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ATA DA 182ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. DATA: 23 fevereiro de 2022, com início às 14 horas e 18 2 

minutos, em segunda chamada, término às 15 horas e 18 minutos. LOCAL: Sala do COMUS, 3 

modalidade presencial e online.  4 

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início à reunião discorrendo sobre os 5 

trâmites regimentais que norteiam a reunião em pauta. Disse para não deixarem a sala de 6 

reunião sem que a presidente ou dirigente da mesa dê o fechamento oficial da reunião. Lembrou 7 

que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a lei 13709/2018 – 8 

LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Em seguida, citou as regras para 9 

apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar pela mesa diretora 10 

e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. Informou que cada conselheiro 11 

terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno e que a próxima reunião ordinária 12 

será dia 15/03/2022. Salientou que toda a documentação expedida e recebida fica na sala do 13 

COMUS à disposição Para consulta. Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre 14 

os trabalhos das comissões e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas 15 

foram tomadas em relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao constatar alguma 16 

inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho 17 

emitirá um ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas. 18 

Disse que o Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 19 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar qualquer tipo de 20 

ação que não seja em plenária, pois esta sim é soberana. Explicou que depois de remeter às 21 

informações aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer outros 22 

desdobramentos partirão do órgão específico. Reforçou com a plenária a realização da reunião 23 

183ª Extraordinária do COMUS para apreciação do SISPACTO 2022 após o término da reunião 24 

em pauta. Em seguida passou-se a ordem do dia. 25 

ORDEM DO DIA:  26 

1. Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 27 

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública – FSPSS – 3º Quadrimestre/2021:  28 

SESAU. Sra. Laysa, diretora do Departamento de Planejamento em Saúde – DEPLAN, iniciou 29 

sua apresentação informando que o montante total de recursos arrecadados (União, Estado e 30 

Município) foi de duzentos e vinte milhões cento e oito mil novecentos e três reais e sessenta e 31 

sete centavos (R$220.108.903,67) e o acumulado do ano de quinhentos e sessenta e oito 32 

milhões quatrocentos e trinta e oito mil cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos 33 

(R$568.438.141,84). As despesas do quadrimestre totalizaram sessenta e quatro milhões 34 

duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos 35 

(R$64.269.658,67). Observou a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% da receita dos 36 

impostos e foi aplicado um montante de 25,28%, ou seja, mais de 10% a mais da aplicação 37 

obrigatória. Apresentou gráfico descrevendo as despesas liquidadas por programas, onde foram 38 

gastos mais de quinze milhões com a administração geral, mais de seis milhões com a atenção 39 

básica, mais de trinta e cinco milhões com assistência hospitalar e ambulatorial, mais de quatro 40 

milhões com suportes profiláticos terapêuticos, mais de duzentos e sessenta e sete mil com 41 

vigilância sanitária, mais de oitocentos e trinta e cinco mil em vigilância epidemiológica e mais de 42 

trinta e um mil com alimentação e nutrição. Despesa por desdobramento da natureza da 43 

despesa: 34% com o pessoal com cargos sociais, 39% com subvenções sociais, 6% com 44 

medicamentos e correlatos, 1,88% outros materiais de consumo, 18% demais serviços 45 

terceirizados e 1% de investimento. Observou que a maior despesa do quadrimestre foi em 46 

cargos sociais e subvenção social. A receita arrecadada referente ao COVID-19, repassada ao 47 

Município pela União foi de dois milhões cento e vinte e sete mil reais (R$2.127.000,00), os 48 
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custos e despesas com a COVID-19, totalizaram um milhão trezentos e trinta e dois mil 49 

novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos (R$1.332.998,85), a despesa 50 

liquidada por desdobramento em despesa do COVID-19 foram mais de 72% investidos em 51 

subvenção social, 3,64% em outros materiais de consumo e 24% com demais serviços 52 

terceirizados. O total de despesa liquidada por habitante foi de setecentos e um reais e trinta e 53 

cinco centavos (R$ 701,35) investidos em saúde por habitantes no quadrimestre, acumulando no 54 

ano de 2021 a aplicação total de mil oitocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos (R$ 55 

1.819,34) por habitante, valor superior aplicado pelo Estado que seria o valor de mil trezentos e 56 

cinquenta e três reais e vinte e três centavos (R$1.353,23) por habitante. FSPSS. A execução 57 

orçamentaria e financeira. Receita total de treze milhões setecentos e oitenta e sete mil 58 

novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos (R$13.787.929,53) provenientes do 59 

Tesouro e da União. Explicou que esse ressarcimento PERDCOMP se refere a retificação dos 60 

débitos de PIS/PASEP sobre as folhas de pagamento dos anos de 2014 a 2015 e de portarias 61 

especificas, referente a algum programa ou para alguma execução especifica provenientes da 62 

União.  Principais despesas: folha de pagamento com mais de quatro milhões (R$4.327.661,25); 63 

desdobramento do décimo terceiro salário totalizando oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e 64 

sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos (R$838.465,69), mais de três milhões 65 

(R$3.130.817,12) com tributos e encargos sociais e mais de um milhão com contratação de 66 

serviços de terceiros (serviços médicos hospitalares) por conta da gestão compartilhada. 67 

Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus. Receita totalizou vinte e quatro milhões 68 

quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos 69 

(R$24.465.417,30) proveniente da subvenção social de fonte municipal e federal, convênios 70 

particulares, receitas não operacionais de rendimentos e aplicações financeiras.  A maior 71 

despesa da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus foi com serviços médicos mais de seis 72 

milhões (R$6.263.708,67). Observou que o Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS 73 

atende várias especialidades médicas que em um hospital geral não necessitaria, exemplificou 74 

com a especialidade de hematologista que atende inclusive pacientes de outras cidades da 75 

região. A segunda maior despesa seria com o pessoal da CLT (servidores, funcionários e 76 

celetistas) no valor de cinco milhões trezentos e vinte mil setecentos e trinta e quatro reais e 77 

oitenta e seis centavos (R$5.320.734,86) e mais de um milhão (R$1.855.559,98) com provisões 78 

CLT de FGTS 40%. A maior despesa com recursos próprios foi com serviços médicos, serviços 79 

médicos de laboratórios em imagem e com aquisição de patrimônio e bens de pequeno valor. As 80 

despesas não operacionais foram custeadas com recursos próprios como as tarifas bancarias 81 

multas e juros. Observou que na data de 31/12/2021 o montante de receita da Irmandade 82 

totalizava em quase três milhões (R$2.827.527,67) e que foi autorizada a utilização do recurso 83 

no próximo exercício (2022). Foi repassado por meio de subvenção social o valor de novecentos 84 

e sessenta mil reais (R$960.000,00) para custeio do COVID-19, auferiu uma renda de aplicação 85 

financeira de mais de trinta e dois mil (R$32.005,69), totalizando novecentos e noventa e dois mil 86 

e cinco reais e sessenta e nove centavos para custeio de ações referentes a pandemia. As 87 

maiores despesas com os recursos do COVID-19 foram com serviços médicos de COVID para a 88 

enfermaria e UTI respiratória e folha de pagamento, CLT, da enfermaria COVID e da UTI 89 

respiratória. Auditoria. Informou que existem três auditorias em andamento, onde duas 90 

aguardam parecer da Comissão Ética Médica do Hospital e uma em revisão e conferencias de 91 

notas. Todas as auditorias com previsão de encerramento no próximo quadrimestre (1º 92 

quadrimestre de 2022). Produção e Oferta dos Serviços de Saúde. Explicou que os dados de 93 

produção do sistema de informações hospitalares e decentralizadas seria um sistema do SUS 94 

onde deveria lançada toda a produção das internações hospitalares do SUS e no 3º 95 

quadrimestre de 2021 foram registradas mil duzentas e oitenta e cinco internações (1285 96 

internações). Todas essas internações e procedimentos tem um valor SUS correspondente que 97 

totalizou o valor correspondente de novecentos e setenta e sete mil e sessenta e dois reais e 98 

quarenta e seis centavos (R$977.062,46), o que não significa que o Município recebeu tal verba.  99 
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 100 

Observou que o serviço hospitalar é custeado pelo teto financeiro de alta e média complexidade 101 

do Município, e quanto maior a produção e informações para p SUS maior o subsidio. Objetivam 102 

em 2022 pleitear, com o Ministério da Saúde, aumento de repasse e de custeio. A oferta de 103 

produção do CIA-SUS, compila todas as informações de oferta e produção de serviço 104 

ambulatorial exceto da atenção básica, totalizou setecentos e trinta e sete mil oitocentos e trinta 105 

e quatro (737.834) procedimentos (procedimentos clínicos, cirúrgicos e com finalidade 106 

diagnostica) com valor correspondente a dois milhões duzentos e setenta e seis mil novecentos 107 

e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos (R$2.276.997,86). A oferta de produção do 108 

Serviço da Atenção Básica, e-SUS, totalizou trinta e seis mil e novecentas (36.900) consultas de 109 

enfermeiros e médicos, cento e noventa e um (191) atendimentos de urgência, um mil e cinco 110 

(1005) atendimentos de educação em saúde, sete (7) atendimentos em grupo e quarenta (40) 111 

avaliações e procedimentos coletivos. As condições avaliadas no e-SUS, foram atendidos, 112 

registrados e avaliados duas mil e doze (2.012) pessoas com diabetes, quatro mil trezentos e 113 

quinze (4.315) pessoas com hipertensão arterial (pressão alta), mil oitocentos e sessenta e 114 

quatro (1.864) consultas de pré-natal, mil quatrocentos e setenta e seis (1.476) consultas de 115 

puericultura, cento e cinquenta e nove (159) consultas a pacientes com DST e aids, um (1) 116 

atendimentos para hanseníase, noventa e um (91) atendimentos a pessoas com tuberculose e 117 

um mil quatrocentos e quinze (1.415) coletas de preventivo. Encaminhamentos para atendimento 118 

especializado totalizou três mil cento e doze (3.112) encaminhamentos, oito (8) 119 

encaminhamentos para internação hospitalar e setenta e seis (76) encaminhamentos a urgência 120 

na UPA. Exames complementares no e-SUS (patologia clínica, coleta de preventivo, 121 

ultrassonografia obstétrica, entre outros) totalizou vinte mil oitocentos e trinta e três (20.833) 122 

exames complementares solicitados e foi realizado quatro mil duzentos e vinte e um (4.221) 123 

procedimentos entre curativos, inalações, injeções, retirada de pontos e sutura. Ouvidoria. 124 

Foram registrados na ouvidoria de 260 manifestações, sendo vinte e um (21) elogios, dois (2) 125 

pedidos de informações, duzentos e trinta e quatro (234) reclamações, duas (2) solicitações e 126 

uma (1) sugestão. Manifestações registradas pela ouvidoria referente a Atenção Básica das 127 

Unidades de Saúde da Família foram dez (10) elogios e oitenta e quatro (84) reclamações. 128 

Absentismo da Atenção Básica foi registrado em 30,31% de faltas em consultas agendadas 129 

com enfermeiros e 26,12% de faltas de pacientes em consultas agendadas com o médico. As 130 

visitas domiciliares realizadas por médicos e enfermeiros foram de mil quatrocentos e setenta e 131 

seis (1.476) e os ACSs realizaram cerca de dezenove mil novecentos e cinquenta e três (19.953) 132 

visitas. Produção da Atenção Especializada. CIAMA realizou pela equipe multidisciplinar um 133 

total de cinco mil setecentos e vinte e um (5.721) atendimentos e foram registrados um total de 134 

quinhentos e trinta e seis (536) faltas dos agendamentos. A produção do CIAMA totalizou-se em 135 

duzentas e trinta e quatro (234) participações da população em atividades em grupo e foram 136 

registrados um total de setenta e quatro (74) faltas nessas atividades em grupo.  Trinta e cinco 137 

(35) mães e bebes receberam esse leite materno coletado.  Atendimento multidisciplinar do 138 

CIAMA em Boiçucanga, contempla entre outros atendimentos a dança materna, atendimento de 139 

enfermagem com pediatria e atendimento em grupo. Foram registrados três mil setecentos e 140 

quarenta e nove (3.749) atendimentos e um total de mil e sessenta e sete (1.067) faltas nessas 141 

consultas ou grupos agendados. CAPS I.  Foram atendidos pela equipe multidisciplinar do CAPS 142 

I o total de duas mil setecentos e trinta e uma (2.731) pessoas e foram registradas quatrocentas 143 

e quarenta e sete (447) faltas nesse período. As atividades em grupo do CAPS totalizaram 144 

seiscentos e setenta e dois (672) atendimentos em grupos, refeições e café da manhã. CAPS 145 

AD. Foram atendidos pela equipe multidisciplinar do CAPS AD o total de duas mil seiscentas e 146 

treze (2.613) pessoas entre consultas com a enfermagem, psicologia, aplicações de medicações 147 

injetáveis, dente outros. Foram registradas cento e setenta e quatro (174) participações entre as 148 

oficinas de cerâmica e horta, e oitocentos e nove (809) distribuições de almoço e café da manhã. 149 

Centro de Reabilitação da Topolândia registrou oito mil quinhentos e noventa e cinco (8.595) 150 



 
 

182ª Reunião Extraordinária do COMUS 
23 de fevereiro de 2022                                                   Página 4 de 7 

atendimentos pela equipe multidisciplinar, o absenteísmo foi registrado em oitocentas e dez 151 

(810) faltaram a essas consultas agendadas. Centro de Reabilitação de Boiçucanga. Totalizou 152 

sete mil seiscentos e sessenta (7.660) atendimentos pela equipe e foram registrados três mil 153 

cento e uma (3.101) faltas nesse período. CEMIN. Foram registrados quatro mil oitocentos e 154 

trinta e seis (4.836) atendimentos e cento e trinta e quatro (134) faltas. Observou que o número 155 

de absenteísmo do CEMIN é o menor dos serviços ofertados. Registado dezessete (17) novos 156 

casos para tratamento via encaminhamento. Tratamento de pacientes com DST totalizou doze 157 

(12) tratados entre Sífilis, HPV, úlcera e corrimento. Centro de Saúde. Foram atendidos o total 158 

de vinte e cinco mil trezentos e sessenta e oito (25.368) pacientes nos Centro de Saúde (Centro, 159 

Enseada, Topolândia e Boiçucanga) e registradas quatro mil setecentos e doze (4.712) faltas. 160 

Odontologia. Na Atenção Básica foram registrados sessenta e um mil trezentos e quinze 161 

(61.315) atendimentos. No CEO foram registrados quatro mil trezentos e noventa e um (4.391) 162 

atendimentos especializados. Os Atendimentos de Urgência da odontologia (UPA, Costa Norte e 163 

Hospital de Clinicas da Costa Sul) totalizaram mil duzentos e sessenta e três (1.263) 164 

atendimentos. Registradas duzentas e sessenta e nove (269) visitas domiciliares pelos dentistas. 165 

Registrados trinta e um mil e noventa e dois (31.092) atendimentos para alunos e atividades no 166 

programa Saúde na Escola. Produção da odontologia hospitalar, foi de cento e cinquenta e três 167 

(153) atendimentos. HCCS. Totalizou mais de vinte e seis mil (26.342) atendimentos em adultos, 168 

sete mil quinhentos e quatro (7.504) atendimentos infantis, e treze mil duzentos e um (13.201) 169 

atendimentos Covid-19 e síndrome gripal, trezentos e vinte e seis (326) atendimentos de 170 

urgência e emergência.  Exames realizados: mais de vinte e cinco mil (25.746) aferição de 171 

pressão arterial, mais de três mil (3.493) coletas de materiais para exames, entre outros 172 

procedimentos realizados.  Foram efetuadas trezentas e setenta (370) transferências de 173 

pacientes que necessitaram de atenção especializada. Foram registradas dez (10) partos 174 

expulsivos e dez (10) nascidos vivos. Foram notificados cento e dezoito (118) casos suspeitos 175 

de dengue e registrados um total de trinta e quatro mil trezentos e trinta e um (34.331) 176 

atendimentos relacionados a covid-19 e síndromes gripais e foram notificados quinhentos e 177 

dezoito (518) casos positivos de covid-19. SAMU. Totalizaram setenta e dois (72) atendimentos 178 

de psiquiatria, vinte e oito (28) ocorrências de tentativas de suicídio, dois mil e duzentos (2.200) 179 

casos clínicos, onze (11) trotes e setenta e sete (77) remoções. Foram registrados cento e sete 180 

(107) acidentes de motocicletas, trinta e um (31) atropelamentos, trinta e nove (39) acidentes de 181 

bicicletas, cento e trinta e seis (136) acidentes de carro com vítima e onze (11) acidentes de 182 

trânsito sem vítimas. Sendo trezentos e vinte e quatro (324) atendimentos de trauma no trânsito 183 

e os outros quinhentos e quarenta e seis (546) atendimentos de traumas. Transporte Sanitário. 184 

Foram realizadas mil setecentas e oitenta e oito (1.788) viagens, totalizando mais de 151.000 km 185 

rodados. Observou que existem a disposição da SESAU vinte e sete (27) veículos. Recursos 186 

Humanos. Foram apresentados os dados quantitativos dos servidores concursados da SESAU, 187 

e comprometeu, que na próxima Prestação de Contas, seriam apresentados os dados da 188 

FSPSS e HCSS. A Oferta de Produção de Serviço de Saúde na Regulação Municipal existe 189 

os dados do agendamento em bolsão, onde as vagas que seriam ofertadas pelo Estado e que os 190 

municípios não utilizaram por algum motivo, e um pouco antes da data dessa consulta essa vaga 191 

fica disponível para os municípios possam disputa-las.  Explicou que os servidores da regulação 192 

se encontram logados as 7:00 horas da manhã para disputar essas vagas de consultas e 193 

exames. Informou que a Prefeitura adquiriu quinhentas e trinta e cinco (535) vagas em bolsão 194 

sendo quatrocentos e cinquenta e duas (452) consultas e oitenta e três (83) exames. As 195 

consultas que foram agendadas para os pacientes de São Sebastião nas referências Estaduais 196 

totalizaram três mil oitocentos e três (3.803) consultas agendadas (AME, Hospital Universitário, 197 

no Hospital Regional do Vale do Paraíba, Hospital Regional de São José dos Campos, e a Santa 198 

Casa) e foi registrado um total de 31,46% de absenteísmo referente a esses agendamentos. Os 199 

exames agendados, tanto nos prestadores de serviço contratados pela Prefeitura e nas 200 

referências Estaduais, foram totalizados treze mil trezentos e sessenta e dois (13.362) 201 
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agendamentos e registraram 25,37% de absenteísmo. Consultas agendadas no município 202 

(Centros de Saúde) foram registrados quatro mil oitocentos e trinta e duas (4.832) consultas 203 

agendadas e foram registrados 28,98% de absenteísmo. Observou que foram agendadas mais 204 

consultas dentro do município do que fora. Informou que em decorrência do grande número de 205 

absenteísmo no município, em dezembro de 2021, foi criado um call center da Regulação onde 206 

os servidores além de agendar as consultas, fazem a confirmação do agendamento com o 207 

paciente. E caso o paciente não possa comparecer nessa data agendada é orientado a procurar 208 

o PSF para remarcar essa consulta ou exame. Observou que após a implantação do call center 209 

houve redução de 1% de absenteísmo entre dezembro para janeiro. Vigilância Sanitária. 210 

Realizou seiscentos e sessenta e sete (667) atendimentos entre cadastros, licenças e registros. 211 

Foram realizadas cento e setenta (170) fiscalizações, duzentas e trinta e três (233) coletas de 212 

amostras do programa Pró-Água. Saúde Animal e Ambiental. Foram registradas novecentas e 213 

sessenta e sete (667) castrações, cento e setenta e três (173) visitas em expressões, trezentos e 214 

quarenta e sete (347) atendimentos em geral para esses animais capturados, abandonados, 215 

adotados e resgatados. Foram registrados vinte e cinco (25) óbitos e uma (1) eutanásia. Foram 216 

registradas mil e cinquenta (1.050) vacinas aplicadas. Foram registrados quatorze mil seiscentos 217 

e vinte e nove (14.629) imóveis visitados e trabalhados no bloqueio contra criadouros da dengue 218 

(casa a casa), mil trezentas e três (1.303) ações de nebulização, foram registrados também 219 

cento e setenta e nove (179) pesquisas de dengue de imóveis trabalhados e quarenta e nove 220 

(49) casos positivos de dengue. Foram registradas duas mil trezentos e oito (2.308) avaliações 221 

de densidade larvária, e foram atendidas dezoito (18) denúncias. Vigilância Epidemiológica. 222 

Foram registrados trezentos e vinte e oito (328) nascidos vivos, cinco (5) óbitos de crianças 223 

menores que um ano, dois (2) natimortos, um (1) óbito materno, e dez (10) óbitos de mulheres 224 

com idade de 10 a 49 anos. O Programa de Combate a Hanseníase registrou quatro (4) curas e 225 

vinte e um (21) pacientes ainda em tratamento. Foram coletadas trezentas e onze (311) 226 

amostras do teste do pezinho. Totalizando mil seiscentos e noventa e três (1.693) amostras 227 

enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para análise. Houveram seis mil quinhentos e noventa e dois 228 

(6.592) registros de notificação compulsória, com ênfase na covid com cinco mil (5.000) 229 

notificações e quinhentas e trinta e sete (537) notificações de dengue, onde dezesseis (16) 230 

casos foram positivos. O Programa de Combate a Tuberculose registrou dezoito (18) casos 231 

novos e sete (7) casos de cura. Produção do HCSS. Atualmente existe no CNES o registro de 232 

noventa e três (93) leitos com ênfase para a UTI respiratória e enfermaria covid-19. Observou 233 

que até outubro de 2021 haviam dez (10) leitos de UTI respiratória e dezessete (17) de 234 

enfermaria, e com a queda do registro do numero de covid-19 no Município, a partir de 235 

novembro de 2021, com anuência do Estado, foram reduzidos os leitos de enfermaria e zerou os 236 

leitos de UTI COVID. Foram feitas mil trezentos e sessenta e quatro (1.364) internações por 237 

especialidades, onde mais de mil e duzentas (1.200) internações foram pelo SUS e o restante 238 

particular ou convenio. As cirurgias realizadas no HCSS totalizaram quinhentas e noventa e 239 

quatro (594), sendo duzentas e quarenta e três (243) cirurgias eletivas, trezentas e quarenta e 240 

seis (346) de urgência e cinco (5) de emergência. Consultas de Oncologia totalizaram 241 

quatrocentas e três (403) consultas e mil e vinte e um (1.021) procedimentos. Registraram 242 

duzentos e dezenove (219) partos, sendo noventa e cinco (95) gestantes da Costa Sul, cento e 243 

quatorze (114) da Costa Norte e dez (10) de outras cidades. Foram registradas consultas um 244 

total de oito mil quinhentos e noventa e uma (8.591) consultas (pronto atendimento do convenio, 245 

particular e SUS) e mais de vinte e nove mil (29.748) consultas na UPA. COVID-19 do HCSS. 246 

Informou que até outubro haviam dez (10) leitos de UTI respiratória, contudo foi registrada 247 

apenas uma (1) internação na UTI respiratória de paciente com COVID. Foram registrados cento 248 

e trinta e quatro (134) atendimentos na enfermaria covid do HCSS. Vacinação. Foram aplicadas, 249 

até dia 31/12/2021, mais de cento e cinquenta mil (155.650) doses da vacina da covid, somente 250 

no terceiro quadrimestre foram vacinadas seis mil e trinta e uma (6.031) pessoas com a primeira 251 

dose, vinte e seis mil cento e quarenta (26.140) pessoas com a segunda dose e dez mil 252 



 
 

182ª Reunião Extraordinária do COMUS 
23 de fevereiro de 2022                                                   Página 6 de 7 

novecentas e sessenta e duas (10.962) pessoas receberam a dose de reforço, totalizando 253 

quarenta e três mil cento e quarenta (43.140) vacinadas somente nesse período. Apresentou 254 

registro fotográfico da vacinação e ações referente a saúde. Sra. Claudia disponibilizou 255 

momento para manifestação dos conselheiros. Perguntou se o FSPSS já está fazendo 256 

contratações para o HCCS. Sra. Laysa respondeu que existe um decreto de gestão 257 

compartilhada entre a SESAU, HCSS e a FSPSS, onde visando a finalização da intervenção, 258 

prevê a gestão compartilhada de serviços, onde os médicos, atualmente, estariam sendo 259 

contratados pela FSPSS.  260 

2. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo 261 

Municipal de Saúde – COFIN referente à Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 262 

SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de 263 

São Sebastião – FSPSS – 3º Quadrimestre/2021: Sra. Claudia Prudente efetuou a leitura na 264 

íntegra do referido Parecer, sendo apresentado o Parecer com Ressalvas, por unanimidade.  265 

Informou que a ressalva era reincidente e outros assuntos analisados foram transferidos para 266 

nova análise no próximo quadrimestre. Observou que a nova composição da COFIN deverá 267 

avaliar temas como a reterritorialização do Canto do Mar e separação das Prestações de Contas 268 

da UPA, HCCS e HCSS. Sra. Claudia certificou-se de não haver mais solicitações de 269 

esclarecimentos e submeteu a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, HCSS 270 

e FSPSS – 3º Quadrimestre/2021 em votação, sendo efetuada de forma nominal: 271 

Sra. Jacqueline Marinho Santos: votou pela aprovação das contas; 272 

Sra. Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha: votou pela aprovação das contas; 273 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santa: votou pela aprovação das contas; 274 

Sra. Ana Maria Batelochi: votou pela aprovação das contas; 275 

Sra. Claudia Prudente de S. Canhadas: votou pela aprovação das contas com ressalvas; 276 

Sr. Edson Cardin Nogueira: votou pela aprovação das contas; 277 

Sra. Viviane Moura Snodgrass: votou pela aprovação das contas com ressalvas; 278 

Sra. Danila Carvalho de Santana Caruzzo: votou pela aprovação das contas; 279 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela aprovação das contas; 280 

Sra. Alice Braz Rodrigues: votou pela aprovação das contas com ressalvas; 281 

Sr. João Batista Fernandes Filho: votou pela aprovação das contas com ressalvas; 282 

Sr. Mônico Santos Silva: votou pela reprovação; 283 

Sr. André Luís Oliveira: votou pela reprovação. 284 

Sra. Laysa questionou o motivo da reprovação das contas. Sr. Mônico replicou que a prestação 285 

de contas deve ser ou aprovada, ou aprovada com ressalva, ou reprovada e em sua opinião não 286 

estaria a contento. Sra. Laysa arguiu que se houvesse algo que não foi esclarecido os 287 

conselheiros poderiam questionar, pois seria interessante ter o motivo para a reprovação, visto 288 

que, isso poderia ajudar os técnicos a melhorar ou corrigir qualquer motivo que ensejou o voto 289 

para reprovação. Sra. Claudia explicou que a justificativa do voto era facultativa, e que quando 290 

justificado pelo conselheiro era inserido na ata da reunião. Em seguida, efetuou a contagem dos 291 

votos, sendo 7 votos favoráveis à sua Aprovação, 4 votos favoráveis à sua aprovação com 292 

ressalvas e 2 reprovações, resultando na Aprovação das Contas – 3º Quadrimestre/2020 293 

(7x4x2). Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente 294 

ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 295 

presentes. Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de 296 

Siqueira Canhadas (presidente). São Sebastião, 23 de fevereiro de 2022. 297 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 298 

Jacqueline Marinho Santos  

Laysa Christina P. do Nascimento  

Fernanda C. S. L. P. Cunha  
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Dilmara Oliveira Abreu  

Paulo Henrique R. Santana  

Ana Maria Batelochi  

Claudia Prudente S. Canhadas  

Edson Cardin Nogueira  

Leonel Nulman Szterling  

Viviane Moura Snodgrass  

Danila Carvalho S. Caruzzo  

Dirceia Arruda de Oliveira  

Alice Braz Rodrigues  

João Batista Fernandes Filho  

Mônico Santos Silva  

André Luís Oliveira  
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