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ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de julho de 2019. Início às 15 h e 17 m - 2ª chamada e término às 16 h e 17 m. 3 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 249ª – (Ducentésima Quadragésima Nona) 4 

Reunião Ordinária realizada no dia 11/06/19: aprovada por unanimidade. 5 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  6 
Ofícios Expedidos: Of. 085/19 – a FSPSS – Ind. Conselho Curador; Of. 086/19 – Sesau – Pedido de Equipamento, 7 
Of. 087/19 – DESES – Solicita serviço informática; Of. 088/19 – Sesau – solicitação Cofin ata 436ª; Of. 089/19 – ao 8 
HCSS – solicitação Cofin ata 436ª, Of. 090/19 – a EDP Bandeirante – solicita informação sobre juros conta sesau; 9 
Of. 091/19 – DESES – devolução armário arquivo; Of. 092/19 – Sesau – solicitação Cofin ata 436ª 8; Of. 093/19 – 10 
FSPSS – solicitação Cofin ata 436ª. E-mail expedido: Sindipretro – solicita empréstimo auditório. Ofícios 11 
Recebidos: Of. 113/2019 – Sesau/GS – Minuta Lei Comus, Of. 115/2019 – Sesau/GS – Novo Contrato de Gestão da 12 
FSPSS; Of. 551-A/2019 – FSPSS – resposta ofício 093/2019 Comus. Email: Atualização Ações Itatinga. Resoluções 13 
do COMUS: nº 020/19 – Substituição Comissão de Finanças; nº 021/19 – Alteração Conselho Curador. Relação de 14 
Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 13/06/19, 25/06/19 e 04/07/19.  15 
ORDEM DO DIA:  16 

1- Eleger um suplente para o Conselho Curador – segmento usuário; 17 

2- Eleger Comissão do Pleito Eleitoral de 2019; 18 

3- Apresentação do Novo Contrato de Gestão da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 19 

FSPSS; 20 

4- Assuntos Gerais. 21 

Sra. Isabel colocou em votação a proposta de pauta, sendo aprovada por unanimidade. Em 22 

seguida, lembrou a plenária que toda documentação expedida e recebida se encontra à 23 

disposição para verificação dos conselheiros. A seguir, apresentou a nova conselheira Ana 24 

Lucia em substituição ao conselheiro Clausius pela entidade POLVO. Informou que em 25 

substituição a Sra. Evelina entrará a Sra. Angela Julia Recchia Thomaz. Sra. Ana Lucia efetuou 26 

sua apresentação pessoal e recebeu as boas vindas da plenária. Explicou aos conselheiros que 27 

o item de pauta referente a Revisão da Lei do COMUS foi excluído considerando a necessidade 28 

de análise mais aprofundada de alguns itens. Solicitou aos conselheiros a leitura e análise da 29 

referida lei com proposta de sugestões e caso queiram participar das reuniões, a próxima será 30 

no dia 18/07/19. Sra. Ana Soares explicou que não se candidatará devido à instabilidade da 31 

agenda da            Secretaria de Saúde. A seguir, passou-se a ordem do dia.  32 

1- Eleição de um suplente para o Conselho Curador: Sra. Isabel informou que o Conselho 33 

Curador apresenta uma lacuna com relação à suplência no segmento usuário. Não havendo 34 

manifestação de interesse dos membros presentes, Sra. Isabel convidou a Sra. Ana Lucia dos 35 

Santos para assumir a vaga. A referida conselheira aceitou, porém solicitou capacitação para 36 

exercício do cargo. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que haverá uma 37 

integração ao COMUS para novos conselheiros, bem como explicou que a participação como 38 

suplente, mesmo quando do comparecimento do titular às reuniões do Conselho Curador 39 

concederá ao membro recém ingressado uma base mínima de  conhecimento do trabalho a ser 40 

realizado. Houve aprovação unânime para participação da conselheira.  41 

2- Formação da Comissão que organizará o Pleito Eleitoral do COMUS: Sra. Isabel 42 

informou que este ano haverá processo eleitoral do COMUS para o biênio 2020/2021 e uma 43 

Comissão especifica precisa ser formada para que os primeiros passos sejam tomados no que 44 

tange ao processo eleitoral. Explicou que ela deve respeitar a paridade em sua formação e que 45 

nada impede que colaboradores possam participar. Apresentaram-se como candidatos para 46 

Comissão Eleitoral os seguintes conselheiros: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – 47 

segmento usuários, Cleia Farias Cruz – segmento usuários, Cláudia Prudente de Siqueira 48 

Canhadas – segmento Trabalhador e Giuliana Zen Petisco Del Porto – segmento Governo. 49 

Composição aprovada por unanimidade pela plenária. Dando continuidade, Sra. Isabel chamou 50 

a atenção para o fato que a eleição do COMUS conflitará com o período eleitoral do municipío, 51 

momento este propício para que situações desagradáveis possam acontecer. Sra. Ana Maria 52 

reforçou a fala da presidente e fez orientações so sentido de estarem atentos e protegidos contra 53 
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as possíveis manipulações externas, pois é sabido pela plenária o fato de pessoas tentarem 54 

utilizar o Conselho como degrau para suas aspirações pessoais. Fez algumas considerações 55 

também a respeito da formação dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde – CGU’S. 56 

Informou que a Sra. Inês – SESAU esteve no COMUS e fez uma excelente explanação sobre a 57 

formação dos CGU’S e que o os conselheiros deveriam se preocupar mais com essa demanda, 58 

pois esta sim implica em irregularidade. Sr. Douglas aproveitou o ensejo e informou que 59 

visualizou no facebook uma denúncia questionando o posicionamento do COMUS e da O.A.B 60 

sobre a intervenção do Hospital de Clínicas, na qual um familiar do prefeito seria o interventor. 61 

Sra. Ana Soares informou que o Sr. Daniel Augusto, servidor público de carreira, é o atual 62 

administrador do Hospital e a interventora continua sendo a Sra. Denise Passarelli. Sra. Ana 63 

Maria lembrou o Sr. Douglas que o meio oficial de entrada de denúncias no Conselho não são 64 

as mídias sociais, explicou que como conselheiro poderá formalizar suas solicitações em 65 

decorrência de dúvidas oriundas das mais diversas fontes, porém não serão consideradas 66 

denúncias oficiais publicações pessoais nas redes sociais. Lembrou que esta postura já foi 67 

amplamente discutida em reuniões anteriores do COMUS. Salientou que as pessoas lançam 68 

publicações e muitas vezes não se sustentam com o decorrer do tempo, porque não são 69 

efetuadas formalmente nos órgãos competentes. Sra. Isabel explicou que rede social não é 70 

meio oficial para recebimento de denúncias. Sr. Douglas salientou que a pessoa que publicou 71 

os questionamentos no face levanta suspeitas com relação ao posicionamento do COMUS e 72 

O.A.B.. Conselheiro Henrique explicou que uma a O.A.B não se reporta a denúncias anônimas, 73 

pois até que a denúncia se formalize não é oficial.  74 

3- Apresentação do Novo Contrato de Gestão da Fundação de Saúde Pública de São 75 

Sebastião – FSPSS: Sr. Carlos Eduardo, presidente da Fundação de Saúde, deu início a 76 

apresentação do Novo Contrato de Gestão e informou que efetuaram a apresentação ao 77 

Conselho Curador obedecendo a ordem cronológica exigida. Informou que o contrato anterior da 78 

Fundação findou e não poderá mais ser renovado, um novo deverá ser efetuado. Em seguida 79 

discorreu sobre as dificuldades do contrato anterior com relação ao seu vencimento, disse que 80 

em decorrência de ter sido iniciado em julho, todo final de ano ocorria um déficit orçamentário. 81 

Diante do exposto disse que o novo contrato terá a vigência 30 meses, a contar de 05/07/2019, 82 

podendo ser prorrogado mediante formalização de termo aditivo, até o limite máximo de 60 83 

meses, além de favorecer o adequamento orçamentário junto à Prefeitura de São Sebastião. 84 

Informou que até o final deste ano o valor do novo contrato respeitará o valor do orçamento já 85 

previsto para este ano e que todas as adequações também ocorrerão durante esses primeiros 86 

seis meses. Explicou que a Fundação deixará de ser um braço da dotação orçamentária e 87 

passará a ter mais autonomia financeira, intuito principal desde a sua criação. Lembrou que 88 

tiveram início com a Atenção Básica e seus Termos Aditivos demonstram as alterações que 89 

foram acontecendo com o decorrer do tempo. Em seguida citou a vinda das especialidades  e 90 

serviço do SAMU. Salientou que continuarão atrelado ao orçamento financeiro do Município, 91 

porém não de forma tão engessada. Sra. Giuliana considerou que poderão efetuar um fluxo de 92 

caixa, além da realização de alguns investimentos. Em seguida, informou que o item 3.22 e 3.3 93 

contemplam a permissão de uso/cessão de bens. Sr. Carlos explicou que com a permissão de 94 

uso, as unidades de saúde têm concedida a autorização legal para realização das intervenções 95 

necessárias. Informou que o contrato contemplará um Conselho de Acompanhamento e 96 

Avaliação – CAA, para fiscalização e aprimoramento da execução do Contrato de Gestão, 97 

incluindo membros da Secretaria de Saúde e Fundação de Saúde, objetivando o auxílio ao 98 

Conselho Fiscal, Comissão de Finanças do COMUS e Tribunal de Contas. Com relação ao valor, 99 

será o mesmo do seis meses restantes para o término deste ano. Discorreu também sobre 100 

questões de controle Interno e implantação de ouvidoria, porém não desprezando o mérito e 101 

controle geral da Ouvidoria da Secretaria de Saúde. Considerou que a prioridade da ouvidoria 102 

será o retorno ao usuário e com relação ao trâmite de prestação de contas desses atendimentos 103 

será necessário criar mecanismos que não conflitem com a ouvidoria já existente. Por último, 104 
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informou que a Fundação mudará para a Rua da Praia, antigo prédio da Polícia Federal . Disse 105 

que atualmente a Fundação possui 47 funcionários, incluindo seis diretorias, em decorrência do 106 

crescimento significativo com a vinda das especialidades, SAMU, departamento administrativo, 107 

departamento de compras, entre outros. Dr. Marcelo Coelho perguntou sobre o número de 108 

funcionários concursados. Sr. Carlos informou  que a maioria dos funcionários são concursados 109 

e apenas 15 funcionários são comissionados e se referem ao grupo de assessores técnico das 110 

diretorias, corpo administrativo e alguns estatutários cedidos. Sra. Dirceia questionou a questão 111 

dos carros e informatização nas unidades de saúde. Sr. Carlos disse que essa questão da 112 

informatização já vem sendo trabalhada pela Secretaria de Saúde e que a  Fundação aguarda 113 

essa implantação para efetuar a capacitação de todos os profissionais. Com relação aos carros, 114 

informou que a Fundação já tem os carros e que algumas unidades de saúde já foram 115 

contempladas. Disse o prefeito já instituiu a autorização para que os funcionários utilizassem os 116 

carros, porém não é uma função obrigatória e funcionário pode se recusar a dirigir para realizar 117 

as visitas domiciliares. Informou que somente três dos carros estão em manutenção. Dr. 118 

Marcelo Coelho perguntou se os carros são utilizados para urgência e emergência. Sr. Carlos 119 

respondeu que não, de responsabilidade do hospital. Nada mais havendo a esclarecer, Sr. 120 

Carlos encerrou a apresentação. Sra. Isabel perguntou se a apresentação em pauta demanda 121 

votação, Sr. Carlos disse que não. 122 

4- Assuntos Gerais: Sra. Dirceia voltou a comentar a questão do retorno de algumas gestantes 123 

da Costa Sul depois do parto. Salientou que existem pessoas sem a mínima condição de retorno 124 

para suas casas após procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Clínicas de São 125 

Sebastião. Dr. Marcelo considerou que essa situação é de cunho social. Sra. Ana Soares 126 

esclareceu que o Serviço Social sempre atende este tipo de necessidade quando tomam ciência. 127 

Dr. Marcelo Coelho sugeriu que essa demanda faça parte da entrevista quando da internação 128 

da paciente. Sra. Dirceia citou o seguinte provérbio “Quando há boa vontade, existem vários 129 

caminhos”. Por útlimo, argumentou que algo precisa ser feito pelos gestores para melhorar a 130 

humanização nesse sentido.Sra. Isabel informou que o Serviço de Regulação da Secretaria de 131 

Saúde fez contato por meio de mensagem avisando sobre sua consulta. Sra. Marcela, 132 

responsável pelo Setor, informou que o Sistema tem o objetivo de facilitar para o paciente e 133 

que para isso ocorra com eficiência, é preciso que os dados cadastrais estejam atualizados. Sra. 134 

Cláudia considerou que a população também tem que fazer o seu papel no uso do benefício, 135 

para que não haja abusos. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi 136 

lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. Ata elaborada por Ana 137 

Maria Assis Leite dosSantos e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. 138 

Sebastião, 11 de julho de 2019. 139 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  140 

Ana Cristina Rocha Soares   Jacqueline Marinho dos Santos  

Fernanda C. da S. L. P. Cunha  Marcela Prates Santana  

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Alfredo Simões Reis Santos  Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Marcelo Ferraz Coelho  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Viviane Moura Snodgrass  Cleia Farias Cruz  

Dirceia arruda de Oliveira  Henrique Cardoso dos Santos  

Isabel Cristina do N. Oliveira  Marcia Guimarães Corrêa da Silva  

Douglas Alberto Braga  Ana Lucia dos Santos  

José Irineu de Souza  *********************************************** ******** 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 141 


