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ATA DA 173ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 20 de abril de 2021, com início às 15 horas e 41 minutos, em primeira chamada, 3 

com término às 16 horas e 27 minutos. 4 

Modalidade: on-line e presencial para conselheiros e facebook exclusivamente para a 5 

população.  6 

Sra. Claudia deu início à sessão plenária e informou que as intervenções efetuadas na 7 

modalidade on-line deverão passar pela apreciação da mesa diretora ou técnicos que estiverem 8 

apresentando seus itens de pauta. Cada conselheiro terá direito a 3 minutos de intervenção 9 

conforme Regimento Interno do COMUS. Em seguida, informou que a próxima Reunião 10 

Ordinária será realizada no dia 11/05/2021, às 15 horas. Informou que toda a documentação 11 

expedida e recebida fica a disposição na sede do COMUS para consulta dos conselheiros. 12 

Lembrou que ao constatar alguma inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da 13 

Secretaria da Saúde, o Conselho deve emitir ofício à autoridade competente para que as 14 

providências cabíveis sejam tomadas e que este Conselho é um órgão colegiado com funções 15 

deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não tem o poder de decidir e 16 

executar qualquer tipo de ação. Informou que depois de remeter questões aos órgãos 17 

competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer outros desdobramentos partirão 18 

do órgão específico. Em seguida apresentou o funcionário Lucas que dará suporte técnico ao 19 

COMUS durante a reunião em pauta. Agradeceu a sua presença e apoio. A seguir passou a 20 

Ordem do Dia.  21 

1- Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG – 2020, com seu respectivo anexo I 22 

sobre COVID-19: Sra. Laysa, diretora do Departamento de Planejamento em Saúde – 23 

Secretaria de Saúde – SESAU, deu início a apresentação lembrando que o referido instrumento 24 

foi encaminhado previamente para apreciação dos conselheiros desde o dia 30/03/2021, 25 

possibilitando todas as análises e anotações pertinentes. Afirmou que diante do envio prévio, 26 

fará uma apresentação resumida e objetiva para saneamento das dúvidas que ocorrerem. E 27 

seguida discorreu sobre Dados Demográficos e de Morbidade, com área de 402.395 KM², 28 

população estimada de 90.328 habitantes e 1.175 nascidos vivos (por residência da mãe). 29 

Informou que a principal causa de internação foi registrada por Gravidez, Parto e Puerpério, 30 

totalizando 1145 casos.  Já a internação por COVID-19, totalizou 92 casos na UTI e 83 casos na 31 

Enfermaria e 58 óbitos. Dados da Produção no SUS, discorreu sobre os procedimentos 32 

realizados nas seguintes Unidades de Saúde, sendo estas: Atenção Básica com 204.500, 33 

Urgência 7.919,  AIH 3979, Produção CAPS 4.631, Procedimento Ambulatorial Especializada e e 34 

Hospitalar 1.414.176 e AIH Ambulatorial Especializada e Hospitalar 4209. Em seguida, 35 

apresentou a Rede Física Prestadora de Serviços SUS por Natureza Jurídica, 36 

estabelecimentos pela Administração Pública 52 Unidades e 1 Fundação, Entidades 37 

Empresariais somando 4 e Entidade sem Fins Lucrativos 1 unidade de Associação Privada. 38 

Atenção Básica do SUS dividida em 24 USF’s e 24 ESB’s e Atenção Especializada com 1 39 

Centro de Especialidade Odontológica – CEO, 05 unidades de Centro de Saúde, 01 unidade de 40 

Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno – CIAMA, 02 unidades de Centro de Assistência 41 

Psicossocial – CAPS, 01 Centro de Especialidade Médica de Infectologia – CEMIN e 02 42 

unidades de Reabilitação. Na sequência discorreu sobre o número de Leitos Hospitalares 43 

(Cirúrgico, Clínico, Obstétrico, Pediátrico e UTI, bem como os Leitos Complementares com 44 

seus 22 leitos para atendimento aos pacientes com COVID-19. Apresentou o número de 45 

Profissionais de Saúde do Município e SUS registrado no CNS, totalizando um número 1.820 46 

profissionais que prestam serviço para o Município e com vínculo no SUS somando 946. Com 47 

relação A Execução da Programação Anual da Saúde – 2020 ressaltou que mesmo em meio 48 

a Pandemia – COVID-19, com característica de um cenário caótico, informou que foram traçadas 49 

295 metas, sendo 165 integralmente realizadas (55,93%), 41 parcialmente realizadas (13,90%) e 50 
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apenas 89 metas não foram atingidas (30,17%). Explicou que o referido instrumento de gestão 51 

consta de as metas e suas respectivas justificativas e que 34  metas foram inseridas em 52 

decorrência da COVID-19. Apresentou os Indicadores de Pactuação Interfederativa  e 53 

esclareceu que esses indicadores já foram apresentados juntamente com o SISPACTO 54 

anteriormente e que dos 22 indicadores pactuados para 2020, 9 deles foram integralmente 55 

atingidos, 6 faltando um pequeno percentual para atingi-lo e os demais não foram atingidos 56 

devido à situação pandêmica atual. Já a Execução Orçamentária e Financeira informou que no 57 

ano de 2020 foram aplicados em saúde 33,12% do total de receitas de impostos em saúde, valor 58 

da despesa total com saúde por habitante, de R$ 1.901,21. Em seguida apresentou os valores 59 

das Despesas por Fonte de Recurso, sendo R$ 118.166.991,00 por Fonte Municipal, R$ 60 

1.010.682,39 por Fonte Estadual e R$ 30.210.684,80 por Fonte Federal. Na sequência 61 

apresentou a demonstração gráfica do percentual aplicado pelo município desde o ano de 2008, 62 

sendo possível constatar que a contrapartida de aplicação é sempre acima de 30% quando a 63 

obrigação legal exige o mínimo de 15% de aplicação. Com relação a Execução Orçamentária e 64 

Financeira COVID-19, informou os valores repassados e executados por fonte, sendo R$ 65 

14.602.449,73 Recurso Federal, R$ 850.384,00 Recurso Estadual e R$ 2.021.744,35 66 

Recursos Municipal, totalizando um valor de Repasse de R$ 17.474.578,00 e R$ 67 

15.174.315,51 Valor Executado. Sobre as Auditorias no SUS informou que havia uma 68 

Comissão de Auditoria que foi extinta, sendo retomada no final de 2020, conforme portaria 69 

1973/2020. Afirmou que todas as demandas de auditoria pendentes de análise e parecer serão 70 

analisadas pela atual comissão, bem como a totalidade das demandas que surgirão. Informou 71 

que existem 5 (cinco) auditorias pendentes a serem analisadas pelo novo grupo nomeado. 72 

Concluindo, ressaltou que o Município possui um Sistema estruturado de Saúde para atender 73 

mais de 90 mil habitantes, distribuídos ao longo dos 110 Km de extensão territorial. Salientou 74 

que mesmo com toda dificuldade de locomoção, o Município consegue atender a sua demanda, 75 

com os serviços oferecidos pelo Hospital Geral, Unidades de Pronto Atendimento de Boiçucanga 76 

– UPA, Hospital da Costa Sul, SAMU, Unidades de Saúde da Família e Unidades de 77 

Especialidades distribuídas por todo o município. Esclareceu que o ano de 2020 foi marcado 78 

difícil em decorrência da Pandemia COVID-19, tornando muito mais difícil concentrar todos os 79 

esforços relacionados à Assistência à Saúde. Concluiu que mesmo diante do referido cenário, o 80 

Município conseguiu alcançar os objetivos planejados e todas as medidas administrativas foram 81 

efetuadas com relação a Pandemia, com emissão de decretos objetivando conter a pandemia. 82 

Lembrou do aumento transitório da população com a vinda de turistas e veranistas para o 83 

Município. Disse que também tiveram ações de orientações voltadas ao isolamento e 84 

distanciamento social para os residentes e não residentes. Em seguida, disponibilizou o 85 

momento para esclarecimentos de dúvidas. Sra. Claudia perguntou sobre a Ação “Desenvolver 86 

atividades educativas nas escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola, por profissionais de 87 

saúde da família, com cronograma de atividades mensais, a qual consta com meta realizada. 88 

Perguntou como conseguiram alcançar a meta considerando que as escolas estão fechadas por 89 

conta da pandemia COVID-19 (página 51 do referido RAG-2020). Sra. Mara respondeu que, 90 

provavelmente foi um erro de digitação. Sra. Laysa se comprometeu em fazer a correção. Sra. 91 

Claudia perguntou sobre o Projeto SAMU nas escolas, com a Ação “Implementar o “Projeto 92 

SAMU na Escola”, visando orientar crianças e adolescentes em idade escolar de 6 a 11 anos 93 

sobre os riscos de acidentes domésticos, primeiros socorros e trabalhar a conscientização do 94 

trote (página 67). Sra. Mara respondeu que também foi erro de digitação, pois esta ação não foi 95 

realizada. Sra. Laysa disse que também fará a correção. Em seguida, esclareceu que no ano de 96 

2020, realmente não realizaram nenhuma Ação referente ao Projeto SAMU na Escola devido à 97 

Pandemia-COVID-19, entretanto para o ano de 2021 reuniram uma estrutura a ser trabalhada 98 

juntamente com a Secretaria de Educação – SEDUC de forma on-line e lúdica, objetivando 99 

alcançar as crianças para orientações com relação à segurança. Dando continuidade, Sra. 100 

Claudia solicitou esclarecimentos sobre o Projeto SYSSAMU e desligamento de técnico 101 
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conforme justificativa apresentada no rodapé da página 68. Sra. Mara explicou que o referido 102 

Projeto foi criado objetivando o monitoramento epidemiológico de geoprocessamento do 103 

município de ocorrências de maior evidência. Informou que a pessoa responsável pela 104 

implantação do Programa se chama Kauê e este implantou o Sistema no Hospital de forma 105 

experimental, porém com o seu desligamento do Hospital, todo o Sistema teve que ser 106 

removido. Em contrapartida afirmou que desenvolveram outras ferramentas de trabalho para dar 107 

continuidade ao trabalho, mantendo o mesmo padrão. Informou que também criaram as linhas 108 

de trabalho juntamente ao serviço, sem perder a qualidade do serviço. Afirmou que a proposta 109 

do Projeto se mantém e está alinhada com a Saúde Metal e Saúde Primária. Salientou que o 110 

Programa não deixou de ser executado mesmo perdendo sua forma tecnológica. Sra. Claudia 111 

fez questionamentos sobre o significado da “Redistritalização”, pois nem no dicionário achou 112 

resposta (página 43). Em seguida, fez considerações sobre a Territorialização das Unidades 113 

Canto do Mar e Enseada, informou que trabalha na Unidade Canto do Mar  que possui como 114 

Equipe de Trabalho 1 médico com carga horária de 20 horas semanais, 1 médico que trabalha 115 

às quartas feiras, 1 Enfermeira, 3 Auxiliares de Enfermagem, porém acabaram de receber mais 116 

2 microáreas, passando de 8 para 10 equipes. Informou que 2 agentes de Saúde estão 117 

afastados. Salientou que houve aumentou do fluxo de trabalho com manutenção da mesma 118 

equipe de profissionais, bem como não existe a possibilidade de profissional suficiente para 119 

cobertura de férias. Concluindo, solicitou esclarecimentos sobre quais serão os próximos passos 120 

a partir da referida fusão Unidade Canto do Mar e Enseada. Sr. Paulo Henrique considerou a 121 

importância do informado pela Sra. Claudia e aproveitou para lembrar à Plenária que a falta de 122 

médico não é uma característica das Unidades da Costa Norte, explicou que o Município inteiro 123 

passa por esta dificuldade. Informou que fizeram a inscrição em todas etapas do Programa Mais 124 

Médicos do Brasil, disse que teve o cuidado de enviar para todas as empresas que trabalham 125 

com divulgação de concurso os editais dos processos seletivos, solicitando auxílio para 126 

divulgação, enviou ofício ao Conselho Regional de Medicina solicitando auxílio para divulgação, 127 

além de solicitação aos funcionários que estão nos grupos dos médicos para divulgação nos 128 

editais e, por último apoio da divulgação do Concurso a ser realizado no próximo domingo pela 129 

Fundação de Saúde de São Sebastião. Informou que referente ao Concurso da Prefeitura já 130 

conversou com todos os profissionais e citou alguns dos retornos apresentados pelos candidatos 131 

a vaga de médico, disse que eles colocam as diversas condições para se estabelecerem no 132 

Município, salientou que não é nada fácil. Disse que, às vezes efetuam a admissão, porém logo 133 

em seguida efetuam o desligamento. Apresentou como especialidades em falta, pediatria, 134 

psiquiatria e Clínica Geral. Lembrou também que o número de médicos que prestam concurso é 135 

muito baixo quando comparado ao número de vagas oferecidas e ainda, os profissionais 136 

médicos que não alcançam o teto mínimo para classificar no concurso. Concluindo, afirmou que 137 

este é o cenário de dificuldades para se contratar e fixar profissionais médicos na cidade de São 138 

Sebastião, sem contar com as questões ligadas à Pandemia-COVID-19. Salientou que somente 139 

conseguirão responder de forma completa quando da homologação do concursoxprofissionais 140 

interessados ou tomado posse do concurso. Sra. Claudia disse compreender a questão da 141 

fixação da classe médica, porém decidiu pontuar a questão da fusão do Canto do Mar e 142 

Enseada considerando todas as dificuldades do cenário citado, sendo que migrou o fluxo de 143 

atendimento de uma unidade que tem médico para uma unidade que não tem médico, salientou 144 

não entender o raciocínio de tirar duas microáreas completas e enviar para uma unidade que 145 

está com sua equipe incompleta. Salientou que a Unidade do Canto do Mar está num cenário 146 

totalmente desfavorável para os moradores. Sr. Paulo Henrique explicou que questão da 147 

Territorialização não é permanente, ela foi efetuada num momento que a realidade da Unidade 148 

do Canto do Mar era outra totalmente diferente da situação atual. Informou que alguns 149 

profissionais pediram demissão e atualmente tem o concurso, que não é especifico para 150 

médicos e também para Agentes de Saúde atender as microáreas que precisam se adequar ao 151 

longo do Município. Disse que existe a previsão de construção de uma nova unidade para a 152 



 
 

Ata 173ª Reunião Extraordinária do COMUS           20-04-2021                           Página 4 de 5 
 

Região da Costa Norte e que farão um estudo para adequação das equipes. Disse concordar 153 

com a Conselheira Claudia que nesse momento existe uma sobrecarga para a Unidade Canto 154 

do Mar em detrimento da Unidade de Saúde da Enseada e que no momento certo, a partir da 155 

entrada dos novos funcionários, a readequação da equipe será feita. Sra. Claudia fez 156 

questionamentos sobre o Kit Enxoval (página 81), com status de parcialmente realizada. Sra. 157 

Maria Angela explicou que o kit atende as necessidades das mães que estão na situação de 158 

vulnerabilidade dentro da Maternidade, na qual é feita uma parceria com o Fundo Social. 159 

Informou que já existem Kit’s montados que são entregues a essas mães no momento da alta 160 

hospitalar e que no referido Kit constam itens como fraldas, roupas e manta para o bebê. Sra. 161 

Laysa explicou que foi parcialmente realizado devido não ter atendido 100% das mães. 162 

Conselheira Maria Angela informou que por conta da Pandemia-COVID-19 a permanência das 163 

mães é bem menor no âmbito hospitalar e que esse fluxo de gestantes e necessidade também 164 

diminuíram. Sra. Claudia elogiou a iniciativa. Sr. Douglas (via chat facebook) argumentou sobre 165 

o valor repassado e executado no valor de 2 (dois) milhões. Salientou que fica muito difícil 166 

interagir pelo facebook. Sra. Laysa explicou que os valores que não foram executados no ano 167 

de 2020 serão executados no ano de 2021 e que não houve devolução de valores para 168 

União/Estado, disse que ele continua disponível para execução de ações, especificamente sobre 169 

COVID-19 no ano de 2021. Não havendo mais questionamentos, Sra. Claudia colocou em 170 

votação o Relatório Anual de Gestão – RAG -2020, com votação nominal, sendo esta 10 votos 171 

pela Aprovação, 4 votos pela Aprovação com Ressalvas e 1 Reprovação, sendo esta: 172 

- Maria Angela Laurito de Moraes- votou pela Aprovação; 173 

- Laysa Christina Pires do Nascimento- votou pela Aprovação; 174 

- Dilmara Oliveira Abreu- votou pela Aprovação; 175 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana- votou pela Aprovação; 176 

- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas- votou pela Aprovação com Ressalvas; 177 

- Bruna Pinto Cesar Costa- votou pela Aprovação; 178 

- Leonel Nulman Szterling- votou pela Aprovação; 179 

- Angela Júlia Recchia Thomaz- votou pela Aprovação; 180 

- Viviane Moura Snodgrass- votou pela Aprovação com Ressalvas; 181 

- Josilene Duarte dos Santos- votou pela Aprovação; 182 

- Dirceia Arruda de Oliveira- votou pela Aprovação; 183 

- Douglas Alberto Braga- votou pela Aprovação com Ressalvas; 184 

- Miguel Borges de Campos Filho- votou pela Aprovação com Ressalvas; 185 

- Isilda Aparecida de Rezende Giudice- votou pela Reprovação; 186 

- Tayná Cruz Souza de Araújo- votou pela Aprovação.  187 

- Justificativas das Aprovações com Ressalvas: Sra. Claudia justificou o seu voto pela 188 

Aprovação com Ressalves devido às aprovações dos instrumentos anteriores e que as ressalvas 189 

e correções e inclusões solicitadas se transformarão em recomendações. Conselheiro Ivan 190 

manifestou via whatsap que houve queda da conexão via facebook. Conselheira Bruna também 191 

justificou que nas votações anteriores também teve problemas com a conexão via facebook. 192 

Conselheira Viviane justificou o seu voto pela Aprovação com Ressalvas para inclusão dos 193 

itens citados para correção.  194 

- Observação: Apesar de a Conselheira Titular Fernanda Carolina da S. L. Paluri Cunha ser 195 

titular e estar presente à reunião em pauta, quem efetuou o direito de voto foi a sua suplente 196 

Dilmara Oliveira Abreu devido a necessidade de a conselheira Fernanda ter que atender as 197 

demandas do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde.  198 

Sra. Maria Angela fez considerações sobre a flexibilização das reuniões do COMUS conforme 199 

novo Decreto Municipal, disse que independente da aquisição da plataforma Teams pela 200 

Secretaria de Saúde, seria muito bom retornarmos gradativamente a modalidade presencial, 201 

com exceção dos idosos e comorbidades, pois a modalidade presencial demonstra mais 202 

transparência e agilidade na condução das reuniões. Em seguida, corroboru a fala do 203 
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Conselheiro Paulo Henrique com relação aos esclarecimentos de dúvidas, pois o trabalho tem 204 

que ser pautado na transparência. Conselheiros Douglas e Angela citaram a questão das 205 

vacinas. Sra. Maria Angela informou que vacinarão a faixa etária de 66 anos e que tudo indica 206 

que estão caminhando para a vacinação para todos. Disse que os questionamentos são bem 207 

vindos e serão esclarecidos. Conselheira Claudia considerou que com a flexibilização , os 208 

trabalhos do COMUS poderão ser retomados, em seguida citou a Comissão de Finanças que 209 

não tem se reunido. Lembrou que o COMUS também faz parte dos serviços essenciais e a 210 

participação presencial é facultativa, porém não pode parar totalmente, pois existe a 211 

possibilidade de se participar remotamente por chamada de vídeo. Em seguida agradeceu o 212 

apoio do funcionário Lucas, funcionário da SESAU, Departamento de Tecnologia da Informática 213 

– TI – SESAU pelo apoio ao COMUS. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 214 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária 215 

e assinada pelos membros presentes (presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria 216 

Assis Leite dos Santos e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  217 

São Sebastião, 20 de abril de 2021. 218 
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