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ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de dezembro de 2018. Início às 15 horas e 15 minutos em 2ª chamada e término 3 

às 17 horas e 30 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 242ª – (Ducentésima quadragésima 5 

segunda) Reunião Ordinária realizada no dia 13/11/18 e 159ª (Centésima Quinquagésima) 6 

Reunião Extraordinária realizada no dia 06/11/18, ambas aprovadas por unanimidade.  7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos:  8 

Ofícios Expedidos: Of. 182/18 – a SESAU/ADM – Solicitação para confecção de filipetas para as Pré 9 

Conferências de Saúde, Of. 183/18 – a SESAU referente denúncia sobre a Centro de Diagnósticos por 10 

Imagem – CADI, Of. 184/18 – a SESAU-Odontologia – referente elogios ao Departamento de Odontologia 11 

pelos prêmios recebidos, Of. 185/18 – solicitação da Conselheira Dirceia para analisar a viabilidade de 12 

estender o horário de atendimento das unidades de saúde da Costa Sul, Of. 186/18 – em resposta ao 13 

Conselho do Idoso sobre a solicitação de participação da composição do COMUS, Of. 187/18 – ao 14 

Conselho Curador referente substituição de membro; Of. 188/18 – ao Conselho Municipal de Controle e 15 

Participação Social do Programa Bolsa Família referente substituição e membro; Of. 189/18 - à Sesau – 16 

solicitação reunião extraordinária, Of. 190/18 – à Sesau – Rel. Ouvidoria; Of. 191/18 – ao HCSS – Com. 17 

Acomp. Convênio; Of. 192/18 – à Sesau – ref. Auditorias; Of. 193/18 – à Sesau – ref. Aluguel Pierotti; Of. 18 

194/18 – à Sesau – ref. recursos federais; Of. 195/18 – ao HCSS – ref. autorização para pedir exames. 19 

Ofícios Recebidos: Of. 631/2018 – FSPSS – Solicitação de pauta para reunião ordinária de dezembro, Of. 20 

811/2018/SESAU-GS – solicitação de reunião extraordinária; Of. 147/2018 – SEPEDI – convite para 21 

inauguração nova sede; Of. 823/18 – SESAU/GS – Solicitação de pauta para FSPSS apresentar os 22 

protocolos e guias práticos fornecido pelo Depto de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Of. 848/2018 – 23 

SESAU-GS – referente solicitação de item de pauta – informes sobre a Apresentação de Modelo de Gestão 24 

a ser adotado para o gerenciamento do Hospital de Clínicas (retificado pelo Ofício 850/18). Resoluções do 25 

COMUS: nº35/18 - Alteração na composição da Secretaria Executiva do COMUS, 36/18 – Alteração na 26 

representatividade do COMUS no Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 27 

FSPSS, nº 37/18 - Alteração na representatividade do COMUS no Conselho Municipal de Controle e 28 

Participação Social do Programa Bolsa Família; nº 38/18 - Alteração na Comissão de Formação e 29 

Acompanhamento dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S, nº 39/18 - Plano Municipal de 30 

Contingência para Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) – 2019/2020. Relação de Remessas do 31 

Fundo Municipal de Saúde: Datada de 21/11/18 e 26/11/18. E-mail Recebido: Informações atualizadas 32 

sobre ações em andamento no Itatinga. 33 

ORDEM DO DIA:  34 

Iniciando a ordem do dia, a Senhora Presidente colocou em discussão a  proposta da 35 

pauta elaborada pela Secretaria Executiva para a presente reunião, com os seguintes 36 

assuntos: 1- Apresentação dos Resultados do Trabalho Preventivo nas unidades 37 

Escolares pelas Equipes de Saúde Bucal da FSPSS e Apresentação do Projeto 38 

“Oficina de Restauração e Criação de Materiais Pedagógicos” da Diretoria de 39 

Saúde Bucal da FSPSS; 2- Apresentação dos protocolos e guias práticos 40 

fornecido pelo Depto de Atenção Básica do Ministério da Saúde pela Fundação de 41 

Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS; 3- Eleição 2 membros para a Comissão 42 

de Finanças – COFIN; 4- Eleição de 1 membro para Conselho Curador da 43 

Fundação de Saúde – FSPSS; 5- Eleição de 1 membro para Comissão de Formação 44 

dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S; 6- Apresentação de modelo de 45 

gestão a ser adotado para Gerenciamento, Operacionalização e Execução de 46 

Ações de Serviços de Saúde no HCSS, na UPA e no PA de Boiçucanga, e de 47 

Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde da Rede Assistencial do 48 

Município de São Sebastião; 7- Discussão e deliberação: as leis que se referem a 49 

estrutura da Fundação precisam ou não passar pelo COMUS; 8- Pré Conferências 50 

de Saúde; 9- Calendário de reuniões ordinárias do COMUS para o ano de 2019. Não 51 

havendo discussões, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade. 52 
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1- Apresentação dos Resultados do Trabalho Preventivo nas unidades Escolares 53 

pelas Equipes de Saúde Bucal da FSPSS e Apresentação do Projeto “Oficina de 54 

Restauração e Criação de Materiais Pedagógicos” da Diretoria de Saúde Bucal da 55 

FSPSS: Iniciando o primeiro item da pauta, a Senhora Presidente passou a palavra 56 

para a Servidora Carol e para o Servidor Antônio Nisoli, para fazer as exposições, 57 

ambos representando o Departamento de Saúde Bucal da Secretaria da Saúde. 58 

Iniciando a exposição, a servidora Carol apresentou o trabalho realizado no ano, 59 

explicando as missões, a composição da equipe de trabalho, os locais onde se realizam 60 

os trabalhos e as apresentações, as parcerias e atividades realizadas, além dos dados 61 

acerca da quantidade atendimentos e atividades realizadas, bem como o local de 62 

realização dos mesmo. Dada a palavra para a Conselheira Dirceia, pela mesma foi 63 

perguntado se há levantamento das prioridades nos atendimentos a serem realizados. 64 

Em resposta, Carol disse que sim. Em seguida, dada a palavra ao Servidor Antonio 65 

Nisoli, pelo mesmo foi apresentadada a parceria entre a Secretaria de Saúde e a 66 

Secretaria de Cultura para a criação de uma oficina pedagógica, recuperação e 67 

reestruturação de materiais existentes, confecção de novos materiais e aquisição de 68 

materiais para as atividades de prevenção, como modelos, fantoches e painéis, por 69 

exemplo. Dada a palavra para a Conselheira Dirceia, pela mesma foi perguntado se há 70 

um lugar para guardar o material tendo em vista que os mesmos podem ser reutilizados. 71 

Em resposta, Sr. Antonio disse que o projeto prevê a construção de malas para guardar 72 

os objetos. Dada a palavra para a Conselheira Marcia, a mesma parabenizou toda a 73 

equipe pelo projeto apresentado. Dada a palavra ao Conselheiro Douglas, o mesmo 74 

parabenizou a equipe pelo projeto e perguntou se o projeto também contempla um 75 

trabalho corretivo e quem é a equipe. Em resposta, Sr. Antonio disse que sim, explicou 76 

que a Divisão de Saúde Bucal representa um quarto de todo o Departamento, 77 

esclarecendo que os resultados obtidos serão objeto de prestação de contas futura. Ato 78 

contínuo, Sr. Antonio solicitou a aprovação do projeto. Dada a palavra ao Conselheiro 79 

Roberto, pelo mesmo foi perguntado se há necessidade de aprovação, uma vez que o 80 

pedido de pauta não falava em deliberação. Dada a palavra ao Servidor Antonio, pelo 81 

mesmo foi dito que a aprovação é necessária para que não haja questionamentos 82 

futuros acerca dos materiais que serão adquiridos, os quais não têm relação direta com 83 

a atividade da Secretaria, pois serão adquiridos objetos para a confecção, por exemplo, 84 

isopor, espuma, fitas adesivas, etc. Em seguida, a Senhora presidente colocou em 85 

votação o pedido de autorização para confecção de materiais preventivos dentro do 86 

âmbito da educação permanente do Departamento de Saúde Bucal, o qual foi aprovado 87 

por dez votos, havendo uma abstenção. Dada a palavra aos Servidores Carol e 88 

Antonio, os mesmos agradeceram a oportunidade e colocaram-se à disposição para 89 

quaisquer questionamentos. Em seguida, a Senhora Presidente agradeceu e 90 

parabenizou os Servidores, passando para o próximo item da pauta.  91 

2- Apresentação dos protocolos e guias práticos fornecido pelo Depto de Atenção 92 

Básica do Ministério da Saúde pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 93 

– FSPSS: Iniciando o segundo item da pauta, foi dada a palavra para a Senhora 94 

Izabele, representando a Fundação de Saúde Púbica de São Sebastião, que explicou 95 

que há necessidade, por novas exigências legais, de serem adotados “protocolos de 96 

atendimento” por parte do Município. Acrescentou que todos os manuais de protocolos 97 

foram elaborados pelo Minsitério da Saúde e o Município pode adotá-los e fazer suas 98 

adequações, ou elaborar seus próprios protocolos. Em razão do elevado custo e do 99 



 
 

Ata da 243ª Reunião Ordinária do COMUS 11/12/18                                Página 3 de 5 
 

tempo que será gasto para elaboração de protocolos próprios, solicitou aprovação para 100 

que a Fundação possa adotar os protocolos disponibilizados pelo Minstério da Saúde e 101 

que sejam efetuadas as adequações de acordo com as necessidades locais. Encerradas 102 

as discussões, a Senhora Presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado 103 

por unanimidade.  104 

3- Eleição 2 membros para a Comissão de Finanças – COFIN: Passando ao terceiro 105 

item da pauta, foi eleita a Conselheira Marcia em substituição à Conselheira Cléia, 106 

ambas representando o segmento Usuários e em seguida foi eleito o Conselheiro 107 

Roberto Magiolino em substituição ao Conselheiro Daniel Galani, indicações 108 

aprovadas por unanimidade. 109 

4- Eleição de 1 membro para Conselho Fiscal e Curador da Fundação de Saúde – 110 

FSPSS:  Foi eleito o Conselheiro Daniel, do seguimento usuários, para atuar como 111 

membro titular junto ao Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São 112 

Sebastião, em substituição ao Conselheiro Roberto Magiolino, indicação aprovada por 113 

unanimidade. Ressaltando que a vaga no Conselho Curador, ocupada anteriormente 114 

pelo Conselheiro Daniel Galani se encontra vaga, pois não houve manifestação de 115 

interesse nesta plenária. 5- Eleição de 1 membro para Comissão de Formação dos 116 

Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S: Na sequência foi eleita a Conselheira 117 

Marcia Guimarâes em substituição da Conselheira Isabel Cristina, ambas segmento 118 

Usuários, indicação aprovada por unanimidade. 119 

6- Apresentação de modelo de gestão a ser adotado para Gerenciamento, 120 

Operacionalização e Execução de Ações de Serviços de Saúde no HCSS, na UPA e 121 

no PA de Boiçucanga, e de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde 122 

da Rede Assistencial do Município de São Sebastião: Passando ao sexto item da 123 

pauta, foi dada a palavra ao Conselheiro Wilmar, Secretário da Secretaria Municipal 124 

de Saúde, que informou que o Município abrirá, nos próximos dias, licitação para 125 

contratação de uma empresa, para o fazer o Gerenciamento, Operacionalização e 126 

Execução de Ações de Serviços de Saúde no Hospital de Clínicas de Sâo Sebastião - 127 

HCSS, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e no Pronto Atendimento - PA de 128 

Boiçucanga, e de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde da Rede 129 

Assistencial do Município de São Sebastião. Ainda, informou que estão em andamento 130 

algumas obras e licitações para melhoria na qualidade da prestação dos serviços de 131 

saúde no Município. Dada a palavra à Senhora Presidente, pela mesma foi perguntado 132 

se havia um prazo para a abertura da licitação em questão. Pelo Conselheiro Wilmar 133 

foi dito que não havia um prazo específico, mas que a abertura do certame seria 134 

imediatamente. Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi dito que deveria 135 

ser trabalhado um prazo para o fim da intervenção no hospital e devolução dos serviços 136 

para a Irmandade, acrescentando que não via futuro no abertura da licitação, pois isto 137 

seria inviável pois só dá prejuízo. Dada a palavra ao Conselheiro Wilmar, pelo mesmo 138 

foi dito que estava em estudo como seria a demissão dos funcionários e como os 139 

mesmos poderiam ser aproveitados, acrescentando que o passivo será zerado. 140 

Encerradas as discussões, a Senhora Presidente colocou em votação a prorrogação do 141 

horário da reunião, nos termos regimentais, o que foi acatado por unanimidade. 142 

Prosseguindo, a Senhora Presidente passou ao sétimo item da pauta. 143 

7- Discussão e deliberação: as leis que se referem a estrutura da Fundação 144 

precisam ou não passar pelo COMUS: Dada a palavra ao Conselheiro Roberto 145 

Magiolino, por este foi solicitada deliberação do Pleno, aprovando o envio de ofício ao 146 
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Ministério Público Estadual, para que seja analisado se há ou não necessidade de 147 

apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Saúde sempre que a Prefeitura 148 

Municipal de São Sebastião pretender efetuar modificações na estrutura da Fundação de 149 

Saúde Pública de São Sebastião, especialmente em relação à criação de Cargos 150 

Comissionados, e, caso o entendimento seja pela necessidade, que ingresse com as 151 

medidas legais cabíveis a fim de buscar a decretação da anulação das leis aprovadas e 152 

publicadas nos anos de 2017 e 2018 que tratam da matéria. Dada a palavra ao 153 

Conselheiro Carlos Eduardo, foi dito que não há necessidade de análise e deliberação 154 

do Conselho de Saúde, considerando que existem representantes do COMUS no 155 

Conselho Curador e também porque a a Fundação de Saúde é executora das políticas 156 

estabelecidas pela Secretaria de Saúde. Em seguida solicitou que o pedido seja negado. 157 

Dada a palavra para a Conselheira Marcia, pela mesma foi dito que entendia necessária 158 

a análise de deliberação do Conselho sempre que que houver a criação de Cargos de 159 

Diretoria da Fundação de Saúde. Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi 160 

dito que as alterações tem passado pelo Conselho Curador da Fundação, mas que 161 

entende necessária a análise e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Os 162 

Conselheiros Clausius e Claudia, manifestaram-se pela necessidade de análise das 163 

modificações pelo Conselho. Sr. Carlos Eduardo reforçou que as deliberações dos atos 164 

gerenciais da Fundação não têm obrigatoriedade de serem submetidas ao COMUS, pois 165 

já são obedecidas formalidades legais como deliberações pelo Conselho Curador e visto 166 

de seus atos(por meio de atas) ao Ministério Público, mas entende que podem ser 167 

trazidas questões informativas para conhecimento dos conselheiros. Ressaltou que os 168 

conselheiros representantes do COMUS no Conselho Curador deveriam alimentar o 169 

COMUS dos atos praticados pela Fundação. Encerradas as discussões, a Senhora 170 

Presidente colocou a proposta em votação. Por seis votos a cinco, o Pleno acatou o 171 

pedido do Conselheiro Roberto e deliberou pelo envio de ofício ao Minstério 172 

Público.  173 

8- Pré Conferências de Saúde: Passado ao oitavo item da pauta, a Senhora 174 

Presidente falou sobre a necessidade e importância dos Conselheiros nas Pré-175 

conferências Municipais de Saúde, informando que a próxima acontecerá no próximo dia 176 

18/12/18, no bairro da Topolândia. Em seguida, falou da importância e necessidade da 177 

permanência dos Conselheiros até o término das reuniões do Conselho.  178 

9- Calendário de reuniões ordinárias do COMUS para o ano de 2019: Por fim, a 179 

Senhora Presidente apresentou proposta para o calendário das reuniões ordinárias do 180 

Conselho para o ano de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade a continuidade da 181 

realização das reuniões as segundas terças feiras de cada mês, horário às 15 horas. 182 

Calendário aprovado por unanimidade pelo plenário. Nada mais havendo a tratar, a 183 

Senhora Presidente encerrou a reunião. A presente ata, após aprovação, será assinada pelos 184 

presentes. Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do 185 

Nascimento Oliveira. 186 

Sebastião, 11 de dezembro de 2018.  187 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  188 
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