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ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de junho de 2017, em segunda chamada às 16h e 20m e término às 17h e 55m. 3 

A) Leitura da ata: 224ª Reunião Ordinária e da 139ª Reunião Extraordinária: aprovadas por 4 

unanimidade e disponobilizada para assinatura.  5 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  6 

Ofícios Expedidos: Of. 050/17 – COMUS p/ Sesau ref. Den. Ouvidoria; Of. 051/17 – COMUS p/ 7 

SESAU ref. Sol. Veículo p/ Taubaté; Of. 052/17 - COMUS p/ Sesau ref. Refeições CAPS; Of. 053/17 8 

– COMUS p/ Sesau ref. GPS; Of. 054/17 – COMUS – p/ Sesau sol. 349ª COFIN; Of. 055/17 – 9 

COMUS – p/ HCSS sol. 349ª COFIN; Of. 056/17 – COMUS – p/ Sesau sol. 350ª COFIN; Of. 057/17 – 10 

COMUS – p/ Sesau encaminhando Parecer da PC do HCSS; Of. 058/17 – COMUS – p/ Sesau ref. 11 

Auditorias de 2016; Of. 059/17 – COMUS – p/ FSPSS encaminhando dados Felipe; Of. 060/17 – 12 

COMUS –p/ FSPSS ref. Saída conselheira Márcia; Of. 061/17 – COMUS -   p/ Sesau ref. Saída 13 

conselheira Márcia; Of. 062/17 – COMUS – p/ Sesau ref. Recomendações da Pres. Contas; Of. 14 

063/17 – COMUS – p/ Comitê de Mortalidade ref. Saída Márcia; Of. 064/17 – COMUS – p/ FSPSS 15 

ref. Recomendações da Prest. Contas; Of. 065/17 – COMUS – p/ Sesau ref. PC 1º Quad./17 do 16 

HCSS em 13/06/17; Of. 066/17 – COMUS – p/ HCSS ref. Reprovação Contas 3º Quadr./16; Of. 17 

067/16 – COMUS – p/ HCSS ref. PC 1º Quad./2017; Of. 068/17 – COMUS – p/ Caritas ref. 18 

Frequência conselheiros; Of. 069/17 – COMUS – p/ Conselheiro c/ Secr. Executiva; Of. 070/17 – 19 

COMUS – p/ Sesau sol. 357ª COFIN; Of. 071/17 – COMUS – p/ Sesau sol. 357ª COFIN; Of. 072/17 20 

– COMUS - p/ Sesau sol. 357ª COFIN. 21 

FA p/ SESAU: Pedidos de manutenção da impressora e do computador; pedido de compra de 22 

gravador, computador, toner, pilhas, lanches para as reuniões do Comus.  23 

Ofícios/Doctos Recebidos: Of. 209/17 – Sesau – Atas de Reunião c/ Irmandade; Of. 217/17 – 24 

Sesau – Reagendamento PC 1ª Quad.; Of. Circ. 04/17 – CDQ/SUS ref. 1ª Conf. Vig. Saúde; Of. 25 

121/17 – Irmandade – Ata Cons. Diretor subst.. Ubirajra; Contrato Administrativo com a Rizzo; 26 

Certidão Câmara ref. Diretoria FSPSS; Of. 05/17 – Com. Mortalidade – Calendário Reunião; Of. 27 

262/17 – Sesau – Reposta Of. Comus 55/17; Of. 66/17 – HCSS – Apres. PC 1ª Quad./17; Of. 10/17 28 

– Comitê Mortalidade Sol. Ind. Novo membro. 29 

Email: Sesau – Autorização viagem Ciça; DRS XVII – Prog. 1ª Conf. Est. Saúde da Mulher. 30 

Resoluções: 018/17 – COMUS Plano de Ação Alimentação e Nutrição; 019/17- COMUS RAG 2016, 31 

020/17 –COMUS - Indicação de membro para o Conselho Curador; 021/17 – COMUS – Aprovação c/ 32 

Ressalvas das Contas da Sesau; 022/17 – COMUS – Aprovação c/ Ressalvas das Contas da 33 

FSPSS; 023/17 – COMUS – Reprovação das Contas do HCSS. 34 

ORDEM DO DIA:  35 

1-Assuntos Gerais: Orientação referente frequência, pontualidade e saídas antecipadas; 36 

2-Apresentação da Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião, ref. o 1º 37 

Quad./2017; 38 

3- Eleição de membros para as seguintes comissões: Plano Municipal, Ética, Secretária 39 

Executiva e Conselho Fiscal; 40 

4- Formação da Comissão dos CGU's. 41 

1- Assuntos Gerais: Sra Isabel preferiu começar pelos assuntos gerais, por achar pertinente o 42 

assunto para o momento. Falou sobre a assiduidade, há duas entidades que já ultrapassaram o limite 43 

de faltas no ano, e até o momento não apresentaram justificativa, devendo após o prazo legal serem 44 

desligadas do conselho. Também falou sobre a pontualidade e as saídas antecipadas; no primeiro 45 

caso atrasam o início da reunião, e podem inviabilizá-la quase não seja alcançado quórum, pois 46 

alguns conselheiros chegam com até uma hora de atraso. Quanto às saídas antecipadas, podem 47 

comprometer a votação, caso na hora não houver quórum suficiente. Sra Isabel pede que os 48 

conselheiros se atentem à esses detalhes porque comprometem o andamento dos trabalhos. Em 49 

seguida passa a palavra para a Sra. Denise, interventora do Hospital. 50 
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2– Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017 do HCSS - Hospital de Clínicas de São 51 

Sebastião - Sra. Denise se apresenta para falar sobre a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 52 

2017, e solicita à mesa diretora a possibilidade de fazer toda a apresentação, para só então se 53 

proceder os esclarecimentos. Sra Isabel consentiu. Sra Denise informa que trouxe toda sua equipe, 54 

num total de 16 pessoas, para que todas as dúvidas que por ventura houverem, sejam esclarecidas; 55 

a seguir lê os instrumentos legais ( Lei 2284/2014, Dec.3865/2007 entre outros). Sra. Denise fala 56 

sobre os dados econômicos, pergunta se todos receberam a apresentação antes, e após 57 

confirmação diz que falará só os valores principais, já que todos receberam os documentos. Fala 58 

sobre as Receitas Operacionais e Não Operacionais, e os montantes no quadrimestre, 59 

respectivamente R$ 18.348.916,00 e R$ 57.311,73; dos quais R$ 14.463.561,74 oriunda da 60 

Subvenção Municipal, R$ 2.076.250,85 da Subvenção Federal e R$ 17.499,14 Recursos Proprios. 61 

Despesas Operacionais e Não Operacionais Subvenção R$ 17.845.840,35 e R$ 63.498,04 62 

respectivamente. Despesas Operacionais e Não Operacionais Recursos Próprios R$ 1.043.846,57 e 63 

R$ 51.218,88 respectivamente. Resultado Econômico R$ 560.387,38. Informa que pela 1ª vez o 64 

Hospital está fazendo provisionamento de folha (desde 02/2017). Sra Denise reforça que se tratam 65 

de dados econômicos, não refletindo a situação financeira. Fala sobre os Custos Operacionais da 66 

Subvenção (com pessoal) sendo dividido da seguinte forma: CLT (R$ 6.696.483,67) – 78% HCSS, 67 

9% PSC, 9% PAB e 4% SAMU  – Serviços Médicos (R$ 6.486.680,47) – 57% HCSS, 18% PSC, 18% 68 

PAB e 7% SAMU; Despesas de pessoal por unidade, Serviços de terceiros, Laboratório e Imagem, 69 

ressaltando a elevação dos custos em abril em decorrência de problema contratual, que foram 70 

regularizados em abril, daí o aumento do valor. Sra Denise também fala sobre os novos contratos 71 

com o Laboratório Itapema e Ecorad; Itapema agora recebe por exame realizado, já Ecorad está 72 

fazendo um trabalho direto com a auditoria para obter um melhor resultado para ambos.  No entanto 73 

houve queda nas despesas com materiais hospitalares e aluguéis de equipamentos, devido aos 74 

equipamentos cedidos pela Prefeitura, pertencentes à UPA. Chamou a atenção para os dados da 75 

Provedoria, mas informou que os valores passaram de um mês para o outro, que se trata de uma 76 

parte da dívida do HCSS que foi parcelada e está sendo paga. Assim quando se fala em dívida de 77 

R$ 65 milhões, esse é o montante inicial que vem sendo pago de forma parcelada. Sobre os 78 

Relatórios estatísticos informa que 86% das internações são SUS; entre particulares e convênio 14%, 79 

sendo que o maior convênio é a Unimed com 6%; do montante das internações, 91% São de São 80 

Sebastião. Referente aos convênios, estamos tentando fazer uma implementação, pois a reforma 81 

dos apartamentos, que estão sendo feitos um a um, bem como da porta de vidro do corredor da 82 

pediatria, são com recursos próprios oriundos de convênios e particulares. Fala do percentual de 83 

atendimento por município, fala sobre os partos, 413 no período, sendo 91%  pelo SUS; sobre o 84 

atendimento do P.A. de Boiçucanga (34.235/quadrimestre), sendo 90% de São Sebastião. No Pronto 85 

Socorro Central o volume é maior (37.348/quadrimestre), sendo 86% de São Sebastião. Fala também 86 

da pesquisa de satisfação motivada implantada no Hospital (internação), mas ainda não conseguiu 87 

no Pronto Socorro, sendo neste somente livre demanda. Uma conquista foi a Certificação de 88 

Entidades Beneficientes de Assistência concedido pelo Ministério da Saúde. Investimentos em 89 

equipamentos e obras, capacitação e humanização. Funcionáriodo mês, notícias e matérias, quadro 90 

de plantão médico, novo sistema de triagem, nova autoclave, cirurgia videolaparoscópica, implantes 91 

de marca-passo provisório, treinamento do SAMU. Encerrada a apresentação. Dr. Roberto 92 

Magiollino pede a palavra à mesa diretora; cumprimentou os presentes em seguida informou que em 93 

dezembro de 2016, quando ainda era funcionário do HCSS, esteve em plenária do COMUS para 94 

Prestação de Contas do 2º Quadriemstre/16. Disse que solicitou aos conselheiros na época que as 95 

contas não fossem votadas, porém sua solicitação não foi acatada. Informou que a COFIN 96 

apresentou como justificativas para reprovação questões ligadas aos contratos médicos, 97 

principalmente, com relação ao contrato das médicas: Dra. Letícia e Dra. Vera Capovilla. Em 98 

seguida, perguntou se as referidas situações foram sanadas. Sra. Denise explicou que desconhece 99 

a pauta discutida com relação aos referidos contratos e que atualmente desenvolveram um contrato 100 

padrão para contratação médica (especialidade e plantonista), o qual tem um anexo que consta o 101 



 
 

Ata da 225ª Reunião Ordinária do COMUS   13/06/17                                Página 3 de 6 
 

serviço prestado e valor do plantão. Dra. Tania informou que a COFIN não recebeu o anexo 102 

informado e sim 8 (oito) contratos novos que ainda permanecem com questionamentos de 103 

irregularidades. Informou que tiveram a informação que o Hospital de Clínicas não apresentou o 104 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Dando continuidade, Sra. Denise informou que 105 

encaminhará mais contratos novos para ciência da Secretaria da Saúde e que também estão 106 

corrigindo a situação irregular de empresas que não possuem vínculo com o profissional médico, 107 

objetivando evitar ações trabalhistas futuros para o HCSS. Dra. Tania informou que um dos grandes 108 

problemas no Complexo Hospitalar é o fato de funcionários públicos com vendas de serviços para a 109 

Prefeitura (Intervenção). Sra. Denise considerou que esta questão esbarra na falta e dificuldade de 110 

fixar os profissionais médicos no litoral. Considerou que 80% ou 90% dos médicos de São Sebastião 111 

possuem vínculo com a Secretaria de Saúde ou com o Município. Dra. Luciana, médica concursada, 112 

atual diretora Técnica do HCSS, informou que trabalha no HCSS há 10 anos e no início, além de 113 

funcionária concursada fazia plantão por RPA – Recibo de Profissional Autônomo, (considerado 114 

ilegal). Foi então que começou a receber de uma firma de terceiros, sendo obrigada num 115 

determinado momento a abrir uma empresa para regularizar sua situação como prestadora de 116 

serviços de saúde dentro do hospital. Explicou que não foi instruída na época que não poderia 117 

prestar serviços para a Prefeitura como funcionária pública. Atualmente foi orientada a prestar serviço 118 

por outra empresa e esta é a situação atual. Dra. Tania disponibilizou a Sra. Denise cópia do 119 

Relatório DENASUS com as considerações pertinentes ao assunto em tela (contratos médicos). 120 

Salientou que o relatório disponibilizado é um dos documentos oficiais que a COFIN se baseia para 121 

desenvolver o seu trabalho. Sra. Denise explicou que o ajuste no modelo de contrato assinado com 122 

os médicos de São Sebastião compreende a possibilidade de visualizar a quantidade e valor dos 123 

plantões efetuados. Explicou que esse Contrato já foi aprovado pelo Tribunal de Contas em outras 124 

regiões e vem se tornando um padrão de contrato. Dra. Tania citou a tabela de referência. Dr. Edson 125 

perguntou qual é a tabela de referência médica. Dra. Tania explicou que é preciso ter referência dos 126 

valores praticados na tabela SUS com pesquisa da macrorregião e Estado, pois os valores 127 

apresentados são diferenciados para maior. Sra. Denise explicou que existem os valores de plantão 128 

presencial e plantão e sobre aviso, honorários médicos – são três: SUS (tabela SUS) e pagos numa 129 

folha a parte estão os particulares e convênios (tabela de cada operadora). Dra. Tania perguntou se 130 

a Irmandade tem alguma incidência sobre convênios e particulares. Sra. Denise respondeu que o 131 

Hospital recebe e retém o valor de todos os profissionais. Explicou que antigamente somente a 132 

pediatria pagava, atualmente todas as especialidades pagam 10%. Dra. Tania solicitou que estas 133 

informações constem no relatório das próximas prestações de contas. Dra. Luciana informou que os 134 

plantões de Pronto Socorro (especialidades) têm isonomia e com relação aos contratos médicos do 135 

Pronto Socorro também serão chamados para assinatura do novo contrato. Dr. Edson considerou 136 

que a tentativa de isonomia é questão de mercado, que não cabe a administração aplicar esse 137 

princípio, considerando a escassez de determinados profissionais na região. Dra. Luciana explicou 138 

que a isonomia vale apenas para os plantões presenciais. Retomando, Dr. Magiolino informou que 139 

anteriormente havia no Hospital um centro de custo chamado intervenção, na qual alguns 140 

funcionários eram contratados pelo Hospital para trabalhar na Prefeitura. Lembrou que esta situação 141 

também foi apontada pelos conselheiros como justificativa para reprovar as contas do HCSS. Em 142 

seguida perguntou se essa situação foi resolvida. Sra. Denise informou que a última funcionária com 143 

esse vínculo foi exonerada e assumiu vínculo com a própria Prefeitura. Dra. Luciana informou que 144 

existem os fisioterapeutas que já estavam. Sra. Denise considerou que regularizará a situação 145 

desses profissionais, pois não poderá extinguir bruscamente a média de 300 atendimentos mês. Dra. 146 

Tania perguntou se o hematologista é funcionário público e se existe sobreposição de carga horária.  147 

Dra. Luciana informou que ele é funcionário público, porém ele atua na especialidade hematologista 148 

como funcionário do Hospital. Dr. Magiolino perguntou a Dra. Luciana se existe controle de ponto 149 

biométrico para a classe médica, considerando ser esta uma recomendação do Ministério Público 150 

Federal. Dra. Luciana respondeu que não. Em seguida, Dr. Magiolino perguntou qual é o horário 151 

físico presencial do diretor técnico do Hospital. Dra. Luciana salientou que sempre cumpriu a sua 152 
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carga horária como funcionária da Prefeitura e que fica como responsável técnica pelo Hospital paga 153 

pela Prefeitura. Explicou que o salário da Prefeitura é o salário base de 40 horas semanais e que foi 154 

efetuado um acordo com a Sra. Denise para uma complementação salarial para o exercício do cargo 155 

de diretor técnico. Sra. Denise explicou que o acordo salarial com a Dra. Luciana tem o objetivo de 156 

complementar o valor de mercado, justificando a responsabilidade do cargo técnico de todo o 157 

complexo hospitalar que ela assume junto ao CREMESP. Salientou que o salário dela como 158 

funcionária pública é inferior a responsabilidade assumida como diretoria técnica. Dra. Tania 159 

perguntou se a Dra. Luciana continuará com essa complementação depois que a intervenção 160 

terminar. Sra. Denise respondeu que sim, caso continue como diretora técnica e que o Termo de 161 

Convênio entre o HCSS e a Prefeitura também permite a cessão de funcionário. Dr. Edson discorreu 162 

sobre as dificuldades para se fixar médicos na especialidade dentro do Hospital e que as 163 

providências tomadas e adequações realizadas dentro do valor de mercado são sempre no sentido 164 

para não perder o profissional. Dr. Magiolino perguntou se a Dra. Luciana não estaria em desvio de 165 

função considerando o cargo de diretor técnico e seu cargo de concurso. Sra. Denise respondeu que 166 

ela não está em desvio e que para exercer o referido cargo tem a prerrogativa de ser médico. Dr. 167 

Edson explicou que é um cargo de responsabilidade e de nomeação da administração. Sr. Henrique 168 

Simões questionou que as intervenções devem ser previamente solicitadas e autorizadas conforme 169 

Regimento Interno. Dr. Magiolino respondeu que a sua participação de voz foi autorizada pela mesa 170 

diretora. Em seguida, Dra. Tania fez questionamentos sobre a UPA. Sra. Denise informou que estão 171 

em fase de licitação para início das obras de reforma e adequação. Disse que junto a Dra. Luciana 172 

está fazendo levantamento dos pontos técnicos a serem adequados ao processo de trabalho. Dra. 173 

Tania perguntou se a planta de construção da UPA é padrão pelo Ministério da Saúde. Dra. Luciana 174 

respondeu que a planta é padrão, porém esta sofreu alterações. Dra. Tania perguntou de quem é a 175 

responsabilidade na Prefeitura pelo acompanhamento da obra até a sua entrega. Sra. Denise 176 

desconhece quem era a pessoa responsável na época. Dra. Tania salientou que essa situação deve 177 

ser evitada, considerando que as unidades da saúde passam por diversas reformas e construções. 178 

Em seguida citou os transtornos ocasionados durante o processo de reforma da unidade de 179 

Maresias. Por último, disse que como Conselheira irá sugerir que se crie uma comissão para 180 

acompanhamento de obras da SESAU. Sra. Denise disse que em sua visão percebe que existem 181 

inúmeras irregularidades com relação à qualidade da obra, vazamentos, janelas tortas, aparelhos de 182 

ar condicionado com tamanhos desproporcionais ao tamanho das salas. Dra. Tania questionou a 183 

abrangência da função do arquiteto da SESAU. Nesse momento, Dr. Magiolino agradeceu o 184 

momento de participação da reunião, apresentou-se à disposição da administração para quaisquer 185 

esclarecimentos e se ausentou. Sr. Henrique Simões considerou que esta questão já foi discutida 186 

em outros momentos, sendo apresentada a necessidade das adequações e atualmente estão em 187 

processo de licitação para início das intervenções necessárias. Informou que este ano a Secretaria 188 

de Obras terá a subdivisão para Secretaria de Urbanismo, sendo que uma tratará das obras públicas 189 

(na qual terá uma pessoa responsável só pelo termo de entrega da obra) e a outra tratará de outras 190 

questões particulares. Dra. Tania perguntou se o gerenciamento do Hospital de Boiçucanga fará 191 

parte do Complexo Hospitalar. Sra. Denise respondeu que não. Sr. Henrique explicou que não 192 

existe Hospital em Boiçucanga e sim uma construção e um projeto de Hospital. Informou que existe 193 

uma planilha de custos, auditoria em andamento e acompanhamento do Ministério Público. Explicou 194 

que na lógica de viabilidade tão logo haja liberação judicial para que a Prefeitura possa fazer 195 

intervenção, passarão a planejar ações. Informou que existe uma fala para que esse projeto de 196 

hospital seja direcionado para a implantação de uma UPA qualificada com serviço ambulatorial 197 

agregado a uma maternidade. Em seguida, a presidente do COMUS Isabel, solicitou da COFIN a 198 

apresentação do parecer referente às Contas do Hospital – 1º Quadrimestre/2017, com leitura pelo 199 

Conselheiro, membro da Comissão de Finanças, Sr. Carlos Alberto que efetuou a leitura na íntegra 200 

do referido parecer, tendo como conclusão a Reprovação das Contas do HCSS – 1º 201 

quadrimestre/17. Por último, informou que o parecer da COFIN é parte integrante da ata 358ª 202 

reunião da COFIN, realizada no dia 12/06/17. Sra. Denise esclareceu que com relação aos contratos 203 
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médicos discutidos anteriormente, providenciará para que os anexos dos contratos sejam 204 

encaminhados ao COMUS. Com relação ao AVCB, informou que fizeram um contrato para 205 

elaboração do projeto, pois faz parte do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta com cronograma 206 

de atividades para futura liberação do Corpo de Bombeiros. Quanto ao Laudo da Vigilância Sanitária 207 

já possuem, porém este depende do referido cronograma de atividades que já está sendo executado 208 

no âmbito hospitalar e o AVCB. Agradeceu e encerrou a apresentação. Sra. Isabel colocou em 209 

votação a Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – 1º 210 

Quadrimestre/17. Nesse momento alguns conselheiros se manifestaram contrário ao parecer da 211 

COFIN. Sr. Henrique Simões efetuou a correção nos encaminhamentos da mesa diretora. Disse que 212 

o parecer da COFIN tem a função de subsidiar a Plenária na votação das Contas. Sr. Puríssimo 213 

solicitou a palavra, sendo interrompido pelo Sr. Henrique Simões quanto à intervenção considerando 214 

que neste momento ele não é mais conselheiro. Sra. Isabel colocou novamente as contas do HCSS 215 

em votação, sendo contabilizado cada voto nominalmente, sendo estes: Pela Aprovação das 216 

Contas: Edson Cardin, Rosana Fleury, Henrique Simões Rodrigues da Silva, Daniela Santos 217 

Medeiros da Silva, Adilson Ferreira de Moraes, Camila Ribeiro Puerto e Isilda Aparecida de Rezende 218 

Giudice; Pela Reprovação das Contas: Tania Regina Sarak, Maria Cecília Nobre Borges Nogueira, 219 

Clausius Pestana, Carlos Alberto de Sant’Anna, Fabiana Medioli, Maria Aparecida Dias Santos 220 

Prado, sendo as contas consideradas Aprovada, contabilizando o total de 7 votos a 6 seis. As 221 

Contas do HCSS – 1º Quadrimestre/17 foram aprovadas. Considerando que não houve tempo 222 

hábil para discutir os demais itens de pauta, Sra. Isabel informou que a Sra. Ana Maria e Tereza 223 

enviaram por e-mail quais as lacunas existentes nas Comissões do COMUS (comissões e 224 

segmentos), explicou que também será preciso formar algumas comissões, principalmente a 225 

Comissão aos Conselhos Gestores de Unidades _ CGU’S e que a próxima reunião ordinária de julho 226 

será designada especificamente para aas questões internas do COMUS. Sr. Henrique solicitou a 227 

palavra a presidente da mesa e argumentou que em alguns momentos, no passado o COMUS era 228 

tolhido de sua participação, porém atualmente deixou claro que o seu compromisso é o cumprimento 229 

do que a lei exige. Disse que durante as reuniões deliberativas não são permitidas intervenções de 230 

membros que não pertençam ao Conselho. Salientou que a participação deverá ser previamente 231 

autorizada. Disse que isso é democracia e que será preciso exercitar essa postura e se basear no 232 

regimento interno do COMUS. Informou que a pauta da próxima reunião será a proposta de alteração 233 

do Regimento Interno. Em seguida explicou que os três segmentos estão aqui representados por 234 

meio dos representantes legais: Governo/Prestador, Trabalhadores e Usuários, bem como a 235 

Sociedade Civil. Salientou que a sua observação tem como o foco principal as reuniões de prestação 236 

de contas, objetivando evitar os possíveis embates. Lembrou que o Conselho é um órgão oficial e 237 

merece respeito e que posturas inadequadas terão as medidas legais cabíveis. Explicou que todo 238 

relatório emitido pelas comissões do COMUS entra como uma forma propositiva. Convidou o 239 

COMUS para participar das audiências públicas para o PPA – Plano PluriAnual. Concluindo solicitou 240 

melhorar o uso das terminologias empregadas nos documentos e pareceres emitidos. Por último, 241 

informou que para a próxima prestação de contas da SESAU também será apresentada a prestação 242 

de contas do HCSS. A Conselheira Maria Cecília perguntou qual é o tempo adequado, considerado 243 

como prévio, nos casos das intervenções durante as plenárias. Sr. Henrique explicou que tempo 244 

prévio é aquele que antecede o início da reunião plenária. Sra. Maria Cecília solicitou que os 245 

assuntos pertinentes ao Conselho sejam feitos principalmente nas plenárias antes de serem 246 

divulgados nas redes sociais. Sr. Gilbertinho questionou se o fato do Hospital não estar com o auto 247 

de vistoria do bombeiro em dia não abriria precedente para outras empresas na mesma situação. 248 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 249 

presentes. 250 

Ata elaborada por     Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida 251 

pela Sra. Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.                                                                                 252 

Sebastião, 13 de junho de 2017. 253 
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