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ATA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de fevereiro de 2019. Início às 15 horas e 22 minutos em 2ª chamada e término às 3 

16 horas e 32 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 243ª e 244ª – (Ducentésima quadragésima 5 

Terceira e Ducentésima quadragésima quarta) Reuniões Ordinárias realizadas nos dias 6 

11/12/2018 e 08/01/19 respectivamente, e ambas foram aprovadas por unanimidade.  7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Of. 196/18 – a SEMAM – solicitação do Observatório ambiental para realização de 9 

reuniões do COMUS para o exercício de 2019; Of. 197/18 – a Promotoria de Justiça – sobre o 10 

questionamento do Conselheiro Daniel Galani referente a representatividade da Irmandade ser feita 11 

por funcionários e não associados, Of. 001/19 – a SESAU – solicita atualizações das auditorias 12 

municipais em aberto; Of. 002/19 – a Provedoria Irmandade – sobre representatividade no COMUS; Of. 13 

003/19 – a SEMAM – referente solicitação de agendamento Observatório ambiental para realização das 14 

reuniões ordinárias do COMUS 2019, Of. 004/19 – a SESAU – referente solicitação de emissão do decreto 15 

da 7ª CMS, Of. 005/19 – a SESAU – referente convite ao servidor Antonio Carlos Nisoli como palestrante 16 

oficial da 7ª CMS, Of. 006/19 – a Fundação Deodato Santana – sobre agendamento no teatro; Of. 007/19 17 

– a SESAU – sobre confecção faixas para 7ª CMS; Of. 008/19 – a SESAU – divulgação 7ª CMS no site 18 

PMSS; Of. 009/19 – a Rádio Morada – sobre divulgação 7ª CMS; Of. 010/19 – a Rádio Band Vale Litoral 19 

Norte -  sobre divulgação 7ª CMS; Of. 011/19 – ao Departamento Planejamento SASAU -  referente 20 

layout 7ª CMS, Of. 012/19 – a SESAU – sobre confecção cartazes para 7ª CMS; Of. 013/19 – a SESAU – 21 

sobre divulgação por meio do carro de som – 7ª CMS, Of. 014/19 – a SESAU – sobre solicitação de lanche 22 

e coquetel para 7ª CMS, Of. 015/19 – a SESAU – sobre confecção de convites para 7ª CMS; Of. 016/19- a 23 

SESAU – sobre confecção de certificados para 7ª CMS; Of. 017/19 – ao Departamento Planejamento 24 

SESAU- referente solicitação de crachás 7ª CMS, Of. 018/19 – a SESAU – solicitação de material 25 

descartável para 7ª CMS, Of. 019/19 – ao Departamento Planejamento SESAU – referente solicitação de 26 

pastas para 7ª CMS, Of. 020/19 – a ECOBUS – referente solicitação de ônibus para 7ª CMS, Of. 021/19 – 27 

ao Departamento Planejamento SESAU – referente solicitação de cerimonial para 7ª CMS, Of. 022/19 – a 28 

FSPSS – referente cessão da servidora Sandra para apoio para servir lanche na 7ª CMS, Of. 023/19 – a 29 

FSPSS – referente solicitação para participação da reunião com os médicos e enfermeiros para 30 

sensibilização da 7ª CMS, Of. 024/19 – ao Prefeito Felipe Augusto – referente o envio da PC da SESAU 31 

referente ao 1º QD-18, Of. 025/19 – a Viação União do Litoral – solicita ônibus para o dia da 7ª CMS, Of. 32 

026/19 – a SESAU – solicitação de toner para impressora COMUS, Of. 027/19 – a SESAU – solicita cópia 33 

assinada do último Plano Municipal de Saúde.  34 

Ofícios Recebidos: Of. 890/2018/SESAU-GS – Convite para visita ao Hospital Regional em Caraguatatuba 35 

no dia 20/12/18 às 10 horas, Memo Circular – 07/2018 – SESAU-GS – informando que os setores da 36 

SESAU passarão a produzir e numerar os próprios memorandos; Of. 728/2018 – FSPSS – PRE – em 37 

resposta ao ofício 185/2018 - COMUS referente solicitação de horário estendido de atendimento para as 38 

unidades de saúde Costa Sul, Of. 004/2018 – SESAU-DRF – envio de relatório parcial dos valores 39 

repassados com recursos federais – exercício 2018, Of. 151/2018 – Intervenção – em resposta ao ofício 40 

191/2018 – COMUS sobre solicitação de agendamento para reuniões da Comissão de Acompanhamento do 41 

Convênio de Assistência entre Município e Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, Of. 914/2018 – 42 

SESAU-GS – solicitação de pauta para apresentação da Prestação de Contas Convênio 248/2018 – SES – 43 

Custeio e Investimento, Of. 010/2019 – Em resposta ao ofício 001/19 – sobre atualizações de auditorias 44 

municipais, Of. 009/19 – FSPSS – PRE – termo contagem de biênio de representação dos Conselhos 45 

Curador e Fiscal, Of. 14/19 – SESAU-DPS – Convite para COMUS participar da reunião para Apresentação 46 

do Programa Saúde em Ação da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, Of. 006/2019 – OAB – 47 

sobre destituição dos representantes atuais na composição do COMUS, Of. 22/2019-PRE-FSPSS – 48 

resposta ao ofício 140/2018 – COMUS – PC 3º QD-2018, Of. 022/19 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 49 

140/18 – COMUS sobre PC 3º QD/18, Of. 01/2019 – DIR – OAB – referente indicação de membros para o 50 

COMUS; Of. 0023/2019-SESAU-DRF – resposta ao ofício 142/2018, reiterado pelo ofício 193/2018, Of. 51 

0003/2019-SESAU-DESES – referente convite para participação do COMUS ao Pregão Presencial sobre a 52 

contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada para gestão de saúde do 53 

município e infraestrutura de servidores, incluindo serviços de implantação , treinamento, suporte técnico e 54 

manutenção da solução de software, Of. 49/19 – FSPSS-PRE – autorização para participação do COMU?S 55 

à reunião com os Enfermeiros – 7ª CMS, Of. 004/19-SESAU-DRF- Agendamento da Prestação de Contas 56 
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do 3º Qd-2018, Ofício 006/2019 – Controladoria – HCSS – em reposta ao ofício COMUS 141/2018 – PC 2º 57 

QD-2018; Ofício 007/2019 – Controladoria – HCSS – em resposta ao ofício COMUS 143/2018 – PC 2º QD-58 

2018; Ofício 008/2019 – controladoria – HCSS – em resposta ao ofício COMUS 145/2018 – PC 2º QD-59 

2018; Documento emitido pela Irmandade, datado de 06/02/19, em resposta ao ofício 002/2019 – 60 

COMUS sobre a representatividade na composição do COMUS; Of. 0042/2019 – SEGOV – Comunicado a 61 

todas Secretarias sobre órgão de assessoria de imprensa; Of. 042/19 – SESAU-GS – resposta ao ofício 62 

183/2018 – COMUS sobre a qualidade dos serviços prestados pela empresa CADI. Of. 009/19 – 63 

DESES/DRF/SESAU – informa data Prestação de Contas na Câmara.  64 

ORDEM DO DIA:  65 

Iniciando a ordem do dia, a Sra Isabel, Presidente do Comus, colocou em discussão a  proposta 66 

da pauta elaborada pela Secretaria Executiva para a presente reunião, com os seguintes 67 

assuntos: 1- Inclusão dos novos membros representantes da OAB (Alice Braz e Luiz Souza 68 

Padilha) e m substituição aos membros Roberto Magiolino e Daniel Galani; 2 - 69 

Apresentação Daniel Augusto - Administração do Hospital de Clínicas de São Sebastião; 3 - 70 

Eleição de um membro Usuários para compor a Comissão dos CGU”S; 4 - Eleição de um 71 

membro do segmento Usuários para compor o Conselho Curador da Fundação; 5 - Eleição 72 

de um membro do COMUS (com nível escolar superior) para compor o Conselho Fiscal; 6 - 73 

Eleição de um membro do COMUS para compor a Secretaria Executiva; 7 - Eleição de um 74 

membro segmento Usuários para COFIN; 8 - Parcial sobre as Pré Conferências; 9 – 75 

Apresentação da Prestação de Contas Parcial do Convênio 248/2018 Custeio e 76 

Investimento; 10 - Apresentação do SISPACTO-2019; 11 - Apresentação da Programação 77 

Anual de Saúde - PAS 2018; 12- Assuntos Gerais: Errata na Resolução 030/2018. Não 78 

havendo discussões, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade. 79 

1- Inclusão dos novos membros representantes da OAB – Sra Isabel fez as apresentações do 80 

Sr. Luiz Padilla e da Srta. Alice Braz, que recebram as boas vindas dos demais membros do 81 

Conselho. Sra Isabel antecipou a pauta devido ao Sr. Daniel ainda não ter chegado. 2 - Eleição 82 

de um membro Usuários para compor a Comissão dos CGU”S – A Sra. Viviane Snodgrass se 83 

candidatou a vaga, o que foi aprovado por unanimidade. 3 - Eleição de um membro do 84 

segmento Usuários para compor o Conselho Curador da Fundação – A Srta Alice se 85 

candidatou e também recebeu o apoio unânime da plenária.  4 - Eleição de um membro do 86 

COMUS (com nível escolar superior) para compor o Conselho Fiscal – O Sr. Luiz Padilla se 87 

candidatou à vaga: aprovado por unanimidade. 5 - Eleição de um membro do COMUS para 88 

compor a Secretaria Executiva – Sra Cláudia se candidatou a vaga de 1ª Secretária, sendo 89 

eleita por unanimidade, deixando vaga a função de 2ª Secretária para a qual a Sra. Cléia se 90 

candidatou, também aprovada por unanimidade. 6 - Eleição de um membro segmento Usuários 91 

para COFIN – O Sr. Moisés se candidatou à vaga e foi aprovado por unanimidade. Na primeira 92 

reunião da COFIN após esta Ordinária será eleito um coordenador para a comissão e 93 

posteriormente informado em plenária. 7 - Apresentação Daniel Augusto - Administração do 94 

Hospital de Clínicas de São Sebastião – O Sr. Daniel César Augusto, Administrador do 95 

Hospital, se apresentou e fez uma explanação rápida de sua formação e experiência. Disse que a 96 

Intevenção continua sob responsabilidade da Sra Denise Passarelli, e na ausência dela, o 97 

Secretário da Saúde responde; ele veio colaborar com a parte administrativa. Após informou que a 98 

sua meta principal, e de todo o município é o fim da Intervenção, que há 12 anos foi adaptada 99 

num modelo que não corresponde aos princípios da administração pública. O primeiro passo foi 100 

revisar todos os contratos existente, alguns processos licitatórios foram aberto, um já foi concluído 101 

que é a contratação de um laboratório de análises clínicas. Fala sobre a dificuldade de encerrar a 102 

intervenção devido aos setores que envolve (HCSS, P.A. Boiçucanga, UPA e SAMU), e à 103 

interferência dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Está trabalhando com o Sr. Décio 104 

Galvão nessa questão, que afirma que é um trabalho a ser feito à 6 ou 8 mãos, tamanha a 105 

complexidade. Lembra da importância dessa transição, que é uma solução para todos, pois o 106 

Hospital é a porta de entrada do município para quem precisa dos serviços de saúde, seja 107 

residente ou turista, rico ou pobre, é ali que vai cair. Disse que sempre que possível estará nas 108 
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reuniões para manter o Conselho informado sobre os progressos (aplaudido pela plenária). 8 - 109 

Parcial sobre as Pré Conferências – A Sra Isabel diz que fará um balanço parcial sobre as pré-110 

conferências, lembra que a Conferência Municipal será nos dias 29 e 30 de março, com abertura 111 

no dia 29 às 18h, e os trabalhos se desenvolverão durante o dia 30; pede maior envolvimento dos 112 

conselheiros, já que nas pré-conferências a adesão foi mínima. Sra Isabel lembra que as pré-113 

conferências começaram em Camburi, em 16/10/2018, falou sobre a baixa adesão da população, 114 

dos conselheiros e dos profissioais de saúde das micro-regiões, que foi decepcionante observar 115 

que a população que reclama tanto dos serviços de saúde, quando pôde fazer alguma diferença 116 

para a melhoria desse serviço simplesmente se omitiu. Ressalta que a Conferência será mais uma 117 

oportunidade para serem apresentadas propostas, que ela espera conseguir mobilizar uma fatia 118 

maior da população, e com a ajuda dos delegados (serão eleitos 8 para o município), fazer com 119 

que as propostas cheguem as demais esferas da Conferência (regional, estadual e federal). Sra 120 

Ana Maria frisou o papel fundamental que a Fundação de Saúde terá para o sucesso da 121 

Conferência, considerando a importância do trabalho dos profissionais de saúde, em especial os 122 

Agentes Comunitários de Saúde, na semana que antecede a conferência; os agentes conhecem a 123 

comunidade, seus anseios e dificuldades, tem um contato direto com sua realidade. Tivemos 124 

exemplos claros disso em duas etapas da pré-conferência, uma enfermeira em Camburi e um 125 

Agente Comunitário na Topolândia que participaram ativamente dos debates e fizeram colocações 126 

importantíssimas, demonstrando conhecimento da sua comunidade. Sra Isabel falou da 127 

divulgação que está sendo feita na comunidade, juntos às escolas, faculdades, associações e 128 

obviamente unidades de saúde. Agradeceu o apoio dado pela Secretaria da Saúde, Educação e 129 

Fundação de Saúde, e ressaltou o empenho dos envolvidos. 9 – Apresentação da Prestação de 130 

Contas Parcial do Convênio 248/2018 Custeio e Investimento – Sra Isabel lembrou que toda a 131 

documentação referente aos itens 9, 10 e 11 foram enviadas anteriormente para análise dos 132 

conselheiros para que não haja necessidade da apresentação de todos os slides, o que 133 

ultrapassaria muito o tempo estimado da reunião, assim sendo serão discorridos tópicos 134 

importantes e respondidos os questionamentos. Sr. Bruno se apresenta e após explica que é 135 

uma prestação de contas parcial, que foram apresentados extratos mensais à COFIN, e que se 136 

trata de formalizar o que já foi informado mês a mês.  Faz uma breve explanação sobre a 137 

aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares, que foi recebido R$ 670.000,00 (por 138 

isso a prestação de contas é parcial) do total de R$ 920.000,00 do convênio, e que o convênio foi 139 

prorrogado até 31/12/2019; do montante recebido e aplicado houve um rendimento de R$ 140 

9.256,27, totalizando R$ 679.256,27; foram gastos R$ 45.913,00 no custeio de medicamentos e 141 

correlatos, e há R$ 633.343,27 disponível para uso no exercício de 2019; há licitação em 142 

andamento para compra de um Aparelho de Raio X digital para o P.A. de Boiçucanga e de uma 143 

Ambulância tipo “A” para o Depto de Transporte Sanitário; e finaliza dizendo que a medida em que 144 

as transações forem concluídas, a COFIN e o COMUS serão informados. Sra Isabel coloca para 145 

votação: aprovado por unanimidade. 10 - Apresentação do SISPACTO-2019 – Sr. Bruno 146 

explicou que o SISPACTO foi criado em 1999 pelo Governo Federal por meio do Ministério da 147 

Saúde com a intenção de avaliar a saúde nos municípios; são traçados prioridades, objetivos, 148 

indicadores e metas; é um sistema virtual que é alimentado com esses dados para 149 

acompanhamento do pactuado. A seguir explanou sobre os 23 indicadores onde pode ser 150 

observado que vários deles estão abaixo do pactuado, e em contrapartida alguns bastante 151 

exitosos como a Saúde Bucal, Doenças de Notificação Compulsória, Hanseníase e AIDS. Sra 152 

Dircéia perguntou se as “armadilhas para dengue” estão sendo colocadas. A Sra Fernanda, 153 

Diretora do Depto de Vigilância em Saúde informou que foi feita a ADL – Avaliação de 154 

Densidade Larvária - em Janeiro, e estão sendo feitos mutirões nos finais de semana. Sr. 155 

Clausius perguntou sobre os Agentes Comunitários de Saúde, sem reposição de agentes e com 156 

as deficiências das equipes, como pretendem alcançar a meta de 90%? Sra Izabelly explica que 157 

o Ministério da Saúde não admite uma meta inferior, que já temos a série histórica de 85% dos 158 

domicílios cadastrados, e que foi aprovado para 2019 mais 3 equipes, cujas vagas devem ser 159 
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preenchidas por meio do concurso que será aberto. Sr. Clausius perguntou se considera a 160 

periodicidade das visitas ou é só o cadastro. Sra Izabelly explicou que para a meta é só o 161 

cadastro, mas se a equipe não informar produção pode ser descredenciada. Sra Márcia acredita 162 

que essa meta é muito ambiciosa. Sra Alice pergunta sobre quais números são baseados os 163 

indicadores, só os cadastrados ou todos os munícipes? Sr. Maurílio explica que varia de 164 

indicador para indicador, que cada um tem uma fórmula parametrizada pelo Ministério da Saúde; 165 

tudo começa com o cadastro do cartão SUS e depois é acompanhado pelas equipes de saúde da 166 

família. Sr Clausius pergunta sobre o problema de comunicação que existia entre o Serviço de 167 

Emergência e o CAPS; os pacientes psiquiátricos que eram atendidos pelo SAMU eram liberados 168 

após atendimento/observação e nenhuma informação ou encaminhamento era providenciado. 169 

Enfermeira Maria Antonia do SAMU diz que antes realmente não tinha essa ligação com o 170 

CAPS, mas que agora isso já é feito. A Sra Carla – Coord. do Serviço de Saúde mental - explica 171 

que no procedimento atual esse encaminhamento já é feito, o que ocorre muitas vezes é que o 172 

paciente não procura o serviço. Informa também que o matriciamento consiste no suporte das 173 

equipes de saúde mental ás unidades de saúde, propiciando ali mesmo o atendimento à pacientes 174 

de menor gravidade; o Serviço de Saúde mental está passando por uma restruturação e partir daí 175 

esse matriciamento se tornará mais efetivo. Sra Isabel submeteu o SISPACTO 2019 à votação: 176 

aprovado por unanimidade. 11 - Apresentação da Programação Anual de Saúde - PAS 2018 177 

– Sr. Bruno explica que a Programação Anual de Saúde nada mais é que o fatiamento do Plano 178 

Municipal de Saúde em quatro, plano esse que já foi aprovado pelo Comus. Perguntou se todos 179 

os conselheiros tinham lido o material enviado com antecedência e se tinham alguma dúvida; 180 

como se tratava de uma apresentação extensa sugeriu que a plenária apontasse os tópicos que 181 

lhe causaram dúvidas para que pudessem ser esclarecidas. Sra Márcia disse que não tinha 182 

dúvidas, mas uma recomendação, disse que está pobre de informações, sucinto, que não tem 183 

indicadores nem  estratégias; diz que vê os objetivos mas não as ações, e quando tem a ação não 184 

diz a metodologia, quer saber que indicadores serão usados para vocês alcançarem o que foi 185 

proposto. Sra Márcia sugere que a Programação de 2019 seja mais rica em informações, 186 

separando as estratégias que serão utilizadas para alcançar as metas, e que sejam apresentadas 187 

no prazo. Sr. Bruno disse que precisa de um Expertise para desenvolver esse trabalho, que quem 188 

detinha esse conhecimento se aposentou, o que ocasionou o atraso de alguns projetos; garantiu 189 

no entanto que trabalhou extritamente em cima do Plano municipal de Saúde, e que averiguou 190 

junto as unidades de saúde as ações que já tinham sido executadas. A seguir explanou 191 

rapidamente sobre os objetivos específicos dos eixos, e as metas. Considerando que os 192 

conselheiros já haviam analisado antecipadamente a Programação, e não havendo mais 193 

questionamentos, a Sra Isabel colocou em votação: aprovada por unanimidade. O Comus fará 194 

recomendações ao Departamento de Planejameto quanto à elaboração e apresentação da 195 

Programação Anual de Saúde 2019. Sra Isabel lembrou aos conselheiros que no dia 26/02/2019 196 

será a Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2018. 12- 197 

Assuntos Gerais: Errata na Resolução 030/2018 – Sra Isabel leu a nova redação da 198 

Resolução. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião. A presente 199 

ata, após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino 200 

da Costa e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. 201 

Sebastião, 12 de fevereiro de 2019.  202 
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