o período de isolamento 191 

domiciliar no ano de 2020. Disse a Sra. Claudia, que referente seu questionamento sobre o 192 

horário estendido de atendimento, não estava previsto o nem para atendimento exclusivo do 193 

COVID 19 nem para atendimento de emergência para o ano de 2021 Sra. Claudia questionou 194 

se existiria alguma justificativa, pois o horário estendido, nas Unidades da Topolândia e da 195 

Enseada, para atendimentos emergenciais era prestado desde 2017. Sra. Laysa respondeu que 196 

por falta de recursos orçamentários, devido à queda de arrecadação, sendo assim priorizou-se o 197 

atendimento diurno e não noturno. Sr. Paulo Henrique complementou informando a grande 198 

dificuldade em atrair profissionais médicos para o Município. Disse que foram convocados todos 199 

os profissionais aprovados no Concurso Público da Prefeitura, foram feitos seis Concursos 200 

Públicos em caráter de urgência para preencher as vagas da FSPSS - Fundação de Saúde 201 

Pública de São Sebastião, e que nos dois últimos concursos não obtiveram a quantidade 202 

necessária de profissionais para o preenchimento das vagas. Informou que no próximo domingo 203 
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haverá Concurso da FSPSS e espera que com as novas adesões profissionais, se possa fazer 204 

um novo planejamento do Sistema Municipal de Saúde. Observou que foram publicados 205 

dezenas de Decretos de Aposentadoria e que infelizmente não foram repostos esses 206 

profissionais.  Sra. Laysa deu continuidade a apresentação dizendo que outra ação que foi 207 

prevista no ano de 2020 e não contemplada para 2021 foi a aquisição de equipamentos para 208 

Rede Básica Municipal para o adequado atendimento aos usuários que buscam os serviços com 209 

suspeita de infecção pelo COVID - 19, entendeu-se que não haveria necessidade para nova 210 

aquisição, já que foram adquiridos em 2020 e encontram-se a disposição. Disse que a não 211 

previsão para 2021 em monitorar os casos suspeitos e confirmados (leves e moderados) e seus 212 

comunicantes durante todo o período de isolamento domiciliar no ano de 2020 se deu em 213 

decorrência da falta de profissionais na Rede Pública. Informou a inclusão, PAS 2021: COVID 214 

19: Ação: criação de programa de estratégia para o cumprimento da cobertura vacinal conforme 215 

calendário Estadual, meta: utilizando 100% das vacinas disponibilizadas pelo Governo do 216 

Estado ao Município; indicador: vacinas disponibilizadas X números de pessoas vacinadas; 217 

índice recente: não monitorado. Informou diferenças porcentuais e quantitativas previstas nas 218 

PAS de 2020 e 2021: Número de Reuniões de Gerenciamento de Crise: foi planejado 219 

quinzenalmente e a depender da pandemia; Adquirir insumos e matérias necessários para 220 

testagem de todos os trabalhadores de saúde: foi previsto para 2020 testagem de 100% e para 221 

2021 90% dos trabalhadores; Elaborar o Plano de Testagem, definindo os grupos populacionais 222 

a serem testados, cronograma de execução e a participação ou não de parcerias (testagem da 223 

população): para 2020 foi previsto 30% e para 2021 50% da população. Sra. Claudia colocou 224 

em votação Programação Anual de Saúde 2020 para incluir a DOMI - Diretrizes, Objetivos, 225 

Metas e Indicadores – 2021, sendo aprovada por unanimidade, conforme demonstrado 226 

abaixo: 227 

- Maria Angela Laurito de Moraes- votou pela Aprovação; 228 

- Laysa Christina Pires do Nascimento- votou pela Aprovação; 229 

- Dilmara Oliveira Abreu- votou pela Aprovação; 230 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana- votou pela Aprovação; 231 

- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas- votou pela Aprovação; 232 

- Leonel Nulman Szterling- votou pela Aprovação; 233 

- Angela Júlia Recchia Thomaz- votou pela Aprovação; 234 

- Viviane Moura Snodgrass- votou pela Aprovação; 235 

- Dirceia Arruda de Oliveira- votou pela Aprovação; 236 

- Douglas Alberto Braga- votou pela Aprovação; 237 

- Miguel Borges de Campos Filho- votou pela Aprovação; 238 

- Isilda Aparecida de Rezende Giudice- votou pela Aprovação; 239 

- Tayná Cruz Souza de Araújo- votou pela Aprovação.  240 

- Observação: Apesar de a Conselheira Titular Fernanda Carolina da S. L. Paluri Cunha ser 241 

titular e estar presente à reunião em pauta, quem efetuou o direito de voto foi a sua suplente 242 

Dilmara Oliveira Abreu devido à necessidade de a conselheira Fernanda ter que atender as 243 

demandas do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. Sra. Claudia 244 

solicitou que, independentemente de estarem no Plano, as Unidades de Atendimento Básico da 245 

Enseada e da Topolândia voltem a fazer atendimento em horário estendido, pois o numero de 246 

atendidos, principalmente na Costa Norte, é bastante significativo. Sra. Maria Angela disse que 247 

passaria ao Secretário de Saúde a solicitação. Sr. Paulo Henrique complementou dizendo que 248 

o pedido feito pela Sra. Presidente, também foi feito pelos moradores da Costa Norte, contudo 249 

existe grande dificuldade de alocar profissionais no Município, exemplificou com os casos do Dr. 250 

Antônio, médico da USB do Jaraguá, e o Dr. Guilherme, médico da USB da Canto do Mar e 251 

Jaraguá, que pediram demissão no decorrer da semana. Enfatizou a dificuldade em colocar 252 

profissionais nos horários de funcionamento (8hs-17hs), quanto mais para ampliar o serviço, 253 

contudo vê como esperança os novos concursos públicos. Sr. Douglas (chat facebook) disse 254 
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encontrar dificuldade em argumentar, por não ter “voz” em tempo real, quando estão 255 

participando na modalidade online, sugeriu que fosse agilizado o Skype, Teams, Zoom ou outra 256 

plataforma que se possa interagir melhor. Sra. Viviane cumprimentou Sra. Laysa pela 257 

apresentação parabenizando-a. Sr. Miguel (chat facebook) disse aprovar, contudo, como a Sra. 258 

Presidente, solicitou que retomem com o atendimento estendido e que solucionem a falta de 259 

medicamentos nas farmácias. Sr. Paulo Henrique respondeu que em relação aos 260 

medicamentos, foram recebidos informes de vários fornecedores da dificuldade de recebimento 261 

de insumos para a fabricação de medicamentos, sendo assim da lista de medicamentos que fica 262 

disponível no site da prefeitura, não estariam sendo entregues pelos fornecedores. Disse haver 263 

recurso para efetuar o pagamento, ata em aberto, contudo o fornecedor encontra dificuldade na 264 

entrega do medicamento, deu como exemplo o medicamento finasterida. Disse não poder 265 

prometer entregar algo que não está disponível no mercado, contudo os medicamentos que 266 

estariam disponíveis pelos fornecedores, existem o total empenho da Secretaria de Saúde para 267 

que tenha reposição em tempo hábil em todas as farmácias do Município. Sra. Dirceia (chat 268 

facebook) disse que gostaria de desejar, a todos e todas, que irão fazer o concurso, boa sorte e 269 

que sejam bem vindos e que venham com muita vontade d trabalhar. 270 

1.4 - Inclusão do Anexo ao Relatório Anual de Gestão – RAG 2020, - DOMI - objetivando a 271 

clareza quanto a ações referentes à COVID-19: Sra. Laysa disse que iria apresentar o anexo 272 

juntamente com o Relatório Anual de Gestão – RAG 2020. Sra. Isilda questionou sobre os 273 

valores da verba utilizada no enfrentamento da pandemia de COVID 19, e sua prestação de 274 

contas. Disse não concordar com a apresentação generalizada, que em relação à covid como 275 

teria que ter apresentação em separado, a avaliação das notas deveria ter sido feita 276 

separadamente, de março a dezembro de 2020. Sra. Laysa respondeu que a previsão 277 

orçamentaria seria pra informar do onde saiu essa despesa, por exemplo, os recursos para 278 

atenção básica, recursos da atenção especializada, e foram a partir destes recursos que foram 279 

executadas essas metas. Todas as ações foram realizadas, as notas e despesas foram 280 

encaminhas ao COMUS nas prestações de contas quadrimestrais e constam no RAG. Disse 281 

que os recursos da COVID - 19 estão na previsão orçamentária do RAG, em campo exclusivo 282 

da COVID - 19: Recurso Federal, Estadual e Municipal referente a todo enfrentamento da 283 

pandemia. Sra. Isilda disse que a União e Estado encaminhou verba exclusiva pra 284 

enfrentamento da COVID - 19. Perguntou como foram discriminadas as notas, pois no RAG não 285 

consta. Sra. Laysa respondeu que estas notas estariam nas prestações de contas 286 

quadrimestral. Sra. Isilda perguntou como foram descriminadas essas notas, se como COVID, 287 

pois não teve conhecimento. Sra. Laysa questionou se a Sra. Isilda compareceu as reuniões da 288 

COFIN. Sra. Isilda respondeu que não faz parte da COFIN, contudo a Comissão analisa as 289 

contas e emitem relatório. Perguntou se esses valores estariam incluídos na Prestação de 290 

Contas de forma generalizada. Sra. Laysa respondeu que o valor estaria discriminado. Disse 291 

que a apresentação dizia respeito à inclusão de novas ações e metas referentes ao COVID 19, 292 

a prestação de contas seria o RAG, onde se encontra o recurso financeiro, que é anual e seria 293 

apresentado em seguida. Sra. Dirceia (chat facebook) disse que no caso do Plano de Ação, 294 

que foi realizado, foi incluído a despesa a parte vários já foram aprovados nas reuniões do 295 

COMUS.  296 

1.5 - Rerratificação do RAG 2018 para alteração do item 7 do RAG, atualizando para o 297 

formato DigiSUS: Sra. Laysa se colocou a disposição dos Conselheiros, disse que mesmo o 298 

RAG sendo aprovado serão feitas as alterações em relação as ressalvas apontadas pelos 299 

Conselheiros, e que no decorrer da semana seria encaminhado ao COMUS cópia impressa com 300 

as inclusões. Solicitou que, a fim de sanar dúvidas e questionamentos dos Conselheiros 301 

referentes aos Instrumentos de Gestão e/ou qualquer outra apresentação feita pela secretaria 302 

de Saúde, fosse encaminhado via e-mail, whatsapp ou pessoalmente, anteriormente a 303 

apresentação, para obtenção de respostas técnicas, apresentação otimizada e até mesmo 304 

aprovações sem ressalvas. Disse que a Secretaria de Saúde se colocou a disposição do 305 
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COMUS, que convidou Conselheiros para integrar a elaboração do Plano 2021-2015 e visam 306 

um trabalho de qualidade. Sra. Dirceia (chat facebook) perguntou qual ação está sendo 307 

realizada para quem faltou no dia em que deveria tomar a 2ª dose. Sra. Fernanda respondeu 308 

que as vacinações se iniciam com a idade referência e os de idade superior que não foram 309 

vacinados, deu como exemplo 65 anos ou mais, ou seja, pessoas a cima de 65 anos que não 310 

conseguiram ser vacinadas anteriormente poderão ser vacinadas nesta data, contudo deve-se 311 

atentar na data que estão sendo aplicadas a 1ª dose. Disse que pessoas que ainda não foram 312 

vacinadas não poderão comparecer na data em que estará sendo aplicada 2ª dose, pois tem 313 

que comparecer com o cartão da vacinação. Solicitou que fiquem atentos ao que está sendo 314 

veiculado no site da Prefeitura. Sra. Laysa deu continuidade a apresentação informando que a 315 

rerratificação diz respeito apenas ao item 7, do Relatório Anual da Gestão 2018, que já foi 316 

aprovado pelo COMUS. Disse que a adequação do formato se faz necessária pois foi elaborado 317 

pelo formato SargSUS e precisa ser adequado para o formato do DigiSUS, novo formato de 318 

Prestação de Contas. A rerratificação será feita apenas no item 7, o restante do documento não 319 

sofrerá alterações. Disse que a Programação Anual de Saúde era elaborada por eixo, 320 

atualmente é elaborada por diretrizes; metas e objetivos era gerais, semelhantes a diretrizes; 321 

não existia uma meta por ação; não existia previsão de índice recente e nem previsão 322 

orçamentária. Apresentou os modelos de Execução da PAS 2018 formato SargSUS e o modelo 323 

de Execução da PAS 2018 no formato do digiSUS. Disse que em 2019 houve atualização do 324 

Plano Municipal de Saúde para que fosse utilizado o formato DigiSUS e não foi feita a 325 

atualização no RAG. Sendo assim, serão alteradas apenas a estrutura do item 7. Relembrou 326 

que havia sido encaminhada por e-mail para o COMUS. Finalizou apresentação dizendo que na 327 

PAS de 2018 foram previstas 195 metas planejadas, deste total 163 foram realizadas, 19 metas 328 

foram realizadas parcialmente e 8 metas não foram realizadas. Sra. Claudia colocou em 329 

votação rerratificação do RAG 2018 para alteração do item 7 do RAG, atualizando para o 330 

formato DigiSUS, com votação nominal, sendo esta 12 votos pela Aprovação, 1 Abstenção, 331 

conforme demonstrado abaixo: 332 

- Maria Angela Laurito de Moraes- votou pela Aprovação; 333 

- Laysa Christina Pires do Nascimento- votou pela Aprovação; 334 

- Dilmara Oliveira Abreu- votou pela Aprovação; 335 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana- votou pela Aprovação; 336 

- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas- votou pela Aprovação; 337 

- Angela Júlia Recchia Thomaz- votou pela Aprovação; 338 

- Viviane Moura Snodgrass- votou pela Aprovação; 339 

- Josilene Duarte dos Santos- votou pela Aprovação; 340 

- Dirceia Arruda de Oliveira- votou pela Aprovação; 341 

- Douglas Alberto Braga- votou pela Aprovação; 342 

- Miguel Borges de Campos Filho- votou pela Aprovação; 343 

- Isilda Aparecida de Rezende Giudice- absteve de voto; 344 

- Tayná Cruz Souza de Araújo- votou pela Aprovação.  345 

Justificativas das Aprovações com Ressalvas: Sra. Claudia justificou  346 

- Observação: Apesar de a Conselheira Titular Fernanda Carolina da S. L. Paluri Cunha ser 347 

titular e estar presente à reunião em pauta, quem efetuou o direito de voto foi a sua suplente 348 

Dilmara Oliveira Abreu devido a necessidade de a conselheira Fernanda ter que atender as 349 

demandas do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. Nada mais 350 

havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 351 

submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 352 

(presencialmente e online). Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia 353 

Prudente de Siqueira Canhadas.  354 

São Sebastião, 20 de abril de 2021. 355 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 356 
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