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ATA DA 178ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 28 de setembro de 2021, com início às 14 horas e 32 minutos, em segunda 3 

chamada, término às 15 horas e 40 minutos. 4 

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

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início à reunião discorrendo sobre os 6 

trâmites regimentais que norteiam a reunião em pauta. Disse para não deixarem a sala de 7 

reunião sem que a presidente ou dirigente da mesa dê o fechamento oficial da reunião. 8 

Lembrou que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a lei 9 

13709/2018 – LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Em seguida, citou as 10 

regras para apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar 11 

pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. Informou 12 

que cada conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno e que a 13 

próxima reunião ordinária será dia 19/10/2021. Salientou que toda a documentação 14 

expedida e recebida fica na sala do COMUS à disposição Para consulta. Ressaltou que 15 

essa é a melhor maneira de se inteirar sobre os trabalhos das comissões e do Conselho 16 

em geral, podendo assim verificar quais medidas foram tomadas em relação aos temas 17 

discutidos. Lembrou ainda que ao constatar alguma inconformidade que não possa ser 18 

resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho emitirá um ofício à autoridade 19 

competente para que as providências cabíveis sejam tomadas. Disse que o Conselho é um 20 

órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim 21 

sendo não temos poder de decidir e executar qualquer tipo de ação que não seja em 22 

plenária, pois esta sim é soberana. Explicou que depois de remeter às informações aos 23 

órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer outros 24 

desdobramentos partirão do órgão específico. Reforçou com a plenária a realização da 25 

reunião 179ª Extraordinária do COMUS para apreciação do Edital de Convocação para o 26 

Processo Eleitoral 2022/2023 depois do término da reunião em pauta. Em seguida passou-27 

se a ordem do dia. 28 

ORDEM DO DIA: 29 

1- Ciência da Alteração do Status da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 30 

SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública 31 

– FSPSS – 1º Quadrimestre/2021:  Sra. Claudia, presidente do COMUS, informou que 32 

houve a alteração do Status da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde-SESAU, 33 

Hospital de Clínicas de São Sebastiao-HCSS e Fundação de Saúde Pública de São 34 

Sebastiao – FSPSS, alterando seu status de Contas “Aprovadas com Ressalvas” para 35 

“Contas Aprovadas” – 1º Quadrimestre/2021. Informou que será emitida resolução do 36 

COMUS para formalizar o ato. 37 

2- Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de 38 

São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública – FSPSS – 2º 39 

Quadrimestre/2021:  Sra. Laysa, diretora do Departamento de Planejamento em Saúde 40 

– DEPLAN, iniciou a apresentação explicando que a prestação de consta segue o que a 41 

legislação determina, isto é, que ela contenha no mínimo: - montante e fontes de recurso 42 
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aplicadas no período; auditorias realizadas ou em fase de execução, com 43 

recomendações no período, bem como a oferta e produção de serviços públicos na rede 44 

assistencial própria, contratada e conveniada. Em seguida, passou ao quadro referente 45 

à Execução Orçamentária da Secretaria de Saúde – Secretaria de Saúde (SESAU). 46 

Total de receitas arrecadadas no período foi no valor de R$ 121.165.546,01 e o total de 47 

despesas foi de R$ 51.192.046,19. Com relação a aplicação obrigatória informou que foi 48 

aplicado 36,98% enquanto a legislação determina que fosse aplicado 15%. Na 49 

sequência apresentou os Desdobramentos do Total das Despesas, sendo estes: 50 

Programas por Segmento: Administração Geral: 11.934.641,74, Atenção Básica: 51 

7.105.866,39, Assistência Hospitalar e Ambulatorial: 28.322.185,69, Suporte Profilático e 52 

Terapêutico: 2.873.784,22, Vigilância Sanitária: 196.520,10, Vigilância Epidemiológica: 53 

759.048,05, totalizando R$ 51.192.046,19, sendo dividido por natureza de despesa: 54 

Pessoal e Encargos 36%, Subvenções Sociais 43%, Medicamentos e Correlatos 4%, 55 

Outros Materiais de Consumo 4,05%, Demais Serviços de Terceiros 13% e 56 

investimentos 0,04%. Receita Arrecadada por fonte de Recurso - COVID 19. 57 

Montante de recurso depositado pela União R$ 4.353.139,84 e pelo Estado R$ 58 

90.328,00, totalizando R$ 4.443.467,84 e Despesa por fonte de Recurso: sendo União 59 

R$ 4.905.300,88 e Município R$ 87.775,00, somando o valor de R$ 4.993.075,88. Com 60 

relação ao Repasse por Fonte de Recurso informou que o Tesouro repassou o valor 61 

de R$ 8.286.479,00, União (F5) R$ 2.552.466,40, Ressarcimento PERDCOMP¹ R$ 62 

1.746,69, União (F5) – Portarias R$ 1.238.013,00, totalizando R$ 12.078.705,09. Na 63 

sequência discorreu sobre a Execução Orçamentária da Fundação de Saúde Pública 64 

de São Sebastião (FSPSS). Total repasse de recursos foi de R$ 8.986.124,89. 65 

Salientou que de acordo com ademonstração gráfica, a mior despesa da Fundação de 66 

Saúde foi com a fatia referente Folha de Pagamento e com Tributos e Encargos Socias. 67 

Em seguida, discorreu sobre a Execução Orçamentária da Irmandade da Santa Casa 68 

Coração de Jesus, com total de receitas no valor de R$ 19.258.271,40, com 69 

discriminação por fontes da receita (Fontes: Municipal, Federal, Convênios, 70 

Rendimentos, entre outros). Total de despesas no período foi de R$ 26.229.742,04, 71 

disse que Fundação de Saúde teve como sua maior despesa a folha de pagamento 72 

(CLT e serviços médicos). Despesas Operacionais custeadas com Recursos 73 

Próprios no valor de R$ 723.710,45, sendo a miro das despesas voltadas paras as 74 

depesas com Serviços Médicos, Laboratório de Imagem e Materiais Hospitalares já as 75 

Despesas Não Operacionais, custeadas com Recursos Próprios somaram R$ 76 

42.226,05, com saldo bancário em 31/08/2021 no valor de R$ 2.635.890,55. Valor Total 77 

das Receitas da Irmandade relacionadas ao COVID-19 com Recursos Federais 78 

agregado às aplicações financeiras foi de R$ 3.848.642,14. Despesas Operacionais 79 

com COVID-19, somando o valro de R$ 5.752.361,43, englobando todas as despesas 80 

com COVID, tanto da UTI- Unidade de Terapaia Intensiva quanto dos Serviços 81 

Prestados nas enfermarias COVID, bem como os atendimentos do Pronto Atendimento 82 

que até o mês de agosto/2021 era realizado. Apresentou a demonstração gráfica da 83 

COVID-19 com discriminação das maiores despesas com folha de pagamento, serviços 84 

médicos, laboratórios de imagem (UTI/Enfermaria COVID). Auditorias informou que 85 

existe somente um processo pendente de análise referente à retomada de conferência 86 
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de exames faturados pela empresa ECORAD, ficando as demais auditorias encerradas 87 

com previsão de envio ao COMUS sobre as recomendações do AUDISUS, sendo que 88 

duas das auditorias foram encaminhadas para a Comissão de Ética do Hospital e uma 89 

delas foi arquivada em decorrência da perda da materialidade.  Com relação à Oferta e 90 

Produção dos Serviços de Saúde. SIHD – Sistema de Informações Hospitalares 91 

Descentralizados informou que enviaram a informação para o DATASUS a produção 92 

de 1.085 AIH’s – Autorização de Internações Hospitalares, somando um valor 93 

correspondente a R$ 1.742.964,01. Produção SIASUS - Sistema de Informação 94 

Ambulatorial do SUS referente à Assistência Especializada e Serviços de Pronto 95 

Atendimento com total de 737.834 procedimentos realizados no quadrimestre com valor 96 

correspondente a R$ R$ 1.102.891,99. Ouvidoria, informou que neste quadrimestre 97 

somaram 239 manifestações, sendo distribuídas em 4 denúncias, 20 elogios, 208 98 

reclamações, 5 solicitações e 2 sugestões. Ouvidoria – Saúde da Família foram 99 

registrados 6 elogios, 91 reclamações e 2 solicitações. Produção Atenção Básica, 100 

foram efetuados 35.117 atendimentos/procedimentos entre Enfermeiras e Médicos. As 101 

condições avaliadas do e-SUS foram de 14.165, sendo diabetes, hipertensão arterial, 102 

pré-natal, puericultura entre outros. Foram encaminhadas 3.960 pessoas para 103 

atendimento especializado, 14 pessoas para internação hospitalar e 184 para o serviço 104 

de urgência. Foram realizados 24.767 exames complementares e 3.297 procedimentos, 105 

entre curativos, inalações, injeções e outros. Com relação a produtividade dos 106 

Enfermeiros, foram efetuados 16.943 procedimentos por Enfermeiros, sendo 14.657 107 

consultas, 687 atividades coletivas, 1190 visitas domiciliares, 409 participações em 108 

reuniões técnicas e de equipe programada pela diretoria da Atenção Básica. Foram 109 

efetuados 31.160 procedimentos por Médicos, sendo 29.473 consultas, 496 atividades 110 

coletivas, 806 visitas domiciliares, 385 participações em reuniões técnicas e de equipe 111 

programada pela diretoria da Atenção Básica. Absenteísmo foram registrados 29,17% 112 

nas consultas agendadas com Enfermeiros e 22,46% nas consultas agendadas com 113 

médicos. Foram efetuadas 24.307 visitas domiciliares realizadas pelos Médicos, 114 

Enfermeiros e ACSs (Agentes Comunitários de Saúde). Na sequência apresentou 115 

registros fotográficos das ações efetuadas nas unidades de saúde e informou que houve 116 

a Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), parceria da Atenção 117 

Básica, da Diretoria Administrativa da Fundação de Saúde, da Secretaria de Saúde 118 

– SESAU, sendo iniciada na Unidade de Saúde do Canto do Mar com destino à Costa 119 

Sul. Ressaltou que o PEC será de grande contribuição, pois agilizará o serviço que 120 

passará de registro mensal para diário, contribuindo para a otimização para o 121 

atendimento ao usuário. A sequência apresentou mais registros fotográficos sobre 122 

Campanha contra o câncer de colo do útero “cuide-se, faça seu exame preventivo”, 123 

Entrega e instalação de novos equipamentos de informática, Contratação de novos 124 

médicos, USF Barra Do Una: Atendimentos Na Ilha Montão De Trigo, Grupos de 125 

orientações nas USF’S - USF Camburi e USF Barra do Sahy: dia da gestante, USF 126 

Boiçucanga: Saúde da Mulher. CIAMA. Totalizaram no período 4.775 atendimentos, de 127 

toda a equipe, com absenteísmo de 472 no período, com 262 atendimentos, sendo 128 

distribuídos em 92 atendimentos Nutri/Fonoaudióloga, 8 atendimentos Projeto Sorriso, 129 

69 Atividades em grupo, 22 atendimentos Ioga Baby e 49 atendimentos Curso de 130 
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gestantes. Atendimento Multidisciplinar – Coleta e Distribuição de Leite Humano – 131 

discorreu sobre os dados referentes aos seguintes procedimentos: Coleta, Litros de 132 

Leite distribuídos, doadoras, receptoras, microbiologias, Físico/Químicos(Acidez), 133 

Físico/Químicos (Crematócrito). No CIAMA Boiçucanga foram registrados 3.404 134 

atendimentos, entre atendimentos de Enfermagem, Pediatria, Planejamento Familiar, 135 

Visita Domiciliar(coleta de leite) e Serviço Social.  CAPS I. Totalizaram 3.524 consultas 136 

interdisciplinares. Informações adicionais: 45 casos novos (adultos), 15 casos novos 137 

(adolescente), 210 almoços, 513 cafés da manhã. CAPS AD. Foram realizadas 2145 138 

consultas da Equipe Multidisciplinar, disponibilizou informações adicionais: 60 casos 139 

novos (adultos), 4 casos novos (adolescente), 208 almoços, 203 cafés da manhã. 140 

Centro de Reabilitação da Topolândia. Totalizaram 6.913 de consultas com 141 

especialidades, registrado o total de 2081 faltas no período, somando quase 30% de 142 

faltas comparado ao número de agendamentos. Centro de Reabilitação de 143 

Boiçucanga - totalizaram 10.548 consultas com a equipe multidisciplinar, com taxa de 144 

absenteísmo elevada, 865 faltas. CEMIM. Totalizaram 1.620 consultas pela equipe. 145 

Foram encaminhados 8 pacientes - novos casos para início de tratamento. Foram 146 

tratados 11 casos de Doenças de Sexualmente Transmissível – DST no período. 147 

Odontologia, totalizaram 55.526 atendimentos gerais na Atenção Básica, sendo 148 

distribuídos 2627 em 1ª Consulta Programada, 1.626 Tratamentos Concluídos, 12.841 149 

Atendimentos, 33.321 procedimentos, 2.395 Urgências ESF e 2.716 abstenções. Já no 150 

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO somaram 4.120 atendimentos, 151 

distribuídos em 416 1ª Consulta, 236 Tratamentos Concluídos, 1.346 152 

Atendimentos/Consultas, 1.584 Procedimentos, 85 Próteses Instaladas, 60 Endodontias 153 

Finalizadas, 10 Periodontias Finalizadas, 9 Semiologias (Consultas), 86 Pediatrias 154 

Finalizadas e 288 Cirurgias Finalizadas. No Serviço de Urgência tiveram 1072 155 

atendimentos distribuídos entre UPA, Hospital da Costa Norte e da Costa Sul, sendo 833 156 

atendimentos na UPA-Central, 239 Atendimentos no Pronto Atendimento Costa Norte e 157 

232 Atendimentos no Hospital Costa Sul. Odontologia – Programa Saúde na Escola 158 

Equipes de Prevenção - foram realizados 2662 atendimentos gerais, endo distribuídos 159 

em 1.267 Alunos Atendidos em Grupos, 128 atendidos em grupo, 1.267 Procedimentos 160 

Preventivos. Oferta e Produção dosServiços de Saúde - Hospital de Clínicas da 161 

Costa Sul, foi realizado 21.072 Atendimentos Adultos, 3.583 Atendimentos Infantil, 162 

7.341 Atendimentos COVID-19 – Sindrome Gripal, 184 Atendimentos de Urgência e 163 

Emergência, 86 Atendimentos de Ortopedia e 25.820 Atendimentos de Classificação de 164 

Risco. HCSS – Procedimentos e Exames Realizados foram realizados 18.239 Aferição 165 

de Pressão Arterial, 3.496 Exames de Radiologia, 17.061 Exames Laboratoriais, 581 166 

Exames Laboratoriais, 581 Eletrocardiogramas, 3.115 Glicemias Capilar, 53.962 167 

Medicações Aplicadas e 39 Inalação/Nebulização. Transferência de Pacientes 168 

ocorreram 416 no período. HCSS – Óbitos e Nascidos Vivos – tiveram 12 óbitos no 169 

quadrimestre, sendo realizados 11 partos expulsivos e 10nascidos vivos. HCSS – 170 

Incidência de Dengue na Unidade Hospitalar – sendo 196 Números de Casos 171 

Suspeitos Notificados. HCCS – Número de Vacinas Aplicadas – sendo 15 hepatite, 76 172 

anti-tetância e 29 anti-rábica. SAMU. Foram efetuados 1.949 atendimentos, entre 91 173 

atendimentos em psiquiatria, 27 tentativas de suicídio, 1.748 casos clínicos,  7 trotes e 174 
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79 remoções.  Do número de atendimentos referenciados, 98 formas relacionados aos 175 

Acidentes de Moto, 20 Atropelamento, 32 Acidente de Bicicleta, 87 Acidente de Carro 176 

com Vitima e 9 Acidentes de Trânsito sem Vitima.  Com relação aos Atendimentos com 177 

Traumas totalizam 583, sendo 246 no Trânsito e 337 classificados como outros. 178 

Transporte Sanitário, foram efetuadas 1.637 viagens, com 150.655 km rodados. 179 

Veículos disponíveis para Secretaria de Saúde totalizam 26 carros. Vagas Agendadas 180 

em Bolsão – foram agendadas 510 consultas, 63 Exames, totalizando 573, sendo 181 

32,22% de faltas no período. Consultas realizadas Fora do Município - foram 182 

realizados 4.414 no AME, 13 no Hospital Universitário de Taubaté, 4 no Hospital 183 

Regional do Vale do Paraíba, 178 no Hospital Regional de São José dos Campos e 3 na 184 

Santa Casa de São José dos Campos, com taxa de absenteísmo de 18,35%. 185 

Regulação de Serviços de Saúde – Exames Agendados: 1.575 no AME, 1.947 no 186 

CADI, 51 DIMEN, 7.646 na ECORAD, 7 no Hospital Regional de São José dos Campos, 187 

7 na Santa Casa de São José dos Campos, 4 no Hospital Regional do Vale do Paraíba, 188 

202 no Hospital Regional do Litoral Norte e 27 na TOMOCENTER, com taxa de 189 

absenteísmo de 27,86%. Regulação de Serviços de Saúde – Consultas Agendadas 190 

no Município: Somaram 5.350, sendo 3.058 no Centro de Saúde II, 1.335 no Centro de 191 

Saúde de Boiçucanga, 584 no Centro de Saúde da Enseada, 201 no Centro de Saúde 192 

da Topolândia e 172 no Centro de Saúde Morro do Abrigo, com taxa de absenteísmo de 193 

32,02%. Ressaltou que agendaram na Atenção Especializada do Município no mínimo 194 

três vezes mais do que no primeiro quadrimestre/2021. Vigilância Sanitária. 195 

Totalizaram 461 procedimentos no período, sendo 42 cadastros de processos de laudo 196 

técnico de avaliação, 176 cadastros de processos de licença de funcionamento inicial, 197 

75 cadastros de processos de renovação, 24 cadastros de processos de alteração, 9 198 

cadastros de processos de auto de infração, 14 registros de denúncias,121 199 

licenças/cadastros emitidos, 278 procedimentos de fiscalização e 190 amostras 200 

enviadas para o Instituto Pró-Água.  Saúde Animal e Ambiental, foram efetuadas 879 201 

castrações ente cães e gatos, 212 visitas e inspeção, 351 atendimentos gerais, 214 202 

capturados e/ou abandonados, 178 adotados, 27 resgatados, 30 óbitos, 8 eutanásias e 203 

1.177 vacinas aplicadas. Combate à dengue foram visitados/trabalhados 18.459 204 

imóveis através do arrastão e bloqueio, 2.388 nebulizações em imóveis, 2.319 205 

avaliações de densidade larvária, 226 atendimentos de denúncias. Vigilância 206 

Epidemiológica – Indicadores foram registrados 381 nascidos vivos, 1 óbito de 207 

crianças menores de 1 ano, 4 natimortos, 1 neo precoces (0 a 6 dias), 14 mulheres de 208 

10-49 anos. Programa Combate de Hanseníase foram notificados 1 caso novo, 1 cura, 209 

24 em tratamentos. Exame do Pezinho foram efetuados 350 testes do pezinho. 210 

Amostras Enviadas ao Instituto Adolfo Lutz - foram encaminhadas 2.287 amostras.  211 

Distribuição dos Casos de Dengue – foram notificados 1.177 casos, sendo 152 casos 212 

positivos autóctones. Programa de Combate à Tuberculose – foram registrados 13 213 

casos novos, 08 curas e 95 em tratamento. Sra. Claudia solicitou esclarecimento sobre 214 

o item - HCCS - ÓBITOS E NASCIDOS VIVOS, compilado na página 47 da referida Prestação 215 

de Contas. Sra. Laysa explicou que o número apresentado anteriormente referente a 12 216 

óbitos diz respeito aos óbitos gerais do município ocorridos no Hospital dentro do 217 

quadrimestre. Conselheira Dirceia destacou o número de amostras enviadas de 218 
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COVID-19. Sra. Laysa acordou com a plenária para que as perguntas sejam efetuadas 219 

ao final da apresentação e com relação à observação da Sra. Dirceia disse que 220 

recorrerá aos representantes da Vigilância para maiores esclarecimentos. Retomando a 221 

apresentação informou que o Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS 222 

registrou-se 110 leitos no período, com 1.395 internações realizadas por especialidade, 223 

sendo 42 Clínica Geral, 645 Clínica Médica, 415 Gineco/Obstetrícia, 78 Ortopedia, 87 224 

Pediatria e 128 Outras Especialidades. Desse total foram realizadas 1.277 para 225 

pacientes do SUS, 8 particulares, 18 Santa Casa de São José dos Campos, 5 Petrobrás, 226 

51 UNIMED e 36 Outros Convênios. Cirurgias realizadas o HCSS – totalizaram 559, 227 

sendo 200 eletivas (pequenas Cirurgias), 343 de urgências (médias de porte médio) e 16 228 

emergência (Grandes Cirurgias). Consultas de Oncologia totalizaram 423, e foram 229 

efetuados 901 procedimentos oncológicos.  Foram efetuados 328 partos, sendo 175 230 

normais e 152 cesárias e 1 fórceps, destes 150 da região da Costa Sul, 168 região da 231 

Costa Norte e 10 de outras cidades. Consultas nas Especialidades - totalizaram 5.354 232 

consultas com especialidades no Hospital e 23.608 consultas na UPA Ambulatório no 233 

período. Em seguida, discorreu sobre a lista de bens adquiridos pelo Hospital no 234 

período, informou que foram gastos o valor de R$ 85.069.70 com a aquisição de 235 

equipamentos. COVID-19 – Informou que a partir de agosto de 2021 fizeram um 236 

processo de desabilitação de 10 leitos, seguindo as recomendações da DRS - Taubaté, 237 

reduzindo para 10 leitos. Na sequência, discorreu sobre o Número de leitos COVID-19: 238 

10 leitos respiratórios, 40 internações e taxa de ocupação de 24% no período. Total de 239 

consultas no Pronto Atendimento – PA Respiratório foi de 7.649 pacientes. Vacinação: 240 

informou que foram aplicadas 68.513 doses de vacina contra o COVID-19 – 1ª Dose, 241 

41.496 2ª Dose, 2.349 Dose Única e 152 dose de reforços, totalizando 112.510 doses de 242 

vacinas no período até agosto de 2021. Apresentou registros fotográficos relacionados 243 

às vacinações de forma geral, finalizando com registros de fotos referentes à abertura do 244 

comércio local, demonstrando que todas ações estão voltadas para alcançar resultados 245 

positivos no combate da pandemia COVID-19. Salientou que a abertura seguir todas as 246 

recomendações da Vigilância Sanitária. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 247 

esclarecimentos da plenária. Conselheira Dirceia perguntou sobre a diferença no 248 

número de amostras do COVID-19 e também sobre o número de infectados no 249 

município. Sra. Laysa explicou que o número apresentado é referente a todas as 250 

amostras encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz no período e não quer dizer que todos 251 

estiveram infectados. Conselheira Claudia argumentou sobre a questão do vale 252 

transporte fornecido pela Fundação para os funcionários, disse que durante a 253 

apresentação não conseguiu visualizar o registro da referida despesa.  Sr. Carlos 254 

Eduardo, presidente da Fundação de Saúde, explicou que o contrato do vale transporte 255 

sempre foi efetuado pela Prefeitura de São Sebastião e que consta como valores zerado 256 

em decorrência da transição do serviço da empresa ECOBUS para “Soul”. Sra. Claudia 257 

considerou que o quantitativo de Agentes de Saúde baixou muito quando comparado ao 258 

quadrimestre anterior. Sr. Paulo Henrique entregou para Sra. Claudia planilha contento 259 

nome dos Agente Comunitários de Saúde, ativos na função, organizados por Unidade de 260 

Saúde, documento anexo. Explicou que o número apresentado inclui tanto os celetistas 261 

quanto os concursados. Conselheira Dirceia questionou o número elevado de 262 
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absenteísmo nas consultas agendadas fora e dentro do município, em seguida 263 

perguntou se existe alguma busca ativa para identificar o motivo de tantas faltas. 264 

Conselheiro Paulo Henrique e representante da Fundação de Saúde, informou que 265 

fizeram uma reunião juntamente com o AME, objetivando buscar mecanismos para 266 

solucionar o número elevado de absenteísmo. Salientou que o município de São 267 

Sebastião tem o pior histórico com relação a este tema e justamente por conta disso que 268 

estão fazendo campanhas de conscientização voltadas para este fim, com panfletagem 269 

e cartazes fixados nas unidades de saúde. Informou que existe um percentual nacional 270 

de pessoas que não comparecem às consultas agendadas e nem justificam sua 271 

ausência.  Conselheira Laysa informou que existe uma regra dentro do Setor de 272 

Regulação da Secretaria de Saúde que a mesma consulta não poderá ser reagenda por 273 

mais de três vezes. Informou que acima desse prazo, o paciente terá que passar por 274 

nova avaliação médica para análise da necessidade de realizar o procedimento ou 275 

consulta especifica. Conselheira Claudia informou que na unidade Canto do Mar 276 

acontece a mesma situação e que os Agentes de Saúde fazem todos os trâmites para 277 

que o paciente não perca a realização do seu agendamento, porém mesmo assim ainda 278 

existem as faltas. Disse que é sabido que existem faltas justificáveis, porém essas são 279 

em numero inferior. Conselheiro Edson Cardin informou que existe um exame que se 280 

chama Histerossalpingografia, exame especifico de método diagnóstico de grande 281 

importância na pesquisa do componente feminino da infertilidade conjugal, e com grau 282 

de dificuldade para sua realização elevado, pois exige um preparo da paciente e da 283 

unidade que realiza o procedimento e que agendam uma paciente por semana. 284 

Salientou que este exame exige a presença de médico e enfermeira e que também 285 

precisam isolar o atendimento de RX durante a sua realização. Enfim disse que a 286 

logística é complexa para sua realização e mesmo assim a paciente falta. Disse que o a 287 

realização do exame abrange toda a região e tipo de convênios, bem como a Secretaria 288 

de Saúde. Salientou que teve casos de agendar a paciente por duas vezes sem 289 

sucesso. Que a Ecorad também adota a dinâmica de não agendar mais nos casos de 290 

reagendamentos repetidos. Em seguida, informou que o exame biópsia de tireoide 291 

também apresenta número de faltas, isto considerando que a Ecorad tem callcenter. 292 

Salientou que este é um problema crônico no município. Por último, colocou-se à 293 

disposição caso queiram o número correto do referido absenteísmo na Ecorad.  294 

3- Parecer da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do 295 

Fundo Municipal de Saúde – COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria 296 

de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de 297 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 2º Quadrimestre/2021: Sra. Claudia 298 

Prudente efetuou a leitura na íntegra do referido Parecer, sendo apresentado o Parecer 299 

com Ressalvas, por unanimidade. Conselheira Maria Angela e também Secretaria de 300 

Saúde Adjunta de Saúde, perguntou a presidente do COMUS, Sra. Claudia, qual teria 301 

sido o critério utilizado para o encaminhamento ao Ministério Público conforme citado no 302 

Parecer da COFIN e perguntou se os encaminhamentos efetuados pela COFIN não 303 

deveriam passar pela votação em plenária. Sra. Claudia respondeu que não, 304 

necessariamente e que os critérios poderão ser incluídos no Regimento Interno do 305 

COMUS. Conselheira Maria Angela explicou que gostaria de entender qual é o critério 306 
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utilizado para os encaminhamentos direcionados aos órgãos superiores, pois no seu 307 

entendimento estes deveriam passar pela aprovação da plenária. Conselheira e 308 

membro da COFIN. Sra. Ana Claudia explicou que o critério utilizado para o referido 309 

encaminhamento foi o fato de já existir uma ação civil pública em andamento e uma 310 

investigação pelo Ministério Público de São Sebastião referente a estas verbas 311 

especificamente (FGTS, INSS, salários, recolhimento de ISS). Salientou que não houve 312 

um encaminhamento direto para o Ministério Público - MP e sim um atendimento às 313 

determinações do Ministério Público, isto é, ele pergunta e o COMUS alimenta o sistema 314 

de informações. Quando necessário oficiamos novamente o órgão responsável e a partir 315 

desta fase analisamos se a resposta está a contento ou não. Caso esteja a contento, 316 

retira-se a ressalva. Exemplificou com a questão das contas da EDP, sendo informado 317 

pela SESAU que houve um acordo judicial e estas foram encaminhadas para arquivo 318 

pela COFIN. Explicou que quando se trata de verba federal, principalmente, as 319 

relacionadas a funcionários, são encaminhadas diretamente para órgãos superiores e 320 

ficam sob cuidados de acompanhamento contínuo pela COFIN. Sra. Claudia certificou-321 

se de não ter mais solicitações de esclarecimentos e submeteu a Prestação de Contas 322 

da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e 323 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FGSPSS – 2º Quadrimestre/2021 a 324 

votação, sendo efetuada de forma nominal: 325 

Maria Angela Laurito de Moraes: votou pela Aprovação das contas; 326 

Jacqueline Marinho Santos: votou pela Aprovação das contas; 327 

Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha: votou pela Aprovação das contas; 328 

Paulo Henrique Ribeiro Santa: votou pela Aprovação das contas; 329 

Ana Maria Batelochi: votou pela Aprovação das contas; 330 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: votou pela Aprovação das contas com 331 

Ressalvas; 332 

Edson Cardin Nogueira: votou pela Aprovação das contas; 333 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Aprovação das contas com Ressalvas, 334 

apoiando o parecer da COFIN; 335 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação das contas com Ressalvas; 336 

Ana Claudia Bronzatti: votou pela Aprovação das contas com Ressalvas; 337 

João Batista Fernandes Filho: votou pela Aprovação das contas com Ressalvas. 338 

Sra. Claudia informou que totalizaram 6 votos a favor da Aprovação das Contas x 5 339 

votos pela Aprovação com Ressalvas, sendo as Contas Aprovadas pela maioria de 340 

votos da plenária. Sr. Carlos Eduardo Craveiro, presidente da Fundação de Saúde, 341 

solicitou complementar a sua fala anterior com relação ao vale transporte, esclareceu 342 

que o vale transporte era feito pela Prefeitura de São Sebastião, a partir de janeiro de 343 

2020, sendo alterado em decorrência de problemas com a empresa de transporte e que 344 

este está sendo pago diretamente na folha de pagamento, por isso que na apresentação 345 

em pauta constou como item zerado. Sra. Claudia considerou que independente da 346 

forma de pagamento deve constar da prestação de contas. Sr. Carlos disse que farão 347 

as correções/inclusões que se fizerem necessárias. Em seguida agradeceu a presença 348 

de todos e encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata que será submetida à 349 

aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata 350 
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elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Claudia Prudente de 351 

Siqueira Canhadas (presidente). São Sebastião, 28 de setembro de 2021. 352 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 353 

Maria Angela Laurito de Moraes  Jacqueline Marinho Santos  

Laysa Christina Pires do Nascimento  Fernanda C. S. L. P. Cunha  
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Ana Maria Batelochi  Claudia Prudente de S. Canhadas  

Edson Cardin Nogueira  Leonel Nulman Szterling  

Viviane Moura Snodgrass  Dirceia Arruda de Oliveira  
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