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ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 09 de junho de 2020. Início às 16h e 02 minutos em 2ª chamada e término às 17h e 3 

10 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente submeteu a votação as seguintes atas: 258ª – 5 

(Ducentésima Quinquagésima Oitava) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

10/03/2020; 159ª (Centésima Quinquagésima Nona) Reunião Extraordinária COMUS, 7 

realizada no dia 03/03/2020, 160ª (Centésima Sexagésima) Reunião Extraordinária COMUS 8 

realizada no dia 30/04/2020, 161ª (Centésima Sexagésima primeira) Extraordinária COMUS 9 

realizada dia 06/05/2020 e 162ª (Centésima Sexagésima Segunda) Reunião Extraordinária 10 

COMUS realizada em 29/05/2020. Todas as atas foram disponibilizadas antecipadamente aos 11 

conselheiros para apreciação. Todas aprovadas por unanimidade.   12 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  13 

Ofícios Expedidos: Of. 04/2020 – ao DESES – compra lanche Comus; Of. 050/2020 – ao DESES – 14 

compra TV para o Comus; Of. 051/2020 – ao DESES – carimbo presidente Comus; Of. 052/2020 – a 15 

SESAU – referente PC 1º QD-2020 – Ata COFIN 463ª, Of. 053/2020 – a FSPSS – referente PC 1º QD-16 

2020 – Ata 463ª COFIN, Of. 054/2020 – a SESAU – referente a PC 1º QD-2020 – Ata 463ª COFIN, Of. 17 

055/2020 – a FSPSS – referente PC 1º QD-2020 – Ata 463ª COFIN, Of. 056/2020 ao HCSS – referente 18 

a PC 1º QD-2020 – Ata 463ª COFIN, Of. 057/2020 – a FSPSS – referente PC 1º QD-2020 – Ata 463ª 19 

COFIN, Of. 058/2020 – à SESAU – referente denúncia SINTRASAÙDE – falta de EPI’s, Of. 059/2020 – 20 

à SESAU-referente á solicitação de reforma para sala do COMUS, Of. 060/2020 – à Ouvidoria – 21 

solicitação de relatórios mensais, Of. 061/2020 – FSPSS – EPI’s; Of. 062/2020 – FSPSS – processo 22 

coletes, Of. 063/2020 – FSPSS – licitação reforma unidades saúde, Of. 064/2020 – Sesau – 23 

Transparência nos gastos com Coronavírus; Of. 065/2020 – Sesau – Testes Rápidos. Of. 066/2020 – 24 

Sesau – Prestação de Contas 1º Quad/2020; Of. 067/2020 – Sesau – referente ressalvas 3º Quad./19, 25 

Of. 068/2020 – COMUS encaminhado à SESAU solicita informações sobre o tema piscina do CAPS 26 

Pontal da CRUZ (denúncia conselheiro José Irineu), Of. 069/2020 – COMUS – solicita 27 

esclarecimentos sobre a cabine de desinfecção, Of. 070/2020 – solicita relação de funcionários 28 

contratados para a COVID-19, Of. 071/2020 – COMUS – a SESAU – encaminha minuta de decreto 29 

COMUS (inclusão Moises e Carlos Alberto), Of. 072/2020 – COMUS – sobre tablets ACS’S, Of. 30 

073/2020 – COMUS – à Fundação de Saúde – solicita atualização sobre gastos com a COVID-19, Of,. 31 

074/2020 – COMUS – à SESAU sobre gastos com a COVID-19, Of. 075/2020 – COMUS – ao HCSS – 32 

sobre gastos com a COVID-19, Of. 076/2020 – COMUS – referente envio de documentação das 33 

entidades – biênio 2020/2021 para Secretaria de Saúde, Of. 077/2020 – COMUS – solicita 34 

informações sobre a suposta substituição da secretária de Saúde, Of. 078/2020 – COMUS – ao 35 

HCSS – solicita Relação Atualizada de funcionários, Of. 079/2020 – COMUS – à SESAU-ADM – 36 

solicita computadores para administrativo COMUS, Of. 080/2020 – COMUS – à FSPSS solicita 37 

Relação Atualizada de Funcionários, Of. 081/2020 – COMUS – à FSPSS – solicita Relação de 38 

Funcionários cedidos para outros órgãos, Of. 082/2020 – COMUS – à SESAU – considerações sobre 39 

a cabine sanitizante COVID-19, Of. 083/2020 – COMUS – à SESAU – considerações sobre Drone – 40 

COVID-19, Of. 084/2020 – COMUS – à SESAU solicitação de processos de compra de produtos, 41 

serviços e pessoal para o hospital de campanha de Boiçucanga, Of. 085/2020 – COMUS – à SESAU 42 

sobre solicitação de processos de compra de produtos, serviços e pessoal para o hospital de 43 

campanha do Tebar Praia Clube, Of. 086/2020 – COMUS à SESAU solicitação de cópias das 44 

portarias de nomeações dos cargos em comissão da Secretaria de Saúde, Of. 087/2020 – COMUS à 45 

SESAU sobre informações no site da Prefeitura sobre a COVID-19, Of. 088/2020 – COMUS – à 46 

DESES – sobre conserto de ar condicionado do COMUS, Of. 089/2020 – COMUS – ao Ministério 47 

Público sobre processos licitatórios do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS, Of. 090/2020 48 

– COMUS ao Hospital de Clínicas sobre radiocomunicadores para equipes de segurança, Of. 49 

091/2020 – COMUS ao Ministério Público sobre possível violação ao artigo 92 da lei 8666/93 ao 50 

licitar a empresa Mega Global, Of. 092/2020 – COMUS ao Ministério Público sobre possível violação 51 

ao artigo 37 da constituição federal do Gestor ao promover a relotação de servidores municipais 52 

junto a entidade Hospital de Clínicas, Of. 093/2020 – COMUS – resposta ao conselheiro José Irineu 53 

sobre piscina CAPS Pontal; Of. 094/2020 – COMUS – à SESAU retorno sobre a legitimidade do 54 
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representante IDEFESP; Of. 095/2020 – COMUS – à SESAU sobre repasses financeiros; Of. 55 

096/2020 – COMUS – à SESAU solicita currículos de cargos em comissão; Of. 097/2020 – COMUS – 56 

à FSPSS solicita currículos de cargos de cargos em comissão; Of. 098/2020 – COMUS – ao Hospital 57 

de Clínicas solicita relação de currículos de cargos em comissão, Of. 099/2020 – COMUS – à FSPSS 58 

solicita cópia de processo; Of. 100/2020 – COMUS – à SESAU solicita que a SESAU encaminhe 59 

ofício à Secretaria de Obras (reforma de unidades de saúde); Of. 101/2020 – COMUS – à FSPSS 60 

esclarecimentos sobre tomador de serviços a Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão – PR; Of. 61 

102/2020 – COMUS – à FSPSS – acessibilidade, Of. 103/2020 – COMUS – ao HCSS – solicita a 62 

complementação do ofício 017/2020-HCSS-Controladoria – sobre informa a quantidade de 63 

material/medicamento/EPI’S, Ofício 104/2020 – COMUS – SESAU/HCSS/FSPSS – estabelecendo prazo 64 

para regularização das pendências, Ofício 105/2020 – COMUS – ao DESES - solicita compra suporte TV 65 

e WEBCAM, Ofício 106/2020 – COMUS – À FSPSS - encaminha resolução 020/2020), Ofício 107/2020 – 66 

COMUS – À FSPSS – solicita documentos de cessão, Ofício 108/2020 – COMUS – Ao HCSS – solicita 67 

montante de despesa com RH ; Of. 109/2020 – COMUS – Envio de minuta decreto de alteração na 68 

composição do COMUS (Unibairros – Sindserv). Ofícios Recebidos: Lei 13.466/2017 referente Estatuto 69 

do Idoso; Ofício 050/2020-SESAU – em resposta ao ofício 058/2020 – COMUS – sobre EPI’s, Of. 70 

197/2020 – FSPSS-PRE – em resposta ao ofício 053/2020 – COMUS sobre PC 1º QD-2020, Of. 02/2020 71 

– Ouvidoria/SESAU – em resposta ao ofício 060/2020- COMUS, Of. 40/2020 – HCSS-ADM – em 72 

resposta ao ofício 43/2020 – COMUS – sobre PC 1º QD-2020, Ficha de Patrimônio de Bens (20 cadeiras – 73 

cor preta ) - com patrimônio 91186 a 91205; Of. 052/2020- HCSS em resposta ao ofício 003/2020 – 74 

COMUS sobre menores aprendizes, Of. 004/2020 – IDEFESP – substituição de membros para 75 

composição do COMUS (inclusão de Moisés e Carlos Alberto), Of. 063/2020 – SESAU-GS – em resposta 76 

aos ofícios do COMUS nº 140/2019 – COMUS referente portarias de cessão, nº 036/2020 – referente 77 

empresa responsável troca de postes padrões, Of. 037/2020 – referente adequação e reforma da unidade 78 

de Saúde Josiane (Topo), Of. 220/2020 – FSPSS – resposta ao Ofício 062/2020 Comus; Of. 221/2020 – 79 

FSPSS – resposta ao Ofício 063/2020 Comus, Of. 050/2020 – HCSS – resposta ao Ofício 041/2020 80 

Comus, 053/2020 – HCSS – resposta ao Ofício 161/2019 Comus, Of. 065/2020 – SESAU-GS – em 81 

resposta ao ofício 68/2020 – COMUS sobre Piscina CAPS Pontal, Of. 224/2020 – FSPSS-PRE – resposta 82 

às pendências da Prestação de Contas do 3º QD-19 e 1º QD-20, Of. 068/2020 – SESAU-ADJUNTO – 83 

solicitação de documentos entidade IDEFESP, Of. 069/2020 – SESAU – referente suspensão da 84 

homologação da Resolução 020/2020 – COMUS, Of. 070/2020-SESAU-Adjunto – referente 85 

questionamentos representantes IDEFESP, Of. 066/2020 – HCSS – referente contratações Covid-19, Of. 86 

074/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 074/2020 – COMUS sobre gastos COVID-19 da SESAU, Of. 87 

075/2020-SESAU- em resposta ao ofício 076/2020-COMUS – sobre contestação sobre a legitimidade de 88 

participação de membro da IDEFESP, Of. 239/2020 – FSPSS-PRE – em resposta ao ofício 057/2020 – 89 

COMUS – sobre esclarecimentos dissídio; Of. 236/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 073/2020 – 90 

COMUS – sobre combate ao coronavirus – COVID-19; Of. 249/2020 – FSPSS-PRE – em resposta ao 91 

ofícios COMUS nº 137/2019 (item 10) e ofício 055/2020 – COMUS sobre pregões em andamento e 92 

concluídos; Of. 017/2020 – Controladoria-HCSS – em resposta ao ofício 075/2020-COMUS – sobre 93 

despesas com COVID-19; Of. 080/2020-SESAU – sobre questionamentos sobre a legitimidade de Carlos 94 

Alberto pela entidade IDEFESP, Of. 258/2020 – PRE FSPSS – resposta ao Of. Comus 070/20 sobre 95 

contratados p/ Covid, Of. 260/2020 – PRE FSPSS – resposta ao Of. Comus 080/20 sobre lista 96 

funcionários; Of. 261/2020 – PRE FSPSS – resposta ao Of. Comus 081/20 sobre funcionários cedidos, Of. 97 

259/2020-FSPSS-PRE – FSPSS – PC 1º Quadrimestre/2020 –competência Abril de 2020, Of. 72/2020 – 98 

HCSS-ADM – em resposta ao ofício 78/2020 – COMUS – sobre solicitação de lista de funcionários 99 

atualizada, Of. 014/2020-SESAU-DRF em resposta ao ofício 164/2019 – COMUS sobre Recursos 100 

recebidos e gerenciados pela SESAU, Of. 270/2020-FSPSS-DAdm – em resposta ao ofício 099/2020 – 101 

COMUS sobre solicitação de cópia do processo 181/19, Of. 272/2020 – FSPSS-DAF – em resposta ao 102 

ofício 101/2020 – COMUS sobre tomador de serviços a Prefeitura de Engenheiro Beltrão-0PR, Of. 103 

273/2020 – FSPSS-DAdm1- em resposta ao ofício 061/2020- solicitação de envio de cópia do 104 

planejamento para o fornecimento de EPI’S dos ACS’S, Of. 081/2020 – SESAU-GS – em resposta ao 105 

ofício 094/2020 – COMUS, Of. 054/2020 – UNIBAIRROS – substituição do Conselheiro José Irineu para o 106 

COMUS, Ficha de bem patrimoniado (TV Smart TV 43”) doado pela Secretaria de Saúde – SESAU, 107 

Of. 74/2020-HCSS-Controladoria- em resposta ao ofício 103/2020 – COMUS – sobre quantidade de 108 

material/medicamento/EPI’s, Of. 77/2020 – HCSS-Controladoria – em resposta ao ofício 090/2020-109 
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COMUS – sobre radiocomunicadores, Of. 015/2020 – DESES/DRF – ref. aumento repasse HCSS devido 110 

ao COVID-19, Of. 050/2020 – DEPLAN – solicitação de pauta no 259ª Ordinária, Of. 086/2020-111 

SESAU/GS – em resposta ao ofício 072/2020 – COMUS sobre os tablets de ACS’s, Relatório Mensal da 112 

Ouvidoria de 05/2020, Of. 005/2020 – SESAU/DESES/DCC – Solicitação de indicação de dois membros 113 

do COMUS para compor a Comissão de Avaliação do Convênio de Assistência à Saúde. Resoluções do 114 

COMUS: 014/2020 – Protocolo Multiprofissional FSPSS; 015/2020 – Territorialização USF São Francisco 115 

e Camburi; 016/2020 – inclusão Conselho Curador; 017/2020 – Formação Comissão CGU; 018/2020 – 116 

Grupo de visitação; 019/2020 – Alteração COFIN Moisés; 020/2020 – Alteração Conselho Curador; 117 

021/2020 – Alteração COFIN Lila; 022/2020 – Alteração Status PC 3º Quad/19; 023/2020 – Aprov. 118 

Ressalvas PC 1º quad/2020; Of. 84/2020-HCSS-ADM – em resposta ao ofício 108/2020-COMUS – 119 

despesas com Recursos Humanos, por custo,. Emails: Informações atualizadas Itatinga (2). Relação 120 

de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 11/03/2020 – Prest. Contas HCSS de 01/2020, 121 

Datada de 19/03/2020 – Extratos Bancários 02/2020, Datada de 19/03/2020 – Razão Banco/Caixa 122 

01/2020, Datada de 20/03/2020 – Prest. Contas FSPSS 02/2020, Datada de 30/03/2020 – encaminhando 123 

empenho mês de janeiro e fevereiro de 2020, Datada de 23/04/2020 – encaminhando empenhos 03/2020, 124 

Datada de 23/04/2020 – encaminhando extratos bancários de 03/2020, Datada de 24/04/2020 – 125 

encaminhando FOPAG – março/2020, Datada de 24/04/2020 – encaminhando PC HCSS – Fevereiro de 126 

2020, Datada de 24/04/2020 – encaminhando PC HCSS – março de 2020, Datada de 24/04/2020 – 127 

encaminhando PC FSPSS Março de 2020, Datada de 04/05/2020 – relatório razão 02/2020, Datada de 128 

04/05/2020 – relatório razão 03/2020, Datada de 04/05/2020 – Fopag Abril/2020, Datada de 11/04/2020 – 129 

encaminhado Relatório de empenhos – Abril/2020, Datada de 21/05/2020 – disponibilizando PC FSPSS – 130 

competência Abril/2020, datada de 22/05/2020 – disponibilizando a PC do Hospital-HCSS- competência 131 

Abril de 2020, datada de 08/06/2020 – encaminhando FOPAG maio de 2020; Datada de 08/06/2020 – 132 

encaminhando Extratos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – competência maio/2020. 133 

Decretos: nº 7681/2020 – inclusão de Paulo Henrique Ribeiro em substituição a Wilmar Ribeiro do 134 

Prado, nº 7711/2020 – inclusão de Paulo Roberto Machado Guimarães em substituição a Paulo 135 

Henrique Ribeiro. 136 

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início a Assembleia Ordinária do 137 

COMUS e informou que a a reunião em pauta será realizada por meio de duas 138 

modalidades (presencial/online), sendo que a presencial será dividida em duas salas 139 

(sala nº1 - COMUS e sala nº 2 - SESAU), e que esta terá caráter de audiência pública, 140 

permitindo a participação da sociedade. Em seguida, informou que esta reunião 141 

contemplará o conteúdo das reuniões do mês de abril e maio/2020, em decorrência de 142 

não ter havido reuniões devido a Pandemia – COVID-19. Explicou que não havia um 143 

planejamento logístico para que estas fossem realizadas, porém concomitantemente a 144 

este período, o Conselho criou uma Comissão especifica para lidar com a crise 145 

pandêmica, objetivando planejamento das ações do COMUS em apoio à Secretaria 146 

Executiva do COMUS. Disse que é um momento de aquisição e aprimoramento de 147 

conhecimento, sendo importante reconhecer que somos passiveis de erros, 148 

principalmente no que diz respeito a dependência da tecnologia, e diante disto, informou 149 

que a reunião anterior (pelo google meet) não foi gravada, somente o áudio da votação 150 

da prestação de contas. A seguir, passou-se a ordem do dia.  151 

ORDEM DO DIA: 152 

1. Eleição Comissão C.G.U's - obedecendo a paridade;  153 

2. Eleição de dois representantes do COMUS para o Comitê de Mortalidade  - 154 

qualquer segmento, mas com formação na área da saúde;  155 

3. Eleição para vaga de 2º Secretário na Secretaria Executiva - segmento usuários;  156 

4. Eleição para vaga na Comissão de Ética - segmento Usuários;  157 

5. Criação de Perfil do Comus no Facebook; 158 

6- Retificação do Palno Municipal de Saúde – 2018/2021; 159 

7- Programação Anual de Saúde 2019; 160 
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8- Programação Anual de Saúde 2020; 161 

9- Programação anual de Saúde 2021; 162 

10- Assuntos Gerais: 10.1- Ressalvas Covid-19; 10.2- Agradecimento à Sesau 163 

referentes materiais disponibilizados ao Comus.  164 

1. Eleição Comissão dos Conselhos Gestores de Unidade de Saúde - C.G.U's: Sra.  165 

Claudia disponibilizou o momento para manifestação espontânea de participação dos 166 

conselheiros para compor a Comissão dos CGU’s, manifestando-se os seguintes 167 

conselheiros: Viviane Moura Snodgrass (Usuários), Claudia Prudente Canhadas de 168 

Siqueira (Trabalhador) e Bruno Cesar Silva Santos (Governo). Todos aprovado pela 169 

plenária.  170 

2- Eleição de dois representantes do COMUS para o Comitê de Mortalidade: Sra 171 

Claudia  disponibilizou o momento para manifestação espontânea de participação dos 172 

conselheiros para aceitar as referidas indicações para compor o Comitê de Mortalidade. 173 

Explicou que preferencialmente o membro poderá ter formação na área da saúde, 174 

devido ao alto grau de confidencialidade. Não houve manifestação.   175 

3- Eleição para vaga de 2º Secretário na Secretaria Executiva - segmento usuários: 176 

Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação espontânea de participação 177 

dos conselheiros para compor a Secretaria Executiva do COMUS, segmento Usuários 178 

(2º Secretário). Não houve manifestação.   179 

4- Eleição para vaga na Comissão de Ética - segmento Usuários: Sra Claudia 180 

disponibilizou o momento para manifestação espontânea de participação dos 181 

conselheiros para compor a Comissão de Ética, segmento Usuários, manifestando-se a 182 

conselheira Dirceia Arruda de Oliveira (Usuários). Aprovada pela Plenária.  183 

5. Criação de Perfil do Comus no Facebook: Sra. Claudia falou aos conselheiros 184 

sobre a necessidade da criação da página do Facebook para o Conselho. Salientou que 185 

neste momento de crise pandêmica, a necessidade de acesso às mídias sociais se 186 

tornou premente, considerando que as reuniões do COMUS têm caráter de audiência 187 

pública e também pelo fato de que a modalidade possibilita a interação e comunicação 188 

virtual em massa sem que venhamos promover encontros presenciais, ferindo as 189 

determinações especificadas pela Vigilância sanitária no que tange ao distanciamento 190 

social e isolamento social recomendada para pessoas idosas e grupo de risco. Explicou 191 

que o administrador da página será a Secretaria Executiva e que questões elencadas e 192 

aprovadas pela plenária do COMUS também serão acatadas. Por último, reforçou o fato 193 

da interação ser unilateral, de caráter meramente informativo, para tornar mais público e 194 

acessível os trabalhos desenvolvidos pelo COMUS, bem como todas as ações 195 

relacionadas à Saúde, Controle e Participação Social. Não terá cunho político, religioso 196 

ou comercial. Por último, apresentou o formato disponibilizado pelo Conselheiro 197 

Henrique na criação da página, sendo este: O Perfil será de “Organização Pública”; O 198 

COMUS será o único administrador; A responsabilização pelas publicações e 199 

atualizações estarão a cargo da Secretaria Executiva; O Controle de Postagens 200 

deverá ser deliberado antes da publicação; A Presidente do COMUS e a 201 

Administração Burocrática do COMUS deverão ter acesso integral às 202 

configurações da página; O Compartilhamento de Mensagens deverá possuir texto 203 

informativo, sem expressão de opinião;  As imagens deverão ser sempre 204 

autorizadas e ou de domínio público; Vedada a divulgação de informações 205 

partidárias; A Página terá a função única de divulgação, não cabendo postagens 206 
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de comentários; A Divulgação de normas da Área da Saúde é garantida pelo 207 

acesso à Informação e Não poderão haver links (atalhos) publicados na página, 208 

exceto os governamentais. Colocado para votação, aprovado por unanimidade.   209 

6- Plano Municipal de Saúde – 2018/2021 – Retificado: Sr. Bruno deu início a 210 

apresentação lembrando q eu o documento é extenso e compreende um período de 211 

4(quatro) anos, porém o mesmo foi disponibilizado com muita antecedência aos 212 

conselheiros permitindo um estudo mais pormenorizado anterior a sua apresentação. 213 

Em seguida falou sobre a motivação da retificação do Plano Municipal, disse que em 214 

2018 participou da Comissão específica para acompanhamento do Plano e juntamente a 215 

este trabalho foi possível a identificação da dificuldade que o Plano oferecia para 216 

análise. Já em 2019 com DIGESUS (novo sistema em substituição ao SARGUS) 217 

identificaram a necessidade de adequação do Plano Municipal para inserção no referido 218 

novo sistema. Informou que as metas no antigo plano também não eram tão claras. 219 

Informou que o Plano Municipal está alinhado com inúmeras estruturas, principalmente 220 

com o Plano de Governo e em seguida, manifestou imenso contentamento junto a sua 221 

equipe de trabalho pela conclusão deste trabalho, pois sozinho não teria tido tanto êxito. 222 

Explicou que o referido plano não exclusivo do Departamento de Planejamento, disse 223 

que ele teve sua base a partir de um workshop realizado pela SESAU, na qual teve a 224 

participação de técnicos da saúde, trabalhando os mais diversos conceitos, ouvindo e 225 

discutindo com os profissionais da Atenção Básica, Especialidades e Serviço de 226 

Urgência e Emergência, partindo da premissa de conhecer as necessidades de cada 227 

departamento. Discorreu sobre o Plano em si, período 2018/2021, Diagnóstico 228 

Situacional, Diagnóstico Epidemiológico, Estrutura Organizacional da Secretaria 229 

Municipal de Saúde e Rede Física Instalada, Gestão do SUS no Município, Recursos 230 

Humanos, Eixos Prioritários e Execução Orçamentária. Disse que a parte de introdução 231 

é bem densa, porém detalhada com série histórica respectiva. Disse também que no 232 

Plano consta o organograma vigente da Secretaria Municipal de Saúde. Informou que 233 

nos planos anteriores não constava informações sobre Investimento junto a outras 234 

esferas de Governo e que este novo plano contempla proposta de 2016 a 2019.                            235 

Informou que o Plano contém 12 diretrizes, extraídas do Plano Nacional de Saúde. Em 236 

seguida detalhou algumas diretrizes como objetivo de ilustrar a nova metodologia 237 

utilizada, seguindo a seguinte estrutura constando Área Técnica Responsável, Pessoa 238 

Responsável, Objetivo, Meta Indicador, Índice Recente e suas respectivas 239 

programações anuais e que cada Ação tem o seu respectivo Recurso 240 

Orçamentário. Explicou que o Índice Recente se refere aos dados atuais. Explicou aos 241 

conselheiros, principalmente aos que compõem a Comissão de Acompanhamento do 242 

Plano Municipal, que RAG - Relatório Anual de Gestão será o principal instrumento a ser 243 

acompanhado, pois ele contemplará as ações propostas nas Programações Anuais de 244 

Saúde. Em seguida explicou que o Plano Municipal é fatiado em 4 Programações 245 

Anuais, 2018, 2019, 2020 e 2021, sendo o Relatório Anual responsável por contemplá-246 

las. Ressaltou que algumas diretrizes terão ações que serão contínuas, como exemplo 247 

citou o caso da sífilis e outras demandas. Finalizou, dizendo que a motivação da 248 

retificação do plano retificado é mostrar o conceito adotado, metodologia utilizada, bem 249 

como apresentar as programações anuais de saúde e diretrizes com metas e ações bem 250 

definidas e claras, pois o plano não é estático e sim dinâmico. Em seguida, 251 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sra. Ana Soares parabenizou o Sr. 252 
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Bruno e sua equipe pela excelente execução do referido Plano. Dr. Marcelo considerou 253 

que o Plano compreende 2018 a 2021 e com relação ao ano de 2019 para 2020, 254 

questionou como está a situação do Hospital de Clínicas de São Sebastião (pergunta 255 

trazida pela comunidade sic). Sr. Bruno informou que teoricamente o Plano foi 256 

elaborado no final do ano de 2017, atendendo ao prazo exigido pela Lei vigente, porém 257 

foi retificado durante esse período, sendo que o momento pandêmico – COVID-19 não 258 

está contemplado no Plano e sim no Plano de Contingência – anexo elaborado 259 

paralelamente. Disse que existe um desejo para que o Plano de Contingência seja um 260 

anexo do Plano Municipal de Saúde. Já as questões de rotina do Hospital no que tange 261 

o Serviço de Urgência e Emergência, incluindo a equipe técnica, bem como o Serviço de 262 

Atenção Básica e Especialidades estão contempladas como demonstrado nas 12 263 

diretrizes apresentadas. Quanto ao Hospital de Clinicas, o estudo envolveu a equipe 264 

técnica do hospital, bem como o seu Núcleo de Educação Permanente. Explicou que a 265 

Saúde não está fragmentada dentro do plano, ela envolve todos os Serviços de Saúde, 266 

desde a Atenção Básica, Especialidade e Serviços de Urgência e Emergência do 267 

Complexo Hospitalar (com capacitações, protocolos assistenciais, obras, etc.). Explicou 268 

que o plano pode ser retificado a qualquer tempo, porém sua elaboração/implementação 269 

atende uma exigência legal de prazo pré-estabelecido. Disse que por meio do 270 

instrumento de gestão RAG será possível acompanhar se a ação foi realizada. Dr. 271 

Marcelo sugeriu que o próximo plano contemple a participação dos médicos cirurgiões, 272 

com criação de protocolos de cirurgias aceitáveis pelo Conselho Nacional de Medicina. 273 

Sr. Bruno corroborou a fala do Dr. Marcelo argumentando que o Plano é feito a quatro 274 

mãos, respeitando as questões técnicas, principalmente do corpo de cirurgiões. Sra. 275 

Claudia perguntou se haverá novas equipes ou novas unidades de saúde. Sr. Bruno  276 

respondeu que o item apresentado é referente ao número de equipes de trabalhos. 277 

Disse que essa questão será demonstrada nas questões de micro áreas e de acordo 278 

com a necessidade poderá haver um redimensionamento. Sra. Claudia lembrou que na 279 

última Conferência Municipal ficou acordado que as novas unidades de saúde seriam 280 

formadas pela área de abrangência, porém a unidade do Canto do Mar não respeitou 281 

essa proposta e será fixada bem distante da área de abrangência. Disse que 282 

logisticamente falando não atenderá as necessidades dos idosos do bairro que terão de 283 

andar quase dois quilômetros a mais para chegar à unidade de saúde. Sr. Bruno 284 

considerou  que esta é uma situação a ser observada. Sra. Viviane disse que é membro 285 

da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal e acompanhará o Relatório de 286 

Anual de Gestão e em seguida considerou que a acessibilidade a esses instrumentos 287 

será de grande importância para o trabalho da referida Comissão. Também citou a 288 

importância de se respeitar o que foi aprovado em Conferência Municipal de Saúde. Sr. 289 

Bruno salientou que o referido Plano de Saúde sempre perpassará o ano subsequente 290 

da futura gestão e não havendo mais dúvidas agradeceu a todos e encerrou a 291 

apresentação. Sra. Claudia colocou o Plano Municipal de Saúde 2018/2021 em 292 

votação, sendo Aprovado por unanimidade.  293 

7- Programação Anual de Saúde – PAS - 2019: Sr. Bruno informou que a referida 294 

Programação é um extrato do Plano Municipal de Saúde que operacionaliza as 295 

intenções nele contidas, a cada ano de sua vigência. Ela também apresenta o 296 

detalhamento das ações e metas anuais a serem atingidas e com dotação orçamentária 297 

própria para execução do que foi proposto no Plano, considerando a Lei de Diretrizes 298 
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Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida discorreu sobre a 299 

mesma metodologia apresentada no Plano, sendo esta: Área Técnica Responsável, 300 

Pessoa Responsável, Objetivo, Meta Indicador, Índice Recente e suas respectivas 301 

programações anuais e que cada Ação tem o seu respectivo Recurso 302 

Orçamentário. Por último, disse que a Programação Anual de Saúde - PAS é um 303 

instrumento destinado a servir de referência para a construção do RAG – Relatório anual 304 

de Gestão, sendo assim esses dois instrumentos representam recortes do Plano 305 

Municipal, sendo o primeiro com caráter propositivo e o segundo com caráter analítico. 306 

Salientou que nesta programação aparecerão somente as ações/metas e estimativas 307 

orçamentárias programadas para o ano de 2019. Submetido a votação, Aprovado por 308 

unanimidade. 309 

8- Programação Anual de Saúde – PAS - 2020: Sr. Bruno Sr. Bruno informou que a 310 

referida Programação é um extrato do Plano Municipal de Saúde que operacionaliza as 311 

intenções nele contidas, a cada ano de sua vigência. Ela também apresenta o 312 

detalhamento das ações e metas anuais a serem atingidas e com dotação orçamentária 313 

própria para execução do que foi proposto no Plano, considerando a Lei de Diretrizes 314 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida discorreu sobre a 315 

mesma metodologia apresentada no Plano, sendo esta: Área Técnica Responsável, 316 

Pessoa Responsável, Objetivo, Meta Indicador, Índice Recente e suas respectivas 317 

programações anuais e que cada Ação tem o seu respectivo Recurso 318 

Orçamentário. Por último, disse que a Programação Anual de Saúde - PAS é um 319 

instrumento destinado a servir de referência para a construção do RAG – Relatório anual 320 

de Gestão, sendo assim esses dois instrumentos representam recortes do Plano 321 

Municipal, sendo o primeiro com caráter propositivo e o segundo com caráter analítico. 322 

Salientou que nesta programação aparecerão somente as ações/metas e estimativas 323 

programadas para o ano de 2020. Submetido a votação, Aprovado por unanimidade.  324 

9- Programação Anual de Saúde – PAS – 2021: Sr. Bruno Sr. Bruno informou que a 325 

referida Programação é um extrato do Plano Municipal de Saúde que operacionaliza as 326 

intenções nele contidas, a cada ano de sua vigência. Ela também apresenta o 327 

detalhamento das ações e metas anuais a serem atingidas e com dotação orçamentária 328 

própria para execução do que foi proposto no Plano, considerando a Lei de Diretrizes 329 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida discorreu sobre a 330 

mesma metodologia apresentada no Plano, sendo esta: Área Técnica Responsável, 331 

Pessoa Responsável, Objetivo, Meta Indicador, Índice Recente e suas respectivas 332 

programações anuais e que cada Ação tem o seu respectivo Recurso 333 

Orçamentário. Por último, disse que a Programação Anual de Saúde - PAS é um 334 

instrumento destinado a servir de referência para a construção do RAG – Relatório anual 335 

de Gestão, sendo assim esses dois instrumentos representam recortes do Plano 336 

Municipal, sendo o primeiro com caráter propositivo e o segundo com caráter analítico. 337 

Salientou que nesta programação aparecerão somente as ações/metas e estimativas 338 

programadas para o ano de 2021. Submetido a votação, Aprovado por unanimidade. 339 

Finalizando, Sr. Bruno encerrou as apresentações salientando que primaram pela 340 

clareza na nova metodologia adotada, objetivando produzir um texto bem consciencioso. 341 

Sra. Viviane aproveitou o momento para elogiar o trabalho da equipe na construção dos 342 

instrumentos apresentados e solicitou que os instrumentos sejam disponibilizados para o 343 

acompanhamento dos trabalhos. Dr. Marcelo também elogiou o trabalho de todos e em 344 
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seguida disse que dará continuidade aos trabalhos propostos na Comissão de 345 

Acompanhamento do Plano. Sr. Henrique informou que a nova mídia constituída pela 346 

criação da página no Facebook contribuirá para essas informações serem distribuídas 347 

de forma homogênea, permitindo o acesso de todos, sendo essa mais uma das 348 

inúmeras justificativas para a sua criação. Sra. Viviane considerou que a página do 349 

COMUS no facebook também contribuirá de forma positiva na implantação dos 350 

Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S.  351 

10- Assuntos Gerais:  352 

10.1- Ressalvas Covid-19: Sra. Cláudia fez algumas considerações sobre a COVID-19, 353 

pontuou que muitas das ressalvas na Prestação de Contas referente ao 1º 354 

Quadrimestre/2020 estão relacionadas às ações realizadas no período de pandemia 355 

(COVID-19) e não tiveram retornos. Em seguida, sugeriu que a Secretaria de Saúde 356 

apresentasse, em reunião específica, tudo relacionado ao tema (gastos, finalidades, 357 

manutenção e plano de gestão de material). Dr. Marcelo Coelho disse que a imprensa 358 

está “batendo” forte com relação à cobrança de postura por parte dos Conselheiros no 359 

que tange ao COVID-19.  Salientou que representam uma entidade e precisam prestar 360 

contas da participação no Conselho. Sra. Claudia elogiou um dos documentos que 361 

chegaram para o COMUS com fotos ilustrativas, disse que essa é uma boa forma de 362 

demonstrar de como foi utilizado os recursos. Bem como informar o destino que será 363 

dado ao investimento durante a pandemia. E também corroborou a fala do Dr. Marcelo 364 

sobre a importância da representatividade de cada conselheiro no COMUS. Disse que 365 

precisa de apoio dos conselheiros, pois a situação é nova para todos. Ana Soares disse 366 

que a Secretaria de Saúde está muito tranquila para prestar esclarecimentos sobre a 367 

COVID-19, porém pediu um prazo mais adequado para realização da reunião sugerida, 368 

pois salientou que na próxima semana estarão muito envolvidos com outras ações junto 369 

ao Corpo Clínico do Hospital e reuniões com Dr. Capitani. Sra. Claudia disse que 370 

entende e aguardarão o  melhor momento para que isto ocorra. Sra. Ana Soares 371 

solicitou que o COMUS elabore um documento elencando todas as dúvidas e 372 

solicitações e o encaminhe para SESAU com sugestão de agendamento para a reunião 373 

proposta. Sra. Claudia agradeceu e disse que farão a elaboração do referido 374 

documento. 375 

10.2- Agradecimento à Sesau referente ao Material e Equipamentos 376 

Disponibilizados ao COMUS: Sra. Cláudia fez agradecimentos a Secretaria de Saúde 377 

referentes aos equipamentos doados, sendo estes: 1 Garrafa térmica para café, 1 TV 43 378 

polegadas, 20 cadeiras pretas empilháveis, além da reforma da sala do COMUS, 379 

incluindo serviço de pintura.  380 

OBSERVAÇÃO: O quórum de presença online foi acompanhado pela funcionária do COMUS 381 

Tereza Carmela Galdino da Costa. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 382 

dúvidas, Sra. Cláudia encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ata que será submetida a 383 

provação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes (Presencialmente 384 

e presentes online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 385 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 09 de junho de 2020.  386 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 387 

Ana Cristina Rocha Soares  Jacqueline Marinho Santos  

Bruno Cesar Silva Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Marcela Prates Santana  Willians Alves Santana  
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