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ATA DA 177ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 24 de agosto de 2021, com início às 14 horas e 25 minutos, em segunda chamada, 3 

término às 15 horas e 53 minutos. 4 

LOCAL: SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de São Sebastião.  5 

ORDEM DO DIA: 6 

1- Apresentação do Contrato de Gestão nº 01/2019 - Fundação de Saúde Pública de 7 

São Sebastião para deliberação e votação das Ressalvas referentes aos ofícios nº 8 

014 e 016/2021 – COMUS:  9 

Sra. Maria Angela, Vice presidente do COMUS, informou que está substituindo a presidente 10 

Claudia Prudente em decorrência dela estar participando de outra reunião neste mesmo horário. 11 

Deu início a sessão, discorrendo sobre os trâmites regimentais que norteiam a reunião em 12 

pauta. Em seguida, passou a palavra aos representantes da Fundação de Saúde, Sra. Giuliana, 13 

advogada da Fundação, informou que existem algumas situações pontuadas por ela e equipe 14 

técnica da Secretaria de Saúde que serão apresentadas a seguir, podendo a qualquer momento 15 

da apresentação sofrer questionamentos quando existirem dúvidas por parte dos conselheiros. 16 

Informou que o Contrato de Gestão é um instrumento de Gestão firmado entre a Fundação de 17 

Saúde e Secretaria de Saúde, objetivando delegar responsabilidades quando do recebimento de 18 

verbas de fonte municipal. A seguir informou que o dispositivo que delimita a responsabilidade 19 

da Fundação é a cláusula 2 – 2.1 - Das Obrigações da Contratada – Para a plena execução do 20 

objeto do presente contrato, cabe a Fundação, além das especificações técnicas nos anexos e 21 

daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como nos diplomas legais que 22 

regem a presente contratação. Disse que nesta cláusula o plano parece bem genérico, mas na 23 

prática tem funcionado muito bem com os processos terapêuticos, que são ações desenvolvidas 24 

visando o bem estar coletivo ou singular. Explicou que procuram entender as necessidades dos 25 

usuários por meio dos órgãos de controle de satisfação, citou a Ouvidoria, site da Fundação e na 26 

própria unidade de saúde. Cláusula 2.2 – Propiciar meios internos para o gerenciamento do 27 

CONTRATO DE GESTÃO, que assegurem a orientação, a coordenação e o acompanhamento 28 

necessário à execução do contrato, que permitam, inclusive, a adoção de medidas corretivas 29 

quando pertinentes. Cláusula 2.3 – Administrar diligentemente a fiel utilização dos recursos 30 

disponíveis à implementação dos programas e metas, inventariar e manter atualizado o 31 

inventário e administrar, preservando as perfeitas condições de uso de bens imóveis e móveis, 32 

equipamentos e instrumentos necessários à realização dos serviços objeto deste CONTRATO 33 

DE GESTÃO. Cláusula 2.4 – cumprir fielmente e observar a execução de suas atividades, as 34 

diretrizes governamentais, respeitas as competências dos respectivos órgãos públicos; Cláusula 35 

2.5 – Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução das atividades previstas 36 

neste CONTRATO DE GESTÃO, pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas e 37 

previdenciários, na forma da legislação em vigor, em relação aos empregados públicos 38 

contratados, bem como da gestão do quadro de recursos humanos cedidos à FSPSS. Cláusula 39 

2.6 – Aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, 40 

promovendo disseminação interna dos termos do CONTRATO DE GESTÃO e o 41 

comprometimento do corpo funcional do órgão com a execução dos anexos técnicos. Sra. 42 

Giuliana perguntou se a plenária tinha dúvidas até o presente momento. Conselheira Dirceia 43 

perguntou se era o mesmo contrato de gestão apresentado anteriormente. Sra. Giuliana 44 
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informou que se trata do mesmo contrato apresentado para o COMUS no ano de 2019. Explicou 45 

que diante dos questionamentos do COMUS, optaram em apresentar todos os incisos do contato 46 

referente à Cláusula 2. A seguir perguntou se a plenária assim preferisse, poderiam apresentar 47 

apenas os questionamentos suscitados. Conselheiro Paulo Henrique e também representante 48 

técnico da Fundação de Saúde, confirmou ser o mesmo contrato apresentado e aprovado pelo 49 

COMUS em 2019. Sr. Rafael Baviera explicou que o contrato e gestão também foi contemplado 50 

nas Prestações de Contas quadrimestrais para o COMUS. Sra. Giuliana informou que o referido 51 

contrato de gestão já foi aprovado pelo COMUS e está vigente desde julho de 2019. 52 

Conselheiro Paulo Henrique sugeriu colocar em votação da plenária a apresentação completa 53 

do contrato ou os esclarecimentos de possíveis dúvidas, considerando que o referido contrato já 54 

foi disponibilizado previamente. Sra. Maria Angela, vice presidente, colocou em votação nominal 55 

da plenária sobre a sugestão do conselheiro Paulo Henrique. Sendo esta:  56 

- Conselheira Maria Angela: votou pelo encaminhamento diretamente para os esclarecimentos 57 

de dúvidas; 58 

- Conselheira Jacqueline Marinho Santos: votou pelo encaminhamento diretamente para os 59 

esclarecimentos de dúvidas; 60 

- Conselheira Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha: votou pelo encaminhamento diretamente 61 

para os esclarecimentos de dúvidas; 62 

- Conselheiro Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pelo encaminhamento diretamente para 63 

os esclarecimentos de dúvidas; 64 

- Conselheira Ana Maria  Batelochi: votou pelo encaminhamento diretamente para os 65 

esclarecimentos de dúvidas; 66 

- Conselheira Angélica Garcia dos Santos: votou pelo encaminhamento diretamente para os 67 

esclarecimentos de dúvidas; 68 

- Conselheiro Ivan Campos de Alvarenga: votou pelo encaminhamento diretamente para os 69 

esclarecimentos de dúvidas; 70 

- Conselheiro Edson Cardin Nogueira: votou pelo encaminhamento diretamente para os 71 

esclarecimentos de dúvidas; 72 

- Conselheiro Leonel Nulman Szterling: votou pelo encaminhamento diretamente para os 73 

esclarecimentos de dúvidas; 74 

- Conselheira Viviane Moura Snodgrass: votou pelo encaminhamento diretamente para os 75 

esclarecimentos de dúvidas; 76 

 - Conselheira Dirceia Arruda de Oliveira: votou pelo encaminhamento diretamente para os 77 

esclarecimentos de dúvidas; 78 

- Conselheiro Douglas Alberto Braga: votou pelo encaminhamento diretamente para os 79 

esclarecimentos de dúvidas; 80 

- Conselheiro André Luis Oliveira: votou pelo encaminhamento diretamente para os 81 

esclarecimentos de dúvidas.  82 

Sugestão aprovada por unanimidade, sem votos contrários.  83 

Dando continuidade, Sra. Giuliana informou que a Fundação enviou um documento para o 84 

COMUS, objetivando a resposta por item suscitado, porém disse que efetuará a 85 

apresentação na ordem dos itens do referido contrato, objetivando facilitar a apresentação. Em 86 

seguida, discorreu sobre os itens questionados, sendo estes: Cláusula 1.9 - Desenvolvimento 87 
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de ferramentas e tecnologias da gestão do cuidado, qualificação clínica, implantação de 88 

linhas de cuidado, programação de ações e padronização - explicou que este item está em 89 

execução e que existe uma programação a ser cumprida na Fundação e com relação às dúvidas 90 

relativas ao Ponto Eletrônico, salientou que este tema tem certa  de urgência na Fundação e que 91 

estão em fase de aquisição de equipamentos. Citou o processo licitatório nº 148/2021 que está 92 

em execução. Sr. Paulo Henrique destacou que com relação ao Prontuário Eletrônico do 93 

Cidadão, o município recebeu do Governo Federal R$ 651.000,00 (Seiscentos e Cinquenta e 94 

Hum Mil Reais) ou seja, R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais) por unidade de saúde (24 95 

unidades) para implantação do referido programa. Informou que o Município já possui outros 96 

projetos com estrutura menor que já estão em andamento com os lançamentos de dados no 97 

prontuário eletrônico. E que futuramente todas as demais unidades também terão o prontuário 98 

eletrônico implantado. Conselheira Dirceia considerou que essa proposta de implantação do 99 

prontuário eletrônico se arrasta por diversas administrações e que espera antes de morrer 100 

usufruir desse mecanismo tecnológico no município. Salientou que esse comprometimento tem 101 

que ser real e que espera que se concretize com efetividade porque não adianta nada uma 102 

unidade linda e os prontuários inadequados. Conselheiro Willians e representante Técnico da 103 

Fundação informou que com relação ao processo licitatório 148/2021 respectivo ao tema, já 104 

existe uma empresa vencedora  e que esta atuará a partir da próxima sexta feira, bem como 105 

todo o trabalho referente a infraestrutura de PABX e telefonia, com início dos trabalhos na Costa 106 

Norte e sucessivamente todas as unidades de saúde até Boraceia. Informou que a previsão de 107 

implantação será de 60 dias e caso alguém do Conselho queira dar vistas ao referido processo, 108 

poderá procurá-lo na Fundação. Na sequência, Sra. Giuliana convidou a Sra. Angélica, 109 

representante Técnica da Fundação de Saúde, que apresentou o Item 2.1- Desenvolvimento   110 

de   mecanismos/ferramentas   para   o   aperfeiçoamento do processo de trabalho, a 111 

exemplo de projeto terapêutico (singular e coletivo); pesquisa de satisfação do usuário, 112 

entre outros, que possibilitem o diagnóstico situacional das unidades cedidas visando 113 

fomentar a pratica de ações eficazes e necessárias para buscar a excelência dos serviços 114 

pactuados e os programas previstos nos anexos deste instrumento, a fim de alcançar os 115 

objetivos contratados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares – explicou 116 

que todas as unidades de saúde que visam o projeto terapêutico  singular ou coletivo da Atenção 117 

Básica se reúnem semanalmente, com a presença dos Agentes Comunitários de Saúde e 118 

Médicos com discussões sobre os casos crônicos e quais terapias serão empregadas. Citou 119 

também os projetos coletivos, sendo implantados recentemente o Centro de Reabilitação da 120 

Costa Sul. Salientou que acompanham todo resultado dos projetos implantados, sendo possível 121 

avaliar a sua efetividade. Citou como exemplo o Comitê de Crise (Pandemia COVID-19), que 122 

reúne com sua equipe técnica em prol do bem comum da população. Por último, colocou-se à 123 

disposição do COMUS para quaisquer esclarecimentos. Sra. Giuliana perguntou à plenária se 124 

existia mais alguma dúvida. Sr. Paulo Henrique citou a questão de Mecanismo para melhoria da 125 

Transparência de Acesso ao Cidadão aos serviços de saúde, informou que além do trabalho já 126 

realizado mensalmente pela Ouvidoria, ressaltou que possuem os protocolos via de contato pelo 127 
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site da Fundação e com a vinda da informatização também implantarão em todas as unidades o 128 

e-business, na qual todos os resultados de exames são enviados no WhatsApp do paciente e 129 

que já implantarão como unidade piloto a região de Boraceia. Dando continuidade, Sra. Giuliana 130 

discorreu sobre a ressalva do item 2.2 - Propiciar meios internos para o  gerenciamento do 131 

CONTRATO  DE  GESTAO, que assegurem a orientação, a coordenação e o 132 

acompanhamento necessário a execução do contrato, que permitam, inclusive, a adoção 133 

de medidas corretivas quando pertinentes – informou que existe uma Comissão de 134 

Acompanhamento do Contrato de Gestão composta por membros da Fundação e Secretaria de 135 

Saúde - SESAU, que existe o Conselho Curador que faz uma auditoria interna  assim como o 136 

Conselho Fiscal  e também passam por auditoria Externa do Ministério Público e Tribunal de 137 

contas. Disse que não entendeu qual a dúvida do COMUS na referida cláusula, porém 138 

esclareceu que os mecanismos utilizados para o controle do gerenciamento do Contrato de 139 

Gestão são os referenciados acima, além de um relacionamento bem íntimo e aberto entre as 140 

partes. Sr. Willians Conselheiro membro da Comissão de Finanças - COFIN e 141 

representante Técnico da Fundação explicou que  o Contrato de Gestão em pauta já foi 142 

apresentado anteriormente na íntegra com aprovação pela plenária do COMUS e que o motivo 143 

da apresentação em pauta seria para exclusão de pendências apresentadas pela COFIN no 1º 144 

Quadrimestre/2021, com entendimento da presidente Cláudia para deliberação em plenária para 145 

sua retirada do rol de ressalvas, considerando que as contas foram aprovadas. Considerou que 146 

a apresentação em pauta deverá ser pautada somente no esclarecimento dos questionamentos 147 

a serem efetuados pela plenária, com votação para sua retirada da lista, pois estas já se 148 

arrastam há mais de 1 ano. Salientou que essa é a sua sugestão. Sra. Dirceia questionou o fato 149 

de o Contrato de Gestão já ter sido aprovado. Sra. Giuliana explicou que a Fundação enviou 150 

ofício para a COFIN/COMUS com apontamentos sobre os itens relacionados à cláusula 2, 151 

explicou que existem algumas situações que são perenes, isto é, não existe um início e fim, elas 152 

permeiam o contrato todo. Explicou que o contrato tem orientação e acompanhamento pelos 153 

mecanismos já apresentados nesta e que além disso a Fundação realizada suas reuniões de 154 

cunho técnico com a Fundação e SESAU. Salientou que o COMUS enviou apontamentos muito 155 

genéricos como ressalvas, dificultando o saneamento. Sr. Paulo Henrique considerou que com 156 

relação à Prestação de Contas, o Supremo Tribunal de Contas uns votos são favoráveis e outros 157 

contrários, disse que existem situações muito subjetivas, e que  no caso em pauta, a presidente 158 

do COMUS entendeu não estar convencida das respostas recebidas e que existem duas 159 

situações diferentes, ausência de respostas e não concordância destas. Em seguida sugeriu ler 160 

as repostas efetuadas aos questionamentos do COMUS e abrir para discussão. Considerou que 161 

perguntas subjetivas geram respostas subjetivas e que ressalvas não devem ser arrastadas 162 

pelos quadrimestres, aprova ou reprova ou que vire nova ressalva, sugeriu mudança de postura.  163 

Sra. Maria Angela informou que a presidente Claudia colocou no grupo da Secretaria Executiva 164 

que a sua suplente Angélica faria a leitura de suas considerações com relação às ressalvas em 165 

pauta. Conselheira Angélica  se apresentou como diretora do SINDSERV e membro suplente 166 

da Conselheira Claudia no COMUS. Em seguida efetuou a leitura na íntegra das referidas 167 
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considerações, sendo estas: “Boa tarde conselheiros! Desculpem a ausência, mas tenho outra reunião no 168 

mesmo horário com a Coordenação da FSPSS para tratar de assuntos referentes a territorialização das 169 

Unidades de Saúde da Costa Norte. Considerando que se trata de ressalvas do primeiro quadrimestre, acho 170 

importante informar as razões destas. Referente ao Oficio 14/2020 Após quase dois anos de contrato não 171 

houve a implantação de mecanismos/ferramentas para o aperfeiçoamento do processo de trabalho, nem 172 

documento que comprove a existência de qualquer plano; Algumas metas estão em execução, algumas em 173 

execução parcial, outras não foram cumpridas,  considerando que o resultado de algumas ações dependem 174 

de outras, como por exemplo, o RH; Não foram descritos, nem enviados documentos comprobatórios da 175 

existência para execução de tais metas; Inconsistências nas informações da Comissão de Acompanhamento 176 

e Avalição, além do atraso sua formação que deveria ser em 180 dias, ocorreu em cerca de 01 ano.” Sr. 177 

Paulo Henrique informou que todo o quadrimestre tem a prestação de contas demonstrando 178 

dados referentes a quantidade de funcionários, quantidade de atendimentos e metas atingidas e 179 

que a Prestação de Contas é realizada no Conselho de Saúde e Câmara Municipal, momento 180 

dedicado para a participação dos conselheiros e população tirarem duas dúvidas. Com relação a 181 

questão de Recursos Humanos citados pela Sra. Claudia sem documento comprobatório, 182 

lembrou que em reunião anterior do COMUS, a Fundação citou a dificuldade para sanear a falta 183 

de Recursos Humanos e que estavam aguardando a conclusão de Concurso Público para 184 

regularização da falta de funcionários. Em seguida citou unidades de saúde na qual inseriram a 185 

figura médica, que chamaram todos os profissionais médicos aprovados no concurso da 186 

Fundação e Prefeitura. Em seguida salientou que sua manifestação foi relacionada aos 187 

profissionais médicos, porém também foram chamados profissionais de Enfermagem, 188 

recepcionistas e auxiliares administrativos. Em seguida, sugeriu que as ressalvas apresentadas 189 

sejam mais especificas, disse que respeita a apresentação da ressalva mais não concorda com 190 

a sua manutenção. Dando continuidade, Conselheira Angélica efetuou a leitura das 191 

considerações da conselheira Claudia, Ofício 016/2020 – COMUS – “Referente ao Oficio 16/2020 192 

Houve atraso considerável na formação das comissões o que dificulta o acompanhamento das metas 193 

contratuais e existem algumas inconsistências nas informações. Passamos por um momento inesperado de 194 

Pandemia que muitas ações tiveram que ser suspensas ou readequadas, mas também houve um período que 195 

antecedeu a Pandemia e algumas ações não foram cumpridas. Considerando que estamos retornando as 196 

nossas atribuições diárias e atividades presenciais, recomendo que seja apresentado periodicamente em 197 

plenária para que o Conselho participe do cumprimento do Contrato de Gestão. Obrigada pela atenção e pela 198 

participação de todos. São Sebastião, 24/08/21. Claudia Prudente.” Sra. Giuliana disse que apesar de 199 

não ser mais conselheira entende que a prestação de contas que a Fundação efetua e 200 

disponibiliza pra a SESAU e COMUS já comprova as suas ações. Sr. Paulo Henrique disse que 201 

a presidente faz um questionamento que ela mesma responde com relação aos atrasos na 202 

realização de reuniões, salientou que as reuniões aconteceram com atrasos sim, mas não 203 

deixaram de acontecer, disse que buscaram mecanismos digitais para sua realização, trabalhos 204 

home office, reuniões remotas entre outras, sem a paralização do serviço. Salientou que a 205 

situação foi atípica e que todos passaram pela mesma situação (escolas, conselhos e outras 206 

entidades) no mundo inteiro e crê que o Conselho entenda perfeitamente tal situação. Sra. Maria 207 

Angela abriu para questionamentos da plenária. Conselheiro Douglas manifestou 208 

descontentamento com o referido encaminhamento e ausência da presidente num momento tão 209 
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importante. Disse que recebeu o e-mail do COMUS na data de ontem, porém não leu, pois não 210 

teve tempo hábil. Disse que gostaria de ter um documento impresso para seu acompanhamento. 211 

Em seguida disse que é possível observar que o segmento Usuário é minoria comparado ao 212 

segmento Governo na reunião em pauta e que no quesito votação, o segmento Usuários será 213 

voto vencido. Disse que não é possível votar de qualquer jeito sem que os questionamentos 214 

sejam realmente esclarecidos. Sr. Paulo Henrique disse que a votação foi por unanimidade 215 

para respostas aos questionamentos. Sr. Douglas disse que sim votou para este fim, porém 216 

solicita que os esclarecimentos sejam saneados e em seguida, perguntou à Secretária de Saúde 217 

Adjunta se as unidades de saúde se encontravam com o Ponto Eletrônico em funcionamento.  218 

Disse que para votar tem que ter certeza se as ressalvas foram saneadas. Mostrou-se muito 219 

inseguro em participar da votação em pauta. Sr. Willians informou que o processo licitatório 220 

citado na reunião em pauta nº 148/2021 foi finalizado há 15 dias pela empresa Gigaonline e que 221 

darão início a implantação do serviço na região da Costa Norte a partir da próxima sexta feira, 222 

com prazo previsto para finalização em 60 dias e em seguida, convidou o conselheiro Douglas 223 

para dar vistas ao referido processo. Sr. Paulo Henrique apresentou informalmente, para alguns 224 

presentes, fotos do seu aparelho celular das unidades de saúde que tiveram o relógio 225 

implantado. Sra. Ana Maria, Administrativo do COMUS, esclareceu que o e-mail enviado tinha 226 

como conteúdo apenas as ressalvas pertinentes ao item de pauta e Contrato de Gestão já havia 227 

sido disponibilizado há muitos meses atrás. Conselheira Viviane Moura considerou ser uma 228 

reunião extraordinária especifica para o saneamento das ressalvas e quem não conseguiu ter 229 

acesso, precisa de esclarecimentos na plenária, por isso é importante a leitura e esclarecimento 230 

detalhado de cada ressalva antes da votação. Sra. Maria Angela solicitou o seguimento da 231 

apresentação pela Sra. Giuliana. Em seguida alguns membros solicitaram a Sra. Giuliana que 232 

ela apresentasse as ressalvas detalhadamente para ciência dos conselheiros. Sra. Maria 233 

Angela disponibilizou as ressalvas enviadas por e-mail, com considerações da Sra. Claudia. 234 

Conselheira Jacqueline considerou que as ressalvas devem ser as oficiais votadas constantes 235 

em ata. Sr. Paulo Henrique argumentou que o que está em pauta são as ressalvas do 236 

quadrimestre e não as considerações da presidente. Sra. Giuliana argumentou que ficará difícil 237 

considerando que a presidente não está presente. Sr. Paulo Henrique disse que essa já é a 238 

segunda vez que isto acontece. Sr. Willians salientou que as ressalvas a serem analisadas são 239 

as apresentadas em plenária e não as de cunho pessoal.  Sra. Giuliana discorreu sobre as 240 

Ressalvas: Cláusula 2.4 – cumprir fielmente e observar a execução de suas atividades, as 241 

diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos. 242 

Justificativa Fundação: A gestão observa as normas e parâmetros do Ministério da Saúde para 243 

cumprimento das suas atividades. Protocolos são elaborados conforme a diretiva do Ministério 244 

adequando-o a realidade do Município. Informou que os referidos protocolos constam 245 

claramente no site da Fundação, aba material técnico. As ações são comprovadas mensalmente 246 

por meio de Prestação de contas enviadas à SESAU e ao COMUS todo dia 20 e nesta constam 247 

suscintamente as ações realizadas no mês pela entidade. Além disso apresentam o Relatório 248 

Anual de Gestão, cujo conteúdo é de conhecimento do COMUS, pois existe representantes do 249 
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COMUS no Conselho Curador da Fundação. Informou que o Relatório Anual de Gestão 2020 foi 250 

aprovado pelo COMUS conforme Resolução nº 086/2021. Ressalva Cláusula 2.5 – 251 

Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução das atividades previstas neste 252 

CONTRATO DE GESTÃO, pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas e previdenciários, 253 

na forma da legislação em vigor, em relação aos empregados públicos contratados, bem como 254 

da gestão do quadro de recursos humanos cedidos à FSPSS. Justificativa Fundação: Sra. 255 

Giuliana Informou que neste tópico a Fundação complementou a resposta inicial e justificou que 256 

ela tem toda a responsabilidade pelo pagamento dos salários dos funcionários que contratam, 257 

conforme informado em todas as prestações de contas da Fundação. Explicou que esses 258 

questionamentos são muito fáceis de serem dirimidos quando acessados por meio da prestação 259 

de contas, pois o DRH da Fundação faz uma apresentação muito clara e objetiva. Conselheiro 260 

Douglas perguntou se os pagamentos e recolhimentos da Fundação estão em dia. Sra. 261 

Giuliana respondeu que sim. Conselheiro Douglas perguntou então o porquê este item está 262 

como ressalva. Sra. Giuliana explicou que o e-mail enviado pelo COMUS contempla a listagem 263 

de mais de 60 itens marcados a lápis pela conselheira Cláudia e respondeu que obviamente está 264 

tudo em dia, pois como a Fundação é celetista, caso haja atraso nos pagamentos, as multas são 265 

muito altas. Salientou que as prestações de contas da Fundação passam pelo COMUS e todos 266 

podem ter acesso, que não estão sob segredo. Informou que a Fundação gerencia a Atenção 267 

Básica e a Especialidade e alguns poucos funcionários do Hospital da Costa Sul. Sr. Paulo 268 

Henrique argumentou que a reunião deveria seguir a pauta, na qual constavam apenas duas 269 

ressalvas e esta deveria ser seguida. Sra. Maria Angela explicou que as ressalvas são duas 270 

referentes aos ofícios 014/ e 016/2020. Em seguida efetuou a leitura da Ressalva nº 1 – 271 

Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2021 - Ofício 014/2020, sendo o conteúdo a seguir: 272 

“Solicitamos comprovações sobre o cumprimento da Cláusula 2ª do Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado 273 

com o Município de São Sebastião, o qual sucedeu. A fim de agilizar os trabalhos, solicitamos cada item seja 274 

respondido de forma única e independente, acompanhando documentação comprobatória.” Sra. Giuliana 275 

informou que é exatamente isso que está sendo apresentado, explicou que a cláusula nº 2 do 276 

Contrato de Gestão tem muitos itens. Sr. Rafael Baviera informou que as referidas ressalvas 277 

foram respondidas pela Fundação de Saúde e Secretaria de Saúde. Sr. Paulo Henrique 278 

esclareceu que o referido texto foi apresentado e aprovado em plenária, porém salientou que os 279 

questionamentos são genéricos e a presidente entendeu que não está a contento, porém não 280 

pontua claramente o que não está respondido ou respondido não a contento. Salientou que para 281 

poder responder qualquer item referente à Atenção Básica precisa de questionamentos objetivos 282 

e claros do que está sendo considerado como não a contento. Afirmou que até o presente 283 

momento estão patinando numa atmosfera de subjetividade de que o Contrato não estaria sendo 284 

cumprido, porém não existe um apontamento efetivo. Salientou a pergunta sobre “o que não está 285 

respondido a contento no Contrato de Gestão”? Sr. Rafael Baviera informou que um dos 286 

questionamentos efetuados pela Sra. Cláudia,  na Cláusula 3 – Das Obrigações da Contratante 287 

(SESAU) – Item 3.3 - Permitir o uso de bens móveis e imóveis, celebrando os correspondentes 288 

termos de permissão de uso/cessão, inventariando, conferindo e fiscalizando os bens referidos, 289 
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em conjunto com a CONTRATADA , designando Comissão para tal finalidade – Justificativa da 290 

SESAU: Informou que responderam que existe a Comissão de Patrimônio conforme Portaria 291 

2004/2020 e também no âmbito da Fundação de Saúde – Portaria 163/2020 – Fundação de 292 

Saúde, a qual nomeia a Comissão de Patrimônio da Fundação de Saúde Pública.   Salientou 293 

que o COMUS fez o questionamento e a SESAU respondeu, porém não sabemos se ficou a 294 

contento ou não. Disse que no entendimento da SESAU foi respondido, porém não sabe se  a 295 

resposta foi considerada a contento. Sr. Paulo Henrique considerou que a mesma discussão na 296 

reunião em pauta patina também na COFIN, alguns conselheiros entendem que a resposta é 297 

convincente e a Sra. Claudia entende que não. Disse que subjetividade não é suficiente para 298 

dirimir dúvidas e que o colegiado não pertence a um só conselheiro, ou a plenária adota um 299 

posicionamento objetivo ou ficaremos o dia inteiro patinando na mesma questão. Retornou a 300 

perguntar quais são os itens constantes do Contrato de Gestão que a Senhora Claudia entende 301 

que não foram cumpridos. Conselheira Viviane sugeriu que a Sra. Giuliana desse continuidade 302 

a apresentação. Sra. Giuliana passou para a Ressalva referente ao item 2.9 - Participar  das   303 

atividades   de   acompanhamento   deste   contrato   junto   a CONTRATANTE, sujeitando-se a 304 

seus mecanismos de monitoramento – Justificativa da Fundação: Informou que este item já foi 305 

respondido, porém houve um erro na resposta que já foi corrigido, sendo informado que existe 306 

uma Comissão “Inter entidade” formada conforme a portaria nº 1143/2020, disse que a 307 

Fundação tem realizado reuniões a cada quadrimestre, de forma mais ampla. Informou a 308 

conselheira Viviane Moura que sempre se reúnem, porém compilam as discussões dos 309 

quadrimestres em uma única ata. Ressalva do item  2.11 - Propor novas metas e manter 310 

atualizados os resultados obtidos dos indicadores vinculados ao processo de contratualização. 311 

Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana esclareceu que os indicadores são trabalhados em 312 

cima dos dados epidemiológicos do Estado e do Município, seguindo as normas do Ministério da 313 

Saúde. Lembrou que o instrumento de Gestão mais conhecido do COMUS é o SISPACTO que 314 

já foi aprovado e sempre passa pela apreciação do Conselho. Explicou que não conseguem 315 

propor novas metas sem que haja indicador novo, disse que sempre é pelo Ministério da Saúde 316 

ou alguma indicação epidemiológica municipal. Ressalva do item 2.12 - Prestar atendimento 317 

igualitário e equânime aos cidadãos, de forma gratuita, com atendimento exclusivo aos usuários 318 

do SUS – Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana disse que esta questão já foi comentada 319 

pelo Sr. Paulo Henrique com relação aos Recursos Humanos da Fundação, informou que já 320 

contrataram e muitos profissionais e que também já conseguiram repor muitos outros, porém 321 

estão sob vigência da Lei Federal nº 173/2020 que proíbe a contratação de novos profissionais 322 

de forma permanente, que a lei só permite cobrir vacância. Informou que a diretoria mais 323 

beneficiada foi a da Atenção Básica porque quando a Fundação iniciou as atividades só existia a 324 

Atenção Básica. Apesar de todo o informado, a Fundação efetuou um concurso nº 01/2021, 325 

contratando profissionais de diversas especialidades que serão convocados a partir de janeiro 326 

de 2022. Salientou que no último concurso citado tiveram um número elevado de absenteísmo 327 

de mais de 60% dos candidatos, fato que levou a Fundação a repensar na possibilidade da 328 

realização de um novo concurso. Ressalva do item 2.13 - Adoção de práticas de planejamento 329 
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interno, por meio de mecanismo de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação 330 

das atividades. Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana informou que a Fundação corrige a 331 

informação que foi passada para o COMUS, explicando que o planejamento se dá com o Plano 332 

Operativo Anual, aprovado por cada diretoria e pelo Conselho Curador par o ano seguinte. Com 333 

relação a avaliação, informou que a Fundação é auditada em âmbito interno pela SESAU, com 334 

seus atos acompanhados pelo Conselho Curador e Fiscal e pela Comissão de 335 

Acompanhamento do Contrato de Gestão e Auditorias Externas do Tribunal de Contas e 336 

Ministério Público.  Ressalva do item 2.16 - Disponibilizar "Serviço de Atendimento ao 337 

Usuário/Ouvidoria" e realizar periodicamente avaliações da satisfação do usuário em relação aos 338 

serviços prestados. Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana informou que a Fundação se 339 

utiliza do canal oficial de Ouvidoria da Secretaria de Saúde, na qual constam reclamações, 340 

elogios e sugestões. Lembrou do novo canal, implantado em unidade piloto, contato pelo 341 

WhatsApp, como informado pelo Sr. Paulo Henrique. Ressaltou também que o atendimento em 342 

2020 foi prejudicado em decorrência da suspensão do serviço por alguns meses considerando a 343 

Pandemia. Ressalva do item 2.17- Cumprir a Lei Federal n° 12.547/2011 e o Decreto Municipal 344 

n° 6.885/2017, no que concerne aos procedimentos de acesso à informação pelo público em 345 

geral. Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana informou que o questionamento do COMUS 346 

veio de forma muito genérica e a Fundação justificou que todas as informações relacionadas ao 347 

Portal de Transparência podem ser encontradas no site. Ressalva do item 2.18 - Apurar as 348 

responsabilidades e adotar medidas administrativas cabíveis tão logo tenha conhecimento de 349 

infrações funcionais cometidas por seus empregados ou prepostos, em razão da função que 350 

exercem. Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana informou que a Fundação tem corregedoria 351 

própria e está bem estruturada, com Comissão de cunho permanente de corregedoria e a cada 352 

processo são escolhidos três membros, sempre com o despertar de um olhar para apurar o que 353 

realmente aconteceu. Disse que raras as vezes, um processo culmina em uma suspensão 354 

dependendo da gravidade e que quando necessário o Corpo Jurídico da Prefeitura também é 355 

acionado. Ressalva do item 2.21 - Garantir que todos os projetos de pesquisa realizados 356 

atendam expressa mente a legislação vigente, inclusive no que diz respeito a serem aprovados 357 

por Comitê de Ética em Pesquisa. Justificativa da Fundação: Sra. Angélica informou que não 358 

existe Projeto de Pesquisa em andamento no momento e quando isto acontecer informarão o 359 

COMUS. Explicou que se tiver alguma instituição de ensino com parceria com a Saúde e queira 360 

implantar algum projeto, disse que a própria instituição fará o encaminhamento autorizado pelo 361 

Conselho de Ética a pesquisa.  Ressalva do item 2.22 - Atender os pacientes igualmente com 362 

humanidade, dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços. 363 

Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana explicou que pelo teor da ressalva deve ser pela falta 364 

de funcionários, porém já informou anteriormente que o novo concurso suprirá este item.  365 

Ressalva do item  2.23 - Quando solicitado, justificar ao paciente ou ao seu representante, por 366 

escrito, as razoes técnicas alegadas quando da negativa da realização de qualquer ato 367 

profissional previsto neste contrato, observado o fluxo documental estabelecido pela 368 

CONTRATANTE. Justificativa da Fundação: Sra. Giuliana Esclareceu que tato a Fundação 369 
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quanto a SESAU implantaram por solicitação do Ministério Público Federal um Termo que se 370 

chama Declaração de Pendência de Atendimento, cujo o formulário é de conhecimento de todos 371 

os profissionais de saúde. Informou que foi expedida para a SESAU uma ordem de serviço nº 372 

04/2017 e comprovada no Ministério Público que existe essa orientação para os usuários e 373 

profissionais de saúde. Em seguida informou que com relação as Ressalvas da Fundação se 374 

encerraram neste momento, em seguida, perguntou ser ainda restavam dúvidas. Ressalva do 375 

item 3.5- Garantir acesso e inclusão da CONTRATADA aos sistemas de informações do SUS e 376 

informações em saúde necessárias para o planejamento e a execução dos serviços contratados, 377 

que visem orienta-la em questões omissas neste CONTRATO DE GESTAO. Justificativa da 378 

Secretaria de Saúde – SESAU: Sr. Rafael Baviera informou que a Fundação faz uso dos 379 

sistemas oficiais de gestão, E-SUS, SIS-AB e outros sistemas oficiais do Governo Federal, com 380 

acesso pelos usuários e servidores da Fundação. Concluiu que a referida ressalva foi cumprida. 381 

Conselheira Viviane perguntou como e quem fez o repasse para Fundação. Perguntou se a 382 

fundação é independente ou vinculada. Sra. Giuliana informou que a Fundação recebe 383 

mensalmente um repasse financeiro conforme Contrato de Gestão, aproximadamente R$ 384 

2.600.000,00. Explicou que a Prefeitura repassa o dinheiro e a Fundação tem a autonomia de 385 

gerenciamento pela diretoria financeira da Fundação, objetivando o suprimento de suas 386 

necessidades. Informou que também existe o repasse de verbas federais e que Programações 387 

da Atenção Básica e Saúde Bucal são pagas, primeiramente com verbas federais/estaduais e 388 

posteriormente com a verba municipal. Sr. Rafael Baviera explicou que a Secretaria de Saúde 389 

faz seu orçamento como unidade gestora e a Fundação de Saúde Pública também elabora o seu 390 

orçamento como unidade orçamentária dentro desse programa orçamentário como um todo. 391 

Informou que os Recursos Federais mencionados chegam ao Fundo Municipal de Saúde por 392 

meio do Fundo Nacional de Saúde, sendo efetuada a transferência para a Fundação de Saúde. 393 

Dando continuidade, Sra. Maria Angela  efetuou a leitura da Ressalva nº 2 da Prestação de 394 

Contas do 1º Quadrimestre/2021 - Ofício 016/2020 – COMUS,  sendo o conteúdo a seguir: 395 

Referente ao Oficio 16/2020 Houve atraso considerável na formação das comissões o que  396 

dificulta o acompanhamento das metas contratuais e existem algumas inconsistências  nas 397 

informações. Passamos por um momento inesperado de Pandemia que muitas ações tiveram 398 

que ser suspensas ou readequadas, mas também houve um período que antecedeu a Pandemia 399 

e algumas ações não foram cumpridas. Considerando que estamos retornando as nossas 400 

atribuições diárias e atividades presenciais, recomendo que seja apresentado periodicamente 401 

em plenária para que o Conselho participe do cumprimento do Contrato de Gestão. Obrigada 402 

pela atenção e pela participação de todos. São Sebastião, 24/08/21. Claudia Prudente. Sr. 403 

Paulo Henrique lembrou que tiveram umas três reuniões anteriores do COMUS, com solicitação 404 

de cadastro das entidades para preenchimento de quórum mínimo do Conselho, em seguida 405 

disse que está atualmente enfrentando esta mesma situação na Atenção Básica, pois é sabido 406 

que mudou o sistema de financiamento do SUS. Informou que antigamente o Governo Federal 407 

utiliza como base os dados fornecidos pelo IBGE (número de habitantes) e fazia o repasse 408 

imediatamente, porém atualmente o Programa Previne Brasil, que estabelece que os 409 
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profissionais precisam atingir os indicadores propostos para que o repasse seja efetuado no 410 

próximo quadrimestre. Informou que a primeira fase foi a de cadastro realizada com sucesso 411 

pelos agentes comunitários de saúde, ficando a segunda fase os 7 indicadores da Atenção 412 

Básica. Informou que depois do início dessa cobrança pelo Governo Federal para que se atinja 413 

os indicadores, os profissionais de saúde estão se restringindo em realizar as atividades dentro 414 

da unidades de saúde e que quando são convidados para participar de qualquer outra atividade, 415 

comissão ou comitê, existe a negativa pautada na dificuldade para atingir as metas propostas. 416 

Desta forma, disse que enviou ofício para as 24 unidades, porém não houve adesão. Disse que 417 

a Comissão de Ética Médica e Prontuário Médico ainda não foi formada, porém em 418 

compensação conseguiram formar as comissões de Licitação, da Corregedoria, da Cipa, de 419 

Inventário, de Avaliação do Plano de Carreira, ou seja, considerou que existe uma iniciativa da 420 

Fundação de formar todas as comissões que facilitem a busca para atingir as metas 421 

estabelecidas no Contrato de Gestão. Salientou que não tem como obrigar o profissional compor 422 

comissões de forma espontânea. Disse que não existe mecanismos que obrigue o profissional 423 

para exercício dessa função.  Da mesma forma que o COMUS não pode obrigar a sociedade 424 

civil participar do Conselho. Disse que ficou demonstrado que a Fundação tem o interesse em 425 

resolver estas questões, mas por conta da vontade alheia não consegui cumprir. Concluiu que 426 

caso esta ressalva se perpetue voltarão daqui uns quatro meses com a mesma discussão, 427 

porque crê que eles não vão participar. Sugeriu ao COMUS que convidem médicos que não 428 

sejam profissionais da Atenção Básica para checar o interesse de participação dessas 429 

comissões. Conselheiro Edson Cardin, médico representante da AMESSI – Associação 430 

Médica de São Sebastião e Ilhabela, informou que participa do COMUS ativamente há muitos 431 

anos e que já teve a oportunidade de participar da Comissão de Finanças do COMUS. Com 432 

relação a argumentação do Sr. Paulo Henrique, considerou que existem comissões que seriam 433 

muito importantes que o profissional médico participasse, porém é preciso atentar para as regras 434 

legais trabalhistas e éticas e até quem sabe junto ao Conselho Regional de Medicina. Salientou 435 

que para estar na reunião em pauta teve que fazer uma grande alteração em sua agenda. Disse 436 

que não encara como desinteresse de participação da classe e sim incompatibilidade de tempo. 437 

Sugeriu que na dificuldade para formar a Comissão de Ética que sigam as determinações do 438 

Conselho Regional e Federal de Medicina para avaliação do ato médico. Sr. Paulo Henrique 439 

complementou o discurso do Dr. Edson e salientou que o fato de não ter Comissão de Ética 440 

Médica formada não quer dizer que não existirão mecanismos de avaliação, penalização nos 441 

casos de irregularidades médica. Informou que existe uma Corregedoria formada e atuante e 442 

caso exista uma denúncia envolvendo o profissional médico, uma comissão será formada 443 

pontualmente para investigação e então o presidente da Fundação avaliará o vinculo do 444 

profissional envolvido, podendo ser acionada até a Corregedoria da Prefeitura, na qual consta a 445 

participação de profissional médico, por meio de sindicância pontual. Disse que independente da 446 

Fundação não ter conseguido formar a Comissão de Ética Médica, os profissionais continuarão a 447 

ser investigados pela Corregedoria. Sra. Laysa complementou que o Município tem também a 448 

Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão e que mesmo nomeado em 449 
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meados de agosto 2020, ele analisou todas as Prestações de contas de 2019 e 2020, salientou 450 

que enviaram as atas para o COMUS, com considerações de todo o período. Disse que mesmo 451 

com todo o atraso para formação da comissão não houve prejuízo do trabalho, pois o 452 

acompanhamento e avaliação foram executados. Sra. Maria Angela abriu para plenária se 453 

manifestar. Sra. Viviane Moura agradeceu a explicação detalhada pois foi possível acompanhar 454 

e entender. Não havendo mais questionamentos, Sra. Maria Angela colocou em votação a 455 

Ressalva referente ao Ofício 014/2020 – COMUS, de forma nominal, sendo esta: 456 

- Maria Angela Laurito de Moraes: votou pela retirada da referida ressalva; 457 

- Jacqueline Marinho Santos: votou pela retirada da referida ressalva; 458 

- Fernanda Carolina Paluri da S. L. P.  Cunha: votou pela retirada da referida ressalva; 459 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela retirada da referida ressalva; 460 

- Ana Maria Batelochi: votou pela retirada da referida ressalva; 461 

- Angélica Garcia dos Santos: votou pela retirada da referida ressalva; 462 

- Ivan Campos de Alvarenga: votou pela retirada da referida ressalva; 463 

- Edson Cardin Nogueira: votou pela retirada da referida ressalva; 464 

- Leonel Nulman Szterling: votou pela retirada da referida ressalva; 465 

- Viviane Moura Snodgrass: votou pela retirada da referida ressalva; 466 

- Danila Carvalho de Santana Caruzzo: votou pela retirada da referida ressalva; 467 

- Dirceia Arruda de Oliveira; votou pela retirada da referida ressalva; 468 

- Douglas Alberto Braga: votou pela manutenção da referida ressalva em decorrência do 469 

item referente ao Prontuário Eletrônico que está realizado de forma parcial;  470 

- João Batista Fernandes Filho: não participou da votação, precisou se ausentar; 471 

- André Luis Oliveira: votou pela retirada da referida ressalva. 472 

Em seguida, Sra. Maria Angela, colocou em votação a Ressalva referente ao Ofício 016/2020 – 473 

COMUS, de forma nominal, sendo esta: 474 

- Maria Angela Laurito de Moraes: votou pela retirada da referida ressalva; 475 

- Jacqueline Marinho Santos: votou pela retirada da referida ressalva; 476 

- Fernanda Carolina Paluri da S. L. P.  Cunha: votou pela retirada da referida ressalva; 477 

- Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela retirada da referida ressalva; 478 

- Ana Maria Batelochi: votou pela retirada da referida ressalva; 479 

- Angélica Garcia dos Santos: votou pela retirada da referida ressalva; 480 

- Ivan Campos de Alvarenga: votou pela retirada da referida ressalva; 481 

- Edson Cardin Nogueira: votou pela retirada da referida ressalva; 482 

- Leonel Nulman Szterling: votou pela retirada da referida ressalva; 483 

- Viviane Moura Snodgrass: votou pela retirada da referida ressalva; 484 

- Danila Carvalho de Santana Caruzzo: votou pela retirada da referida ressalva; 485 

- Dirceia Arruda de Oliveira; votou pela retirada da referida ressalva; 486 

- Douglas Alberto Braga: votou pela manutenção da referida ressalva em decorrência do 487 

item referente ao Prontuário Eletrônico que está realizado de forma parcial;  488 

- João Batista Fernandes Filho: não participou da votação, precisou se ausentar; 489 
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- André Luis Oliveira: votou pela retirada da referida ressalva. 490 

Sr. Paulo Henrique solicitou que consignar que efetuou solicitação para conselheira Viviane 491 

para que leve para a Secretaria Executiva a proposta de apresentar como item de pauta para a 492 

próxima ordinária do COMUS a sua sugestão de convidar profissionais médicos que não sejam 493 

da Atenção Básica para participarem da composição das comissões de Ética Médica e 494 

Prontuários Médicos. Sra. Maria Angela informou que a Ressalva referente ao Ofício 014/2020 495 

– COMUS foi aprovada pela maioria de votos (14x1) e a Ressalva referente ao Ofício 016/2020 496 

foi aprovada por unanimidade (15 votos a favor). Em seguida agradeceu a presença de todos e 497 

encerrou a reunião às 15h e 53 minutos.  Foi lavrada a presente ata que será submetida à 498 

aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata elaborada por 499 

Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Maria Angela Laurito de Moraes (vice 500 

presidente). São Sebastião, 24 de agosto de 2021. 501 
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