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ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de fevereiro de 2020. Início às 15h e 18m – em 2ª chamada e término às 17h e 3 

05m. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 256ª – (Ducentésima Quinquagésima 5 

Sexta) Reunião Ordinária realizada no dia 14/01/20 e da 157ª – (Centésima Quinquagésima 6 

Sétima) Reunião Extraordinária realizada no dia 21/01/20: aprovadas por unanimidade. 7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos Of. 007/2020 – à SESAU – referente esclarecimentos sobre o veiculado 9 

no site da PMSS – sobre procedimento cirúrgico (doação de órgãos);Of. 008/2020 – COMUS- 10 

em resposta ao ofício 02/2020 – SESAU; Of. 009/2020 – COMUS – ao HCSS – ata COFIN 456ª, 11 

Of. 010/2020- COMUS – a SESAU- Ata COFIN 456ª, Of. 011/2020 – COMUS – Ata COFIN 456ª; 12 

Of. 012/2020 – COMUS – Ata COFIN 457ª; Of. 013/2020 – ao Ministério do Trabalho – solicita 13 

relação de funcionários da empresa Global, Of. 014/2020 – COMUS à FSPSS – solicita 14 

comprovações sobre o cumprimento do Contrato de Gestão nº 01/2019, Of. 015/2020 – COMUS 15 

À FSPSS – solicita dados sobre quais as metas do PMS – 2019; Of. 016/2020 – COMUS – à 16 

SESAU – solicita informações sobre o cumprimento do Contrato de Gestão 01/2019, Of. 17 

017/2020 – COMUS – à SESAU – solicita dados sobre Plano Municipal de Saúde, Of. 018/2020 18 

– COMUS – à FSPSS – Solicitação de pauta para votação da Apresentação da Territorialização 19 

das Equipes de USF São Francisco e Morro do Abrigo, Of. 019/2020 – COMUS – a Pastoral da 20 

Saúde – Eleição COMUS biênio 2020/2021, Of. 020/2020 – COMUS – à Associação Comercial – 21 

Eleição COMUS biênio 2020/2021, Of. 021 /2020 – COMUS – ao Lar Vicentino – Eleição 22 

COMUS biênio 2020/2021, Of. 022/2020 – COMUS – à Associação de Pessoas com Deficiência 23 

e Mobilidade de São Sebastião – Eleição COMUS – biênio 2020/2021, Of. 023/2020 – COMUS – 24 

ao Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade de São Sebastião - 25 

Eleição – biênio 2020/2021, Of. 024/2020 – COMUS – à Associação Amigos de Bairro da Olaria 26 

– Eleição do COMUS – biênio2020/2021, of. 025/2020 – COMUS – ao HCSS – sobre 27 

padronização do Aborto Legal – com suporte jurídico/social;  Of. 026/2020 – COMUS – À 28 

FSPSS – sobre Protocolo Operacional Multiprofissional; Of. 027/2020- COMUS – À FSPSS – 29 

reitera o ofício do COMUS 014/2020; Of. 028/2020 – À FSPSS – Empresa Mega Global – 30 

solicita informações acerca do nome e qualificação do técnico que assina os relatórios; Of. 31 

029/2020 – COMUS – À FSPSS – Empresa Mega Global – solicitação do nome e qualificação 32 

do técnico que assina os relatórios mensais; Of. 030/2020 – COMUS – À FSPSS – Empresa 33 

Mega Global – solicitação para que seja informado e comprovado documentalmente qual o 34 

vínculo, que o técnico que efetuou as vistorias, possui com a empresa Mega Global; Of. 35 

031/2020 – À FSPSS – Empresa Mega Global – solicitação de nome e qualificação dos 36 

funcionários responsáveis pelas Unidades de Saúde USF Centro e Centro de Saúde II; Of. 37 

032/2020 – AO DESES – Manutenção impressora. 38 

Ofícios Recebidos: Of. 26/2020 – FSPSS/PRE – em complementação ao ofício 971/2019 – 39 

FSPSS-PRE – disponibilizando anexos dos comprovantes de pagamentos aos respectivos 40 

processos, OF. 23/2020 – FSPSS/PRE – em resposta ao ofício 137/2019-COMUS – PC 3º QD-41 

19, Of. 27/2020-FSPSS-PRE – Prestação de contas da FSPSS – Competência dezembro de 42 

2019; Of. 022/2020-FSPSS-PRE – em resposta ao ofício 136/2019-COMUS sobre PC 3º Qd-19, 43 

Of. 017/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 010/2020 – COMUS sobre funcionamento da 44 

Comissão para estudo de casos de abortamento legal, Of. 037/2020 – FSPSS- PRE – sobre a 45 

“Territorialização das Equipes USF São Francisco e Morro do Abrigo”, Of. 30-A – FSPSS-DAE – 46 

em resposta ao ofício 006/2020 – COMUS sobre relatórios do CAPS e CAPS AD, OF, 44/2020-47 

FSPSS-PRE – em resposta ao ofício COMUS – sobre as metas do Plano Municipal, Of. 48 

021/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício COMUS - 007-2020 – sobre doação de órgãos; 49 

Of. 054/2020-FSPSS-PRE – solicitação de pauta para validação do Protocolo Operacional 50 
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Multiprofissional, Of. 027/2020/SESAU/DEPLAN – Solicita pauta p/ SISPACTO, Of. 51 

029/2020/SESAU/DEPLAN – Solicita Reunião Extraordinária para Prestação de Contas do 3º 52 

Quad/19; Of. 052/2020 – FSPSS – PRE – em resposta ao ofício do COMUS 014/2020 – PC 3º 53 

QD-2019; Of. 051/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício do COMUS 012/2020 – PC 3º 54 

QD/2020; Of. 021/2020  - SESAU-GS -  em resposta ao ofício COMUS 007/2020 – PC 3º Qd-55 

2019; Of. 025/2020  - SESAU-GS – Indicação membros Comus Biênio 2020/202; Of. 67/2020-56 

FSPSS-PRE - em resposta ao ofício do COMUS 011/2020 – PC 3º QD-2019 . 57 

Resoluções do COMUS: 001/2020 – Fixação do Termo de Início do Biênio e Prorrogação 58 

Oficial do atual mandato do COMUS até 01/03/2020; 002/2020 – Alteração Composição 59 

Secretaria Executiva – inclusão Paulo Guimarães; 003/2020 – Convênio 248/2018- Custeio e 60 

Investimento, 004/2018 – Convênio 1375/2018 – Custeio e Investimento,  61 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 17/01/2020(PC – HCSS – 62 

competência dezembro de 2019, datada de 22/01/2020 (Folha de Pagamento – 13º Salário – 63 

Dez/2019), datada de 23/01/2020 (Prestação d Contas – FSPSS – competência dezembro de 64 

2019), Datada de 24/01/2020 – Disponibilizando os seguintes processos: 61659/2000000019 e 65 

61825/2019; datada de 04/02/2020 – enviando Relatórios Razão Banco/Caixa Conta Corrente 66 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – competência novembro de 2019; Datada de 67 

07/02/2020 – Extrato conta corrente B. Brasil e Caixa. 68 

ORDEM DO DIA:  69 

1. Eleição do COMUS – biênio 2020/2021 e Posse: Não haverá eleição, mas aclamação. 70 

Informar que o Dr. João Batista compareceu e informou que não participarão da eleição 71 

deste novo biênio; 72 

2. Atualização Conselho Curador e Conselho Fiscal; 73 

3. Edital Prorrogação de Período Eleitoral – Biênio 2020/2021: um novo edital deverá ser 74 

publicado para preenchimento das vagas remanescentes, bem como dos C.G.U’s: 75 

4- Pauta 258ª Ordinária do Comus: A pauta da reunião ordinária será definida hoje, 76 

considerando que a nova secretaria executiva será eleita na reunião ordinária de 77 

10/03/2020: 4.1- Eleição das Comissões e da Secretaria Executiva do COMUS; 4.2- 78 

Validação do Protocolo Operacional Multiprofissional – FSPSS – Carrinho Emergência; 79 

4.3- Autorização para redistribuição Adscrita da População – USF São Francisco e Morro 80 

do Abrigo – FSPSS; 81 

5. Pactuação Interfederativa de Indicadores - Sispacto – 2020. 82 

Sra. Isabel, presidente do COMUS, submeteu a pauta à aprovação da plenária. O Conselheiro 83 

Magiolino lembrou a Presidente sobre a pauta fixa do Conselho Curador e Fiscal, assim sendo 84 

esta passou a ser o item 2 da pauta. O Conselheiro Paulo Guimarães pediu a palavra e 85 

informou que entendia ser necessária uma reunião extraordinária no primeiro dia útil de março 86 

para dar posse aos novos membros, evitando assim que ficasse uma janela de tempo entre o fim 87 

da composição atual (29/02/2020) e o início da nova somente em 10/03/2020. Assim sendo, 88 

ficou marcado para 02/03/2020 a Reunião Extraordinária da nova composição, bem como a 89 

eleição das comissões. Após considerações a pauta foi aprovada, com exceção do item 4.1, que 90 

será realizada na Extraordinária do dia 02/03. Sra Isabel deu início à Reunião em pauta, 91 

agradecendo a presença de todos e e em seguida solicitou aos conselheiros que fiquem até o 92 

final da reunião, considerando que alguns itens demandarão votação. Em seguida passou-se a 93 

ordem do dia. 94 

ORDEM DO DIA: 95 

1. Eleição do COMUS – biênio 2020/2021: Sra Isabel informa que considerando que o número 96 

de inscritos foi inferior às vagas oferecidas, a composição para o Biênio 2020-2021 se dará por 97 

aclamação; a seguir passa a elencar os candidatos: Segmento Governo/Prestador - Ana 98 

Cristina Rocha Soares e Paulo Roberto Machado Guimarães, pela Secretaria da Saúde, 99 

Jacqueline Marinho Santos, Bruno César Silva Santos, Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha e 100 
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Marcela Prates Santana, indicados pelo Chefe do Executivo, Paulo Henrique Ribeiro Santana e 101 

Willians Alves Santana pela Fundação de Saúde. Prestador de Serviços de Saúde - não 102 

houve inscrição para a vaga de Prestador de Serviços, e considerando que o segmento é 103 

Governo/Prestador, o governo indicará temporariamente Regiane da Penha Silveira Teodoro e 104 

Dilmara Oliveira Abreu para ocupar a vaga até que haja eleição para prestador. Segmento 105 

Trabalhador de Saúde – uma vaga para os C.G.U que está em processo de formação, Audrei 106 

Queli da Silva Guatura e Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas pelo Sindserv, Ivan Campos 107 

de Alvarenga e Maria Aparecida Campos Máximo pelo Sintrasaúde (ausentes), Marcelo Ferraz 108 

Coelho e Lucas Faria de Souza Campos pela AMESSI, Leonel Nulman Szterling e Mirella 109 

Gomes de Souza pelo Corpo Clínico. Segmento Usuários - uma vaga para os C.G.U que está 110 

em processo de formação, Viviane Moura Snodgrass e Solange Wolf Fisher pela Federação Pró 111 

Costa Atlântica, Danila Carvalho de Santana Caruzzo e Josilene Duarte dos Santos pelo Lar 112 

Vicentino, Dircéia Arruda de Oliveira e Eliseu Pires Arantes pela Somar, Henrique Cardoso 113 

Santos e Alice Braz Rodrigues pela OAB, Douglas Alberto Braga e José Marcos de Andrade 114 

Medina pelo Sindipetro, José Irineu de Souza e Ênio Vicente Vieira pela Unibairros, e 115 

finalizando Fernando Francisco e Sueli Rodrigues de Morais pelo IDEFESP. Também ficou 116 

acordado que as entidades que não conseguiram entregar todos os documentos até hoje 117 

poderão entregá-los até a data da extraordinária (03/03/2020) e assim poderão tomar posse 118 

junto com os demais (sendo uma vaga para Prestador e duas vagas para Usuários). Sra Isabel 119 

reforça o que já foi acordado no item 1, que um novo edital será publicado para preenchimento 120 

de 2 vagas do segmento Usuários e a vaga de Prestador Serviços de Saúde, que 121 

temporariamente está sendo ocupada pelo segmento Governo. 122 

2. Atualização Conselho Curador e Conselho Fiscal:  2.1- Conselho Curador: Sra Isabel, 123 

que é uma das representantes do Comus no Conselho Curador, passou a discorrer sobre o que 124 

foi aprovado nesta data.  A) Autorizada a Cessão da empregada Priscila Magalhães para prestar 125 

serviços junto à Seduc; B) Aprovação do Protocolo de Operacionalização do carrinho de 126 

emergência pelas unidades de saúde; C) Autorizada a fixação de metas para médicos 127 

especialistas; D) Autorizada a contratação de médicos como pessoa jurídica para atender as 128 

demandas da atenção especializada quando, não houverem interessados nas vagas postas em 129 

disputa por concurso público ou processo seletivo para contratação por prazo determinado; E) 130 

Aprovada a instituição de reunião extraordinária para o Conselho Fiscal quando houver empate 131 

na aprovação das contas devido à falta de um dos membros; F) Aprovado ínicio do biênio dos 132 

mandatos dos conselheiros do Conselho Curador e Fiscal, acompanhando os termos da 133 

Resolução 01/2020 do COMUS. 2.2 – Conselho Fiscal: O conselheiro Magiolino abre sua fala 134 

lembrando que na última reunião do Conselho a Sra Isabel e o conselheiro Paulo Guimarães 135 

participaram para observar sua atuação; elencou situações que ficaram pendentes, e por conta 136 

disso votou pela reprovação, mas por maioria as contas foram aprovadas; na reunião de ontem 137 

houve mais situações que não foram esclarecidas, inclusive o problemas da acessibilidade. Sr. 138 

Paulo Henrique informou que solicitaram uma emenda parlamentar para a Deputada Mara 139 

Gabrili que se compremeteu a enviar 150 mil reais para as unidades próprias; o conselheiro 140 

Magiolino questionou também o pagamento de um curso de licitação para uma funcionária 141 

comissionada, quando deveria ser para uma efetiva, por esse motivo ele votou novamente pela 142 

reprovação, mas novamente as contas foram aprovadas. Sr. Willians fala que o conselheiro 143 

Magiolino tem que falar para a plenária sobre as ponderações feitas, as justificativas feitas pela 144 

Fundação. O conselheiro Magiolino elenca as situações da empresa de limpeza de filtros e do 145 

curso de licitação. Sr. Willians explica sobre a situação dos funcionários que poderiam ser 146 

capacitadas e de como se chegou a essa escolha; O Sr. Carlos Eduardo também explicou a 147 

metodologia usada para capacitar os funcionários. O conselheiro Magiolino disse que 148 

encaminhará esse assunto para COFIN, e faz uma recomendação à Fundação sobre esse 149 

assunto. Sr. Paulo Henrique falou sobre o concurso da Fundação, e que alguns funcionários já 150 
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entrarão capacitados. Antes de seguir com a pauta Sra Isabel apresentou os presidentes das 151 

entidades presentes. A seguir apresentou os presidentes das entidades presentes, e convidou 152 

os novos a participar da Prestação de Contas no dia 18/02/2020 como ouvintes, convidou-os a 153 

ficar em pé para que a plenária os conhecesse.  154 

3. Edital Prorrogação de Período Eleitoral – Biênio 2020/2021: um novo edital deverá ser 155 

publicado para preenchimento das vagas remanescentes, bem como dos C.G.U’s: Sra 156 

Isabel reforça o que já foi acordado no item 1, que um novo edital será publicado para 157 

preenchimento de 2 vagas do segmento Usuários e a vaga de Prestador Serviços de Saúde, que 158 

temporariamente está sendo ocupada pelo segmento Governo. 159 

4. Pauta 258ª Ordinária do Comus: A pauta da reunião ordinária será definida hoje, 160 

considerando que a nova secretaria executiva será eleita na reunião extraordinária de 161 

03/03/2020; 4.1- Eleição das Comissões e da Secretaria Executiva do COMUS; 4.2- 162 

Validação do Protocolo Operacional Multiprofissional – FSPSS – Carrinho Emergência; 163 

4.3- Autorização para redistribuição Adscrita da População – USF São Francisco e Morro 164 

do Abrigo – FSPSS: Sra Isabel submete a pauta à aprovação da plenária: aprovada. Sra 165 

Isabel complementa informando que caso na Reunião Extraordinária a nova Secretaria 166 

Executiva queira que incluir uma nova pauta, não haverá problemas, terá o tempo hábil de 5 dias 167 

úteis. O conselheiro Henrique veio esclarecer a situação da Sintrasaúde que não está presente 168 

nesta reunião, falou sobre a lesgislação, mas julgou por bem ouvir a plenária, que chegou ao 169 

consenso de que como eles cumpriram todos os critérios da inscrição no prazo, a sua 170 

candidatura foi mantida. Sr. Paulo Henrique questiona a legislação atual que permite a 171 

participação de apenas um sindicato no segmento Trabalhador. Sra. Tereza recorreu a Lei 172 

2579/2018 e fez a leitura do item c do Inciso III, Artigo 3º, alínea “c” 01(um) representante (Titular e 173 

suplente) de entidades de profissionais da área da saúde, sediadas e atuantes no município”, conclui 174 

dizendo que entende que a Sintrasaúde se encaixa nesse perfil e passa para os advogados 175 

presentes decidirem.  176 

5. Pactuação Interfederativa de Indicadores - Sispacto – 2020: O Sr. Bruno inicia a 177 

apresentação falando sobre a legislação que orienta a pactuação, após passa a discorrer sobre 178 

os indicadores. Indicador 1 -Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 179 

principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 180 

respiratórias crônicas - o município teve a média de 114 de óbitos prematuros entre 2015 e 181 

2019, a meta para 2020 é 114 por meio do fortalecimento das linhas de cuidado. Indicador 2 – 182 

Proporção de óbitos em idade fértil  (10 a 49 anos) investigados - Na série histórica que 183 

compreende de 2015 a 2018, o município teve a média de 100% de óbitos investigados, a meta 184 

para 2020 é 100%, garantindo a qualidade das investigações realizadas nas USF´s. Indicador 3 185 

– Proporção de registros de óbitos com causa básica definida - Na série histórica que 186 

compreende de 2015 a 2019, o município teve a média de 93,40% de registros de óbitos com 187 

causa básica definida, a meta para 2020 é 93%, realizando treinamento em preenchimento de 188 

Declaração de óbitos para médicos e reativando o comitê de revisão de óbitos do HCSS. 189 

Indicador 4 – Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação 190 

para crianças menores de dois anos de idade - Com exceção do ano de 2015 que obteve 191 

50% de cobertura, os demais anos de 2016, 2017 e 2018 obtiveram 100% o número de vacinas 192 

com cobertura alcançada, a meta para 2020 é manter os 100%, mantendo a sala de vacina 193 

aberta todo horário de funcionamento da unidade e realizando busca ativa dos faltosos. 194 

Indicador 5 – Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 195 

encerrados em até 60 dias após notificação - Série histórica do ano de 2017 a 2019 foi de 196 

83,78% de DNCI encerradas oportunamente, a meta para 2020 é 92%, monitorando 197 

mensalmente os encerramentos das notificações e capacitando as equipes das USF´s no 198 

preenchimento das notificações Indicador 6 – Proporção de cura de casos novos de 199 

hanseníase diagnosticados nos anos das coortes - A Série histórica de 2018 e 2019 foi de 200 



 
 

 
Ata da 257ª Reunião Ordinária do COMUS      11/02/2020                                Página 5 de 7 

 

91,67%, a meta para 2020 é 100%, capacitando a Atenção Básica para diagnóstico precoce 201 

incluindo os ACS´s e mantendo o ambulatório como referência de acompanhamento dos casos. 202 

Indicador 7 – Número de casos autóctones de malária (indicador específico) - Não se 203 

aplica para o estado de São Paulo. Indicador 8 –número de casos novos de sífilis congênita 204 

em menores de um ano de idade - A epidemia e o enfrentamento da sífilis constitui um desafio 205 

nacional e no município observamos um incremento de casos no ano de 2017, onde tivemos 27 206 

casos. Já no ano de 2018 com algumas ações de enfrentamento implementadas, esse número 207 

reduziu para 14 casos. Já em 2019 aumentou para 35 casos confirmados.  A meta para 2020 é 208 

23, efetivando a implantação do protocolo de enfrentamento de sífilis, capacitar médicos e 209 

enfermeiros de toda rede de saúde e investigando os casos em que foram efetivos o protocolo e 210 

acompanhamento ainda permanecem positivos. Indicador 9 –número de casos novos de aids 211 

em menores de 5 anos – Não houveram ocorrências de casos de aids no município nos anos 212 

de 2015 e 2017. A meta para 2020 é 0, mantendo o acompanhamento dos casos de suspeita e 213 

manter ações de prevenção. Indicador 10 –proporção de análises realizadas em amostras 214 

de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual - 215 

Na série histórica que compreende de 2017 a 2019, o município teve uma proporção de análises 216 

realizadas de 79,17%. Sendo que o ano de 2019 superou em 81,40%. A meta para 2020 é 91%, 217 

mantendo a coleta semanal. Indicador 11 –razão de exames citopatológicos do colo do 218 

útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a 219 

população da mesma faixa etária -  A série histórica que compreende de 2015 a 2019, o 220 

município teve uma razão de exames citopatógicos de 0,50%, a meta para 2020 é 0,50, 221 

avaliando periodicamente os registros que alimentam o sistema. Indicador 12 –razão de 222 

exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na 223 

população residente de determinado local e população da mesma faixa etária - Em análise 224 

observamos que a média da realização de exames é de 1500 exames por ano. Isso nos da um 225 

indicador de 0,46, a meta para 2020 é 0,72, promovendo mutirões. Indicador 13 –proporção de 226 

parto normal no sus e na saúde suplementar - Na série histórica que compreende de 2015 a 227 

2019, o município teve a média de 47,37% de partos normais, a meta para 2020 é 48,5, 228 

promovendo a capacitação da equipe técnica e jurídica referente as legislações municipal e 229 

estadual e sensibilizando as gestantes quanto aos benefícios do parto normal nas consultas de 230 

pré-natal. Indicador 14 –proporção de gravidez na adolescência entre faixas etárias 10 a 19 231 

anos - Na série histórica que compreende de 2015 a 2019, o município teve a média de 13,21%, 232 

a meta para 2020 é 10%, implementando a linha de cuidado do adolescente em parceria com as 233 

ações do Programa Saúde em Ação e implementando o método contraceptivo (DIU ou Implante 234 

intradérmico) no pós parto imediato (maternidade). Indicador 15 –taxa de mortalidade infantil - 235 

Na série histórica que compreende de 2015 a 2019, o município teve a média de 10,35%, a meta 236 

para 2020 é 10%, revisando o protocolo do Pré-natal na rede e fortalecimento do comitê de 237 

mortalidade infantil e garantindo exames de imagem fundamentais para diagnóstico precoce. 238 

Indicador 16 –número de óbitos maternos em determinado período e local de residência - 239 

Observando a série histórica, tivemos apenas um caso em 2015, a meta para 2020 é 0, 240 

mantendo a assistência prestada no Pré-natal e maternidade, garantindo o acompanhamento do 241 

puerpério. Indicador 17 –cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica 242 

-  A série histórica do município oscila entre 82% em 2015 para 85% em 2018, a meta para 2020 243 

é 90%. Indicador 18 –cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do 244 

programa bolsa família - Na série histórica o município teve uma média de cobertura 72,80%, a 245 

meta para 2020 é 80%, priorizando as ações em razão da portaria 2979/19. Indicador 19 –246 

cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica - O indicador apresenta 247 

crescente melhoria e com a incorporação do profissional dentista na equipe de saúde da família, 248 

a meta para 2020 é 90%. A conselheira Cláudia pergunta se há atendimento de saúde bucal em 249 

todas as unidades de saúde. O Sr. Carlos Craveiro informou que sim. Indicador 21 –ações de 250 
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matriciamento sistemático realizadas por caps com equipes de atenção básica - Não há 251 

série histórica de ações de matriciamento. A meta para 2020 é 50%, garantindo uma equipe 252 

mínima de saúde mental através de contratações (concurso público e outros possíveis) e ampliar 253 

interação entre Atenção básica e CAPS. Sr. Bruno informou que este ano será inaugurado o 254 

novo CAPS AD. Indicador 22 –número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura 255 

de imóveis visitados para controle vetorial - Em 2019 o município realizou 2 ciclos, atingindo 256 

cobertura de 50%, a meta para 2020 é 75%, efetivando a política municipal de descentralização 257 

de ações de Vigilância em Saúde e promovendo o vínculo dos Agentes comunitários de 258 

endemias com os ACS´s(PNAB). Indicador 23 –proporção de preenchimento do campo 259 

“ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho - Desde o ano de 2015, 260 

sempre obtivemos 100% de preenchimento do campo ocupação, a meta é manter esse 261 

percentual, fomentando a vinculação das CATS com as doenças de trabalho e notificação, e 262 

capacitando profissionais para o correto preenchimento das notificações de acidente de trabalho. 263 

Encerrada a apresentação passou aos questionamentos: o conselheiro Magiolino faz um 264 

questionamento sobre o Indicador 4, pergunta a partir de quanto tempo se faz a busca ativa. Sra 265 

Karine – Chefe da Vigilância Epidemiológica – responde que é à partir de 30 dias, 266 

principalmente no 1º ano. O conselheiro Magiolino fala de seu caso pessoal, assumindo que 267 

ocasionalmente atrasa a vacina de sua filha, e questiona se tem funcionário suficiente para essa 268 

busca ativa; O Sr. Paulo Henrique fala sobre a necessidade de suprir alguns cargos, e que o 269 

concurso da Fundação deve resolver essa carência. O conselheiro Magiolino quer saber se foi 270 

cumprida a meta de 2019. Sr. Bruno se comprometeu a checar essa informação e enviar ao 271 

Comus posteriormente. A conselheira Dircéia quer saber se a coleta de água é feita em todo o 272 

município, fala que em Maresias a maioria da água não é da Sabesp. Sra Alitéia respondeu que 273 

no ano anterior foram coletadas 228 amostras, e Sr. Giuliano complementou dizendo que é feita 274 

em todos os bairros, exceto os que não recebem água da Sabesp. O Conselheiro Marcelo 275 

pergunta se a vacinação não pode ser feita in loco. Sra Angélica informa que a logística é 276 

inviável, não tem profissionais suficientes, pois o profissional que vacina tem treinamento 277 

específico, e quem faz a busca ativa é o ACS. Sra Karine complementa falando das campanhas 278 

e ações extra muro, e da parceria com a educação, quando a escola pede a caderneta de 279 

vacinação do aluno para que seja conferida pelos profissionais de saúde. Não havendo mais 280 

questionamentos a Sra Isabel submeteu a Pactuação à aprovação da plenária: aprovada por 281 

unanimidade. Nesse momento Sra Isabel pergunta aos advogados presentes (Conselheiros 282 

Paulo Guimarães e Henrique Cardoso, e o Sr. Paulo Henrique) se já chegaram a uma conclusão 283 

sobre a situação dos sindicatos levantada anteriormente pelo Sr. Paulo Henrique; o conselheiro 284 

Henrique informa que chegou-se à conclusão que há incompatibilidade na participação das 285 

duas entidades. Encerrando os trabalhos Sra Isabel fala sobre as comissões a serem formadas 286 

na próxima reunião, para que os conselheiros possam já se organizar. Nada mais havendo a 287 

tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e 288 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da costa e presidida por 289 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. São Sebastião, 11 de fevereiro de 2020. 290 
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