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ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 14 de julho de 2020. Início às 15h e 02 minutos em 1ª chamada e término às 17h e 3 

13 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente submeteu a votação as seguintes atas: 259ª – 5 

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

09/06/2020, Aprovada por unanimidade.   7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Of. 110/2020 – Comus – Ao Gabinete – encaminha PC 3º Quad./19, Of. 111/2020 – 9 

Comus – solicita manutenção dos armários, Of. 112/2020 – Comus – solicita material de escritório e 10 

consumo, Of. 113/2020 – Comus – solicita compra de equipamentos, Of. 114/2020 – COMUS – a FSPSS 11 

- solicitação de relação de funcionários filiados ao Sindicato SINTRASAÚDE, 115/2020 – COMUS – ao 12 

HCSS – solicitação de relação de funcionários filiados ao Sindicato SINTRASAÚDE; Of. 116/2020 – 13 

Comus – À Sesau – referente Ofício Polícia Judiciária, Of. 117/2020 – Comus – referente apresentação 14 

de Covid-19 em ordinária, Of. 118/2020 – COMUS a Vigilância em Saúde sobre apresentação do Plano de 15 

Contingência COVID-19, Of. 119/2020 – COMUS – a Paróquia de São Sebastião – solicitação do salão 16 

paroquial para realização de reuniões COMUS, Of. 120/2020 – COMUS – ao HCSS - solicita respostas 17 

aos ofícios que constam como ressalvas, Of. 121/2020 – COMUS – ao FSPSS – solicita respostas aos 18 

ofícios que constam como ressalvas, Of. 122/2020 – COMUS – à SESAU - respostas aos ofícios que 19 

constam como ressalvas, Of. 123/2020 – COMUS – à SESAU – solicita que os ofícios do COMUS sem 20 

resposta sejam respondidos, Of. 124/2020 – COMUS – à FSPSS – solicita retorno ao ofício 073/2020 – 21 

COMUS, Of. 125/2020 – COMUS – ao HCSS – solicita resposta ao ofício 075/2020 – COMUS, Of. 22 

126/2020 – COMUS – ao HCSS – solicita envio de notas fiscais de processos sobre COVID-19, Of. 23 

127/2020 – COMUS – à FSPSS – solicita o envio de notas fiscais referentes processos COVID-19, Of. 24 

128/2020 – COMUS – à SESAU – solicita notas fiscais referentes aos processos COVID-19, Of. 129/2020 25 

– COMUS – à SESAU – solicita que seja informado que foi o indicado do COMUS para fazer parte do 26 

Comitê de Crise da CODIV-19, Of. 130/2020 – COMUS – à Delegacia de Polícia – sobre 27 

acompanhamento da COVID-19, Of. 131/2020 – COMUS- à FSPSS – cancelamento do ofício 124/2020 – 28 

COMUS, Of. 132/2020 – COMUS – ao HCSS – solicita cancelamento do ofício 125/2020 – COMUS, Of. 29 

133/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre radiocomunicadores; Of. 134/2020 – COMUS – à 30 

SESAU – sobre referente portarias de nomeação; Of. 135/2020 – COMUS – à SESAU – sobre currículos 31 

cargos SESAU, Of. 136/2020 – COMUS – Ao DRH – Solicita afastamentos das secretarias essenciais; Of. 32 

137/2020 – COMUS – Ao HCSS – solicita detalhamento dos gastos com a COVID-19 do repasse 33 

suplementar, Of. 138/2020 – COMUS – Ao DESES – solicita a compra de computadores, Of. 139/2020 – 34 

COMUs – à FSPSS – solicita calendário de reuniões do Conselho Fiscal e Curador, Of. 140/2020 – 35 

COMUS – SESAU – solicita informações sobre hospital de Boiçucanga, Of. 141/2020 – COMUS – a 36 

FSPSS – solicita informações sobre metas do Plano Municipal de Saúde, Of. 142/2020 – COMUS – a 37 

SESAU – solicita esclarecimentos na aquisição de respiradores. Ofícios Recebidos: Ofício 091/2020 - 38 

SESAU/GS – em resposta ao Ofício Comus 077/2020 referente substituição Secretária; Ofício 092/2020 – 39 

SESAU/GS – em resposta ao Ofício Comus 052/2020 referente Pré-Natal de Risco; Ofício 093/2020 – 40 

SESAU/GS - em resposta aos Ofícios Comus 086 e 096/2020 solicitando portarias e currículos de 41 

comissionados; Ofício 015/2020 – Polícia Civil – referente fiscalização das contas do Covid-19, Of. 42 

095/2020 – SESAU/GS – resposta ao Ofício Comus 065/2020; Of. 016/2020 – DESES-DRF-SESAU – em 43 

resposta ao ofício 116/2020 – COMUS – esclarecimentos sobre despesas com a COVID-9., Of. 92/2020 – 44 

ADM-HCSS – em resposta ao ofício 115/2020 sobre informações de quem são os afiliados no 45 

SINTRASAUDE, Of. 331/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 114/2020-COMUS referente quem são os 46 

funcionários associados ao SINTRASAÙDE, Of. 332/2020-FSPSS – em reposta ao ofício 107/2020 – 47 

COMUS referente cessão de funcionários da FSPSS, Of. 007/2020-DCC/DESES/SESAU - para ciência 48 

COMUS sobre o processo 3354/2019 – Contrato de Gestão 01/2019, Of. 008/2020 – DCC/DESES/SESAU 49 

– para ciência COMUS sobre aportes de novos recursos destinados ao HCSS, Relatório Mensal da 50 

Ouvidoria – Mês junho/2020-COMUS, Of. 103/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 097/2020- 51 

COMUS – disponibilizando Cópias de portarias e currículos, Of. 104/2020 – SESAU-GS – em resposta ao 52 

ofício 095/2020 – COMUS – encaminha planilha descritiva de repasses financeiros; Of. 353/2020 – 53 

FSPSS – em resposta ao ofício 127/2020 – COMUS – notas fiscais COVID-19, Of. 107/2020/SESAU/GS – 54 

em resposta ao ofício 100/2020-COMUS-informaçõs sobre reformas unidades de saúde, Of. 55 
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109/2020/SESAU/GS - em resposta ao ofício 082/2020-COMUS-sobre cabines de desinfecção – COVID-56 

19, Of. 110/2020-SESAU/GS – em reposta ao ofício 129/2020 – COMUS sobre indicação do COMUS para 57 

compor Comitê de Crise COVID-19, Of. 354/2020 – FSPSS – em respost5a ao ofício 102/2020 – COMUS 58 

sobre acessibilidade nas unidades locadas dos PSFs; Of. 356/2020-PRE-FSPSS-Fundação informou 59 

número de faltas membro do COMUS às Reuniões Conselho Fiscal FSPSS. Resoluções do COMUS: 60 

024/2020 – Alteração Comissão de ética, 025/2020 – Nomeação Comissão CGU’s, 026/2020 – Aprova 61 

Retificação Plano Municipal, 027/2020 – Aprova PAS 2019, 028/2020 – Aprova PAS 2020, 029/2020 – 62 

Aprova PAS 2021 e 030/2020 – Aprova Criação da Página do Comus no Facebook. Emails: Informações 63 

atualizadas Itatinga (2). Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 15/06/2020 64 

– Processo 60147/2020 4 vol.; Datada de 18/06/2020 – encaminhando Prestação de Contas do HCSS de 65 

maio/2020; Datada de 23/06/2020 – encaminhando Prestação de Contas FSPSS de maio de 2020; Datada 66 

de 03/07/2020 - disponibilizando Extratos Bancários (Banco do Brasil e Caixa Econômica) – competência 67 
junho/2020; Datada de 06/07/2020 – disponibilizando FOPAG – competência - junho/2020. Decretos: 68 

7833/2020 – exclusão Audrei; 7837/2020 – substituição José Irineu por João Luiz.  69 

ORDEM DO DIA: 70 

1 – Comissão Regimento/Lei; 71 

2 – Retorno de todas as comissões; 72 

3 – Eleição Membro CGU; 73 

4 – Eleição Membro Executiva; 74 

5 - Indicação Comitê de Mortalidade; 75 

6- Eleição para compor Conselho fiscal da Fundação de Saúde; 76 

7- Indicação de membro para compor a Comissão de Acompanhamento e 77 

Avaliação do Termo de Convênio de Assistência à Saúde nº 001/2015; 78 

8 – Ofício Polícia Civil; 79 

9– Recomendação Ministério Público para COFIN; 80 

10- Ausência dos representantes das entidades; 81 

11- Reunião Presencial do Comus; 82 

12- Pauta fixa: Atualização do Conselho Fiscal e Curador; 83 

13- Relatório TCE – sobre Participação do COMUS no Comitê de Crise sobre a 84 

COVID-19; 85 

14- – Apresentação das Contas da COVID-19 (Formato da Prestação de Contas do 86 

2ºQuadr/20 – COVID-19 separado);  87 

15- Eleição para Indicação de membros do COMUS para compor o Comitê de Crise 88 

– COVID-19; 89 

16- Apresentação das Contas da COVID-19 (Agora a Secretaria de Saúde 90 

apresentará as despesas com a COVID-19; 91 

17 - Apresentação do Plano de Contingência atualizado; 92 

18- Assuntos Gerais.   93 

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início a Assembleia Ordinária do 94 

COMUS e informou que a reunião em pauta será realizada por meio de Live pelo 95 

facebook e também por meio presencial na sala do COMUS, respeitando o 96 

distanciamento seguro preconizado pela Vigilância Sanitária. Em seguida efetuou uma 97 

nota de pesar pelo falecimento de Roberto Vicente do Nascimento, conselheiro 98 

representante da Irmandade, no segmento Prestador; ele faleceu na última sexta-feira 99 

(10/07) vítima da COVID-19. Vicente, que era de Ribeirão Preto, ficou conhecido em São 100 

Sebastião por trabalhos sociais na igreja e por ser fundador da Associação dos 101 

Servidores e Empregados Públicos Municipais, Autarquias e Fundações de São 102 

Sebastião (Aspem). Policial militar aposentado e ex-fiscal ambiental da prefeitura, 103 

atualmente Roberto era árbitro da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ele deixa 104 

https://novaimprensa.com/2020/07/sao-sebastiao-volta-atras-e-abre-economia-novamente.html
https://novaimprensa.com/2020/07/sao-sebastiao-volta-atras-e-abre-economia-novamente.html
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esposa e quatro filhos. Em seguida colocou a pauta sugerida pela Secretaria Executiva, 105 

sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia.  106 

1– Comissão Regimento Interno: Sra. Claudia informou aos conselheiros que esta 107 

Comissão precisa se reunir o mais breve possível, pois existem necessidades de 108 

alterações urgentes. Em seguida solicitou que anotem todas as sugestões de alteração 109 

e enviem por e-mail, pois estas sugestões ajudarão na construção da revisão do 110 

regimento.  111 

2- Retorno de todas as comissões: Sra. Claudia considerou que as Comissões do 112 

Conselho precisam retornar, pois somente a COFIN, Secretaria Executiva e Comissão 113 

de Acompanhamento do Plano Municipal estão atuantes. Salientou que as ações do 114 

COMUS não podem parar, haja vista as cobranças efetuadas pelos órgãos superiores. , 115 

que os Conselhos de Saúde, considerados como órgãos fiscalizadores não podem 116 

parar!!! Então o administrativo do COMUS estará entrando em contato para 117 

agendamento de reuniões e estas também podem ser presenciais e online, como já 118 

estamos fazendo com as outras comissões. 119 

3- Eleição Membro para compor comissão dos Conselhos Gestores – CGU’S Sra. 120 

Claudia informou que existe vaga para um membro - segmento Usuários para completar 121 

a paridade da comissão. Informou que a realização das reuniões seguirão o calendário a 122 

ser definido pelos próprios membros. Não houve manifestação de interesse pelos 123 

membros do COMUS. Diante da constatação da falta de interesse, Sra. Claudia, 124 

deixou a possibilidade de manifestação posteriormente por e-mail, para consignação de 125 

resolução nesta ata, caso haja manifestação. Sugestão aprovada por unanimidade. 126 

4- Eleição membro para Compor Secretaria Executiva: Sr.a claudia informou que 127 

existe uma vaga para compor a Secretaria Executiva, segmento Usuários em 128 

substituição ao Senhor José Irineu. Disse que esta Secretaria se reúne uma vez por mês 129 

ou sempre que necessário. Em seguida disponibilizou o momento para manifestações, 130 

apresentando-se a conselheira Viviane Moura Snodgrass, sendo aprovada por 131 

unanimidade pela plenária.  132 

5- Eleição Membro para ser indicado para compor Comitê de Mortalidade: Sra. 133 

Claudia informou que o COMUS precisa indicar um membro – qualquer segmento – 134 

paracompor o referido Comitê, porém este deverá ser técnico da área saúde 135 

(preferencialmente). Disse que as reuniões acontecerão uma vez por mês com 136 

calendário fixado pela Vigilância em Saúde. Em seguida disponibilizou o momento para 137 

manifestações, apresentando-se a conselheira Fernanda Carolina S. L. P. Cunha, 138 

sendo aprovada por unanimidade pela plenária.  139 

6- Eleição Membro para compor Conselho Fiscal da Fundação de Saúde: Sra. Claudia 140 

informou que existe uma vaga a ser preenchida por membro do COMUS – qualquer 141 

segmento – para compor o Conselho Fiscal em substituição ao senhor Roberto Vicente (em 142 

memória) e que a Sra. Solange, conselheira suplente avisou que não participará de 143 

reuniões presenciais durante o período de pandemia. Em seguida, explicou que o membro 144 

a ser indicado deverá preencher alguns requisitos tais como determina a Lei da Fundação: 145 

(§ 1° Somente podem ser indicados para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, 146 

diplomadas em curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, 147 

cargo/função em área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público). Disse que as 148 

reuniões acontecem uma vez por mês com calendário fixado pela Fundação de Saúde. Em 149 

seguida, informou que o COMUS recebeu um ofício da Fundação relatando faltas dos 150 
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representantes do COMUS em três reuniões consecutivas. Lembrou que em reuniões 151 

anteriores já havia solicitado ao conselheiro Paulo Henrique que providenciasse o 152 

calendário de reuniões dos Conselhos (Fiscal e Curador) ou que lhe fosse informada data 153 

de início das respectivas reuniões. Salientou que em momento algum foi avisada das faltas 154 

cometidas pelos representantes do Conselho e que diante do ocorrido enviarão um ofício a 155 

Fundação solicitando o calendário e relatório mensal da participação dos representantes do 156 

COMUS às reuniões dos Conselhos: Fiscal e Curaor. Em seguida disponibilizou o 157 

momento para manifestações, apresentando-se  o Conselheiro Willians Alves Santana, 158 

sendo aprovado por unanimidade pela plenária.  159 

7- Indicação de membro para compor a Comissão de Acompanhamento e 160 

Avaliação do Termo de Convênio de Assistência à Saúde nº 001/2015: Sra. Claudia 161 

informou que o COMUS precisa indicar dois membros do COMUS para compor a 162 

referida Comissão em atendimento à solicitação da SESAU-DESES-Convênios – 163 

segmento Usuarios. Não houve manifestação de interesse pelos membros do 164 

COMUS. Diante da constatação da falta de interesse, Sra. Claudia, deixou a 165 

possibilidade de manifestação posteriormente por e-mail, para consignação de resolução 166 

nesta ata, caso haja manifestação. Sugestão aprovada por unanimidade. 167 

8- Ofício Polícia Civil 015/2020 - Ciência: Sra. Claudia informou que o COMUS 168 

recebeu o referido ofício solicitando documentos e relatórios referentes à fiscalização de 169 

contratos e COVID-19 do Município de São Sebastião e em especial aqueles referentes 170 

à contratação e prestação de serviços relacionados aos Hospitais de Campanha para o 171 

enfrentamento da Pandemia. Informou que efetuaram a resposta do referido ofício por 172 

meio do ofício 130/2020 – COMUS e que tais informações somente passaram a ser de 173 

conhecimento do COMUS a partir da provocação deste órgão.  174 

9- Recomendação Ministério Público para COFIN - Ciência: Sra. Claudia informou 175 

que há mais ou menos um mês e meio, o Ministério Público enviou recomendações de 176 

como proceder as cobranças referentes à COVID e que todos os encaminhamentos e 177 

solicitações para esclarecimentos do COMUS são pautados em recomendações do 178 

Ministério Público. O COMUS não pauta suas ações e resoluções em mídias 179 

sociais(com execeção de lives realizadas pelo Prefeito sob a COVID-19) ou em partidos 180 

políticos e também nunca recebemos nenhuma denúncia formal sobre a COVID-19.  Em 181 

seguida, deixou a disposição os respectivos documentos, inclusive o documento que 182 

referencia as 8 recomendações do Ministério Público.  183 

10- Ausência dos representantes das entidades - Ciência: Sra. Claudia informou que 184 

algumas entidades já apresentam faltas injustificadas às reuniões do COMUS que 185 

justificam a notificação para solicitação de desligamento. Informou que o COMUS fará 186 

levantamento da referida situação e enviará notificação às entidades, tendo estas 30 187 

dias para apresentarem manifestação de interesse em continuar participando ou até 188 

mesmo apresentar substituições. Salientou que as faltas on line também são 189 

computadas, pois fazem parte deste novo modelo de reunião em decorrência da 190 

pandemia. Salientou que não obrigam ninguém a participar presencialmente, sempre 191 

ligam antes e prossibilitam a participação on line ou presencial (com distanciamento 192 

seguro preconizado pela Vigilância Sanitária). Sra. Ana Soares perguntou qual 193 

segmento apresenta faltas. Sra. Claudia disse que a Tereza fará levantamento e as 194 

entidades serão avisadas. Sra. Ana Soares solicitou que o COMUS informe a SESAU 195 

no caso de faltas injustificadas pelos representantes do segmento Governo para que 196 
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possa tomar providências. Sra. Claudia também solicitou que nas Comissões onde tiver 197 

representação de membros do COMUS também deseja ser comunicada no caso de 198 

faltas injustificadas.   199 

11-  Reunião Presencial do COMUS - Ciência informou que estam aguardando 200 

equipamentos e Finalização da Página do Facebook (ainda precisa de 201 

alterações/adequações). Disse que o COMUS enviou um ofício ao Padre responsável da 202 

Paróquia São Sebastião para realização de reuniões presenciais, possibilitando assim a 203 

participação de um número maior de pessoas, sem o comprometimento da segurança 204 

com relação ao distanciamento seguro. Informou que mesmo depois da pandemia, as 205 

reuniões serão gravadas áudio/visual, permitindo uma participação mais igualitária à 206 

população.  207 

12- Pauta fixa: Atualização do Conselho Fiscal e Curador: Sra. Claudia informou que 208 

assim como Conselho Curador, o Conselho Fiscal também terá pauta fixa nas reuniões 209 

do COMUS. O COMUS encaminhou um ofício à Fundação, solicitando o calendário de 210 

reuniões do Conselho Fiscal e Curador e também saber se as reuniões estão atuantes, 211 

bem como participação dos representantes do COMUS. Salientou que as faltas 212 

justificadas têm limites.   213 

13- Relatório TCE – sobre Participação do COMUS no Comitê de Crise sobre a 214 

COVID-19: Sra. Claudia informou que apesar do referido Relatório ser público chegou 215 

ao conhecimento deste COMUS por meio do conselheiro Moises por e-mail, sendo 216 

constatado que havia participação do Conselho no Comitê de Crise formado pela 217 

Secretaria de Saúde. Considerou que não houve oficialmente nenhuma solicitação para 218 

que o COMUS indicasse membros para compor o referido Comitê (Portaria 577/2020), 219 

nem mesmo houve nenhum ato que formalizasse tal indicação (em plenária e por meio 220 

de emissão de resolução). Diante do fato, o COMUS enviou um ofício questionando a 221 

SESAU para esclarecimentos. Lembrou o já informado no item 9 desta ata, sobre as 222 

recomendações do Ministério Público de como proceder com as cobranças referentes à 223 

COVID-19.  Salientu que em momento algum a SESAU solicitou oficialmente a 224 

participação do COMUS ao Comitê de Crise formado para discutir ações sobre o 225 

enfrentamento da COVID-19, apesar do referido Comitê possuir membros do COMUS – 226 

segmento Governo. Em seguida, efetuou leitura de alguns itens, do referido Relatório 227 

TCE – nº 13.650.989.20, os quais retrataram a participação do COMUS – no item “c” e 228 

“g”, página 3 e item A. – Conclusão, página 34, sendo citado no referido item conclusão, 229 

a ausência do ato formal de indicação do COMUS de seus representantes. Sra. Ana 230 

Soares informou que houve a preocupação da SESAU em ter membros do COMUS 231 

junto ao Comitê de Crise, vide a participação do Dr. Leonel, Fernanda Paluri, Paulo 232 

Henrique, Willians, todos conselheiros participantes do referido Comitê. Disse que o 233 

COMUS tem representação sim e que existe uma documentação consignada por meio 234 

de ata e que esta está disponível para consulta. Sra. Claudia disse que existe uma 235 

diferença na participação de um conselheiro, segmento Governo e um representante 236 

indicado pelo COMUS, pois o indicado pelo COMUS tem sua indicação por meio de uma 237 

votação em plenária com emissão de Resolução para formalizar o encaminhamento. 238 

Salientou que o COMUS não recebeu nenhum convite foraml da SESAU para 239 

participação oficial no referido Comitê. Explicou que os conselheiros que estão no 240 

Comitê realmente são conselheiros, não tem como negar, porém não foram eleitos 241 

oficialmente pela plenária do COMUS, como preconiza toda e qualquer participação em 242 
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comissões internas ou indicação para participação em outras Comissões externas. Por 243 

último, disse que os membros técnicos citados (Dr. Leonel (Hospital), Fernanda Paluri 244 

(Vigilância em Saúde), Paulo Henrique(Fundação de Saúde) e Willians (Fundação de 245 

Saúde)) não estão como conselheiros no Comitê e sim como trabalhador(responsáveis 246 

técnicos). Sra. Ana Soares perguntou se a questão está pautada na falta da 247 

participação de Usuários. Sra. Claudia respondeu que não, até porque teríamos que 248 

indicar um numero muito alto para respeitar a paridade. Explicou que a questão está 249 

pautada na falta de indicação oficial, considerando que o COMUS sempre elege ou 250 

indica algum conselheiro sempre em plenária e com emissão de resolução. Sra. Ana 251 

Soares informou que as reuniões do Comitê acontecem de segunda a sexta feira, com 252 

início as 9h e sem hora para terminar. Sr. Willians sugeriu que a plenária autorize a 253 

eleição nesta reunião para que os conselheiros interessados se manifestem. Sra. 254 

Claudia colocou a sugestão para votação da plenária, Sugestão Aprovada por 255 

unanimidade.  256 

15- Eleição para Indicação de membros do COMUS para compor o Comitê de Crise 257 

– COVID-19: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação, apresentando-258 

se os seguintes conselheiros: Jacqueline Marinho Santos(Titular) e Willians Alves 259 

Santana (Suplente). Sra. Claudia solicitou que os membros representantes apresentem 260 

Relatórios ao COMUS ou façam apresentações na própria plenária. Indicações 261 

aprovadas por unanimidade. 262 

16- Apresentação das Contas da COVID-19: Sr. Rafael Lopes Baviera, Diretor do 263 

Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde, informou que a apresentação não 264 

demandará aprovação e sim ciência ao COMUs, objetivando transparência nas ações 265 

executadas desde o início da pandemia no município. Explicou que o período consta de 266 

janeiro a julho de 2020, mas ações só tiveram início no mês de março/2020. Em seguida 267 

apresentou o sumário sobre a COVID-19 extraído do site do Ministério da Saúde. Com 268 

relação à Execução Financeira  e Orçamentária informou que os recursos recebidos, 269 

tanto do Governo Federal quanto do Estadual, já foi pauta de um ofício encaminhado ao 270 

COMUS. Com relação às aquisições e contratações informou que já foram realizadas e 271 

com relação às reuniões do Comitê de Crise, como já informado pela Sra. Ana Soares, 272 

encontram-se a disposição dos conselheiros para consulta em livro ata específico. Com 273 

relação aos boletins epidemiológicos disse que o município divulga diariamente. A 274 

seguir, efetuou a leitura sobre o que é a COVID-19 e data da Declaração da Pandemia 275 

(11/03/2020) de acordo com Organização Mundial de Saúde. E seguida fez uma síntese 276 

sobre a legislação no âmbito Federal, Estadual e Municipal, objetivando facilitar ao 277 

usuário pesquisa de esclarecimentos. Com relação a divulgação municipal informou que 278 

existe uma aba específica no site da Prefeitura que trata de todos os decretos que se 279 

relacionam com a COVID-19. Em seguida discorreu detalhadamente sobre todas as 280 

legislações. Disse que disponibilizará esta apresentação ao COMUS para ciência. 281 

Informou que o próximo item a ser apresentado é referente ao Plano de Contingência 282 

que está na sua versão 2.0 e foi eleborado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde - 283 

SESAU, Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS e Hospital de Clinicas 284 

de São Sebastião - HCSS. Disse que essa segunda versão do referido Plano (2,0) 285 

também foi disponibilizada parao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE. Na 286 

sequência, discorreu sobre a Execução Financeira e Orçamentaría – Recursos 287 

Recebidos Secretaria de Saúde, totalizando o valor de 4.541.619,05 enviado pelo 288 



 
 

 
Ata da 260ª Reunião Ordinária do COMUS     14/07/2020                                Página 7 de 12 

 

Governo Federal, com suas portarias respectivas, disponíveis no Departamento 289 

Financeiro da Saúde e todas estão publicadas no site da Prefeitura. Discorreu sobre os 290 

valores empenhados pela SESAU desde o momento zero, isto é , o momento que todas 291 

as ações foram desencadeadas para enfrentamento da COVID-19. Salientou que 292 

participa do Comitê de Crise desde o início e que todas as ações tomadas foram 293 

pautadas em critérios estritamente técnicos, sejam aquisições ou contratações, todas 294 

pautadas com amparo técnico. Apresentou o total empenhado no valor de R$ 295 

9.190.208,52, sendo R$ 7.787.813,07 (84,74%) esfera Municipal, R$ 290.769,84 296 

(3,16%) esfera Estadual e R$ 1.111.625,52 (12,10%) esfera Federal. Em seguida, 297 

discorreu sobre a aquisição de equipamentos por meio de registros fotográficos, sendo 298 

estes: 01 aparelho celular com chip (utilizado pelos profissionais médicos da SESAU, 299 

10 ventiladores mecânicos (valor unitário R$ 75 mil reais) - aquisição de compra era 300 

para 20 aparelhos, porém devido a demanda mundial não conseguiram adquirir a 301 

quantidade desejada, porém a considera razoável, em vista de alguns municípios que 302 

nem conseguiram adquirir o mínimo. Dando continuidade, informou que adquiriram 29 303 

29 monitores multiparamétricos, 01 central de monitorização + computador e 304 

monitor, 20 oxímetros de mesa para a UTI Respiratória e de 40 oxímetros portáteis, 305 

04 cápsulas de isolamento para transporte de pacientes, 02 bonecos de simulação 306 

para treinamento em entubação/intubação, 178 quilos de gás engarrafado 307 

(Pousada sob Requisição Administrativa para hospedagem de profissionais de saúde na 308 

região central), fornecimento de alimentação para equipe de trabalho de Barreiras 309 

Sanitárias e Pesquisa do Perfil Epidemiológio do Município, serviços de limpeza e 310 

desinfecção das unidades de saúde. Em seguida, apresentou os Equipamentos e 311 

Máquindas que foram locadas para o enfrentamento da COVIC-19, 01 Usina geradora 312 

para UBS Cascalho; 04 desfribiladores, 02 monitores multiparamétrico, 02 313 

ventilador mecânico respirador mecânico transporte, 01 ambulância UTI (equipada 314 

com monitor multiparâmétrico, ventilador respiratório) médico, enfermeiro e motorista, 315 

para realização de remoções de pacientes da Costa Sul para a Região Central (obs: 316 

serviço de remoção não pode ser feito pelas equipes do SAMU) - Realização dos 317 

serviços 24 horas por dia, 07 dias por semana, pelo período de 30 dias. Com 318 

relação à Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis, informou que houve 319 

manutenção predial para preparação da Unidade Intensiva  - UTI do Hospital de 320 

Clínicas. Informou que adquiriam também 02 lavadouras e 02 secadoras industriais 321 

hospitalares para lavagem de roupas e enxovais. Disse que é notório que o vírus é um 322 

inimigo invisível e que a propagação da sua transmissão poderia se dar também por 323 

meio do uso dos enxovais. A aquisição foi preconizada pelo Controle de Infecção 324 

Hospitalar e por isso foi comprado enxoval novo (1.800 Lençol percal hospitalar e 900 325 

Fronha percal hospitalar). Informou que adquiriram também 20 equipamentos de ar 326 

condicionado para instalação em leitos nas dependências do Hospital de Clínicas de 327 

São Sebastião – Unidades de Terapia Intensiva Respirtatória. Explicou que a área que 328 

era destinada para os convênios e particular foi readequada para atendimento exclusivo 329 

da COVID-19. Informou adquiriram de forma intensiva todos EPI’s para os mais 1600 330 

profissionais da área de saúde que compõem o atendimento de saúde do Município, 331 

incluindo máscaras, luvas, avental, óculos, etc.. e que de forma incessante buscaram 332 

pela aquisição mesmo diante do confisco geral em decorrência da Pandemia mundial. 333 

Disse que primaram pelo EPI’s correto, qualidade correta e quantidade correta, 334 
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primando pela saúde dos profissionais em primeiro lugar. Em seguida, citou que esta 335 

apresentação contém vídeo orientador sobre a paramentação correta dos profissionais 336 

na linha de frente que não será apresentado em decorrência do tempo da reunião em 337 

pauta estar apertado. Todas as apresentações contaram com registros fotográficos dos 338 

bens adquiridos, bem como da equipe em ação ao enfrentamento à COVID-19. 339 

Discorreu sobre as notícias veiculadas pela mídia Nacional e sites especializados 340 

institucionais (CNS, COSENS e CONASENS) refletindo a preocupação dos gestores 341 

púplicos municipais de saúde com relação a escassez de recursos que o pais viveu. 342 

Finalizando, informou que adquiriram 11.500 testes rápidos (IgM/IgG) com 343 

Certificação ANVISA que já foram e estão sendo aplicados. Disse que seguiram a 344 

recomendação da OMS que sugere a tstagem em massa e o isolamento social. 345 

Salientou que o Município atingiu o limite máximo de isolamento social. Na sequência, 346 

informou que adquiriram Suporte de soro quatro ganchos 120, Otoscópio 6, Mesa de 347 

cabeceira 160, Mesa auxiliar inox 150, Mesa de mayo 90, Mesa de refeição com 348 

bandeija inox 40, Mesa de escritório 4, Armário alto 2 portas 1, Armário de aço 349 

roupeiro   1, Armário vitrine duas portas   2, Cadeira executiva   8, Cama fawler 350 

injetada movimento Trendelemburg com colchão   20, Cama fawler standart com 351 

colchão   200, Carro térmico para alimentação Aquecimento e Refrigeração 2, 352 

Escada dois degraus antiderrapante   105. Apresentou a Reestruturação 353 

cabeamento estruturado - UTI Respiratória com fornecimento de equipamentos e 354 

materiais para interligação de Leitos à Central de Monitorização, Hospital de 355 

Campanha Tebar Praia Clube, Hospital de Campanha Costa Sul, Unidade de 356 

Terapia Intensiva Respiratória. Finalizando citou os Serviços de Propaganda e 357 

Publicidade, Reuniões do Comitê de Crise (disponível no site do Município) e Boletins 358 

Epidemiológicos publicados diariamente no site da Prefeitura. Agradeceu e se colocou a 359 

disposição para esclarecimento da plenária. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 360 

apresentação do Plano de contingência e disse que poderão apreciar com calma e 361 

enviar seus questionamentos por email. Salientou que muitos dos questionamentos da 362 

COFIN a eese respeito ainda não foram respondidos. Neste momento se ausentaram da 363 

reunião Sra. Ana Soares e Fernanda Paluri para realização de reunião na Casa da 364 

Dengue.  365 

17- Apresentação do Plano de contingência da COVID-19: Sra. Claudia passou a 366 

palavra para a Enfermeira Karine, Chefe de Divisão da Vigilância Epidemiológica da 367 

SESAU, deu início a apresentação e disse que esta é a 3ª versão do Plano de 368 

Contingência  Municipal para a COVID-19 – Versão 2.0 e que ele foi elaborado de 369 

acordo com os Planos Nacional e Estadual de Enfrentamento do Coronavírus. Disse que 370 

o referido Instrumento de Gestão teve início no dia 27/02/2020 quando já havia o perigo 371 

iminente da instalação da Pandemia pelo Coronavírus. Lembrou que apesar da 372 

Pandemia ter início oficial no dia 11/03/2020, a vigilância já estava trabalhando na 373 

construção desse Plano. Salientou que este é o documento que norteia as ações do 374 

Departamento. Informou que este plano é composto por três níveis de resposta, aos 375 

moldes do Ministério da Saúde: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 376 

Pública. Explicou que os níveis “Alerta e Perigo Iminente” são referentes a fase que o 377 

vírus ainda não estava introduzido no Brasil. Já o nível “Emergência em Saúde Pública” 378 

se refere ao primeiro caso confirmado para COVID no Brasil (caso registrado em São 379 

Paulo). No Brasil, essa declaração se dera através da Portaria nº 1889, de 3 de fevereiro 380 
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de 2020, que ”Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 381 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019)”. Nesse nível, 382 

Emergência se organiza em duas fases: I. Fase Contenção: nessa fase as ações e 383 

medidas são adotadas para evitar a dispersão do vírus e II. Fase Mitigação: essa fase 384 

tem início quando forem registrados 100 casos positivos do novo Coronavírus. As ações 385 

e medidas são adotadas para evitar casos graves e óbitos. Em seguida, discorreu sobre 386 

as novas definições operacionais para casos de coronavírus e os critérios laboratoriais, 387 

informou que o Município utilizou dois tipos de teste: o Teste Rápido (detecção de 388 

anticorpo IGG e IGM) – este detecta a fase secundária da doença e o Teste RT-PCR 389 

(disponibilizado pelo Instituto Adolfo Lutz) que inicialmente era realizado para os casos 390 

graves(internados), óbitos e profissionais de saúde. Porém atualmente com a expansão 391 

desta lista, precisamos vir com uma nova atualização expandindo os critérios para 392 

testagem. Na sequência, informou que o Plano é dividido em três eixos: Gestão, 393 

Vigilância em Saúde e Assistência à Saúde e todos têm as suas Competências, 394 

Ações, Responsabilidades. A Notificação e Registro, bem como a testagem dos 395 

segmentos, inquérito sorológico, análise da situação epidemiológica e boletim 396 

epidemiológico(compilado de informações das unidades de Pronto Atendimento  397 

Respiratórias - Centro e Boiçucanga e 24 unidades de Atenção Básica que atendem 398 

Síndrome Gripal) são coordenados pela Vigilância Epidemiológica. Sra. Angélica, 399 

Diretora do Departamento de Atenção Especializada – FSPSS,  salientou que no 400 

início da Pandemia, nem o Governo Estadual, nem o Federal tinha estabelecido o que 401 

seria alvo de notificação. Disse que já iniciaram essa identificação diária construída por 402 

meio de gráficos analisando como seria a progressão da doença dentro do Município 403 

desde a primeira tomada de decisão ocorrida em março. Logo após, na sequência o 404 

Governo do Estado entrou em contato autorizando as notificações. Enfermeira Karine 405 

salientou a questão do monitoramento em formato Teleatendimento com suspeita de 406 

COVID-19, disse que é uma decisão respaldada e regulamentada pela Central do 407 

Conselho de Medicina, portaria 467/2020 de março/2020, que dispõe, em caráter 408 

excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de 409 

regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 410 

pública. Por meio dessa portaria, ficam autorizadas, em caráter excepcional e 411 

temporário, ações de Telemedicina municipais, de interação à distância. A central de  412 

Monitoramento de casos e o monitoramento dos pacientes em uso de  413 

hidroxicloroquina/cloroquina, se mostraram como sendo uma questão primordial desde o 414 

primeiro caso de coronavírus detectado no município. Esse monitoramento foi 415 

importante no sentido de compreender qual era o perfil da doença,  comportamento 416 

epidemiológico, objetivando o seguimento do tratamento em domicilio. A certeza de 417 

como o paciente reagia frente ao tratamento foi determinante no acompanhamento. 418 

Considerou o Monitoramento o “Carro Chefe” do Departamento, pois garante o sucesso 419 

no enfrentamento da COVID-19. Sra. Angélica discorreu sobre o Eixo 3 - Assistência a 420 

Saúde, informou que a partir da primeira reunião realizada pelo Comitê, tomaram 421 

algumas decisões referentes às unidades de Saúde da Família e especialida, na qual a 422 

partir desse momento supenderam as consultas de rotina, intensificaram o atendimento 423 

com pacientes crônicos na emissão de receita, objetivando a redução de sua vinda às 424 

Unidades de Saúde, bem como diminuir o fluxo desses pacientes dentro das referidas 425 

unidades, capacitaram todas as equipes de Saúde da Família, objetivando a mudança 426 
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de olhar para a população que buscasse o atendimento, com a criação de áreas 427 

delimitadas por cores e tipo de atendimento dentro das referidas unidades, sendo 428 

direcionados de acordo com os sintomas referidos. Os pacientes que apresentam uma 429 

complexidade um pouco mais elevadas são direcionados para as Unidades de Pronto 430 

Atendimento. A partir dessas identificações, adotaram cuidados com os pacientes 431 

portadores de doenças crônicas, evitando sua circulação nas unidades de saúde, sendo 432 

estes os cuidados: entrega de medicação em domicílio, triagem de Neo – natal em 433 

domicílio, Teste do Pezinho em domicílio. Em seguida, informou que o Departamento de 434 

Odotologia oferece grande risco de contágio e por conta disso, suspenderam sob 435 

orientação da ANVISA os atendimentos de rotina, permanecendo somente os 436 

atendimentos de urgência/emergência dentro das unidades de saúde e UPA. Com 437 

relação às Unidades de Especialidades também se adequaram e suspenderam os 438 

atednimentos de rotina e passaram a realizar os atendimentos on line e domiciliar. Já o 439 

Centro de Reabilitação da Costa Sul se transformou na Unidade de Pronto Atendimento 440 

da Costa Sul – referência para os traumas e a Unidade de Pronto Atendimento da Costa 441 

Sul passou a ser uma unidade de Referência Respiratória para toda região da Costa Sul. 442 

Os Serviços de Atendimentos de Reabilitação estão sendo realizados pela Costa Sul de 443 

forma on line e por meio  de visitas domiciliares. O Centro de Infectologia – CEMIN 444 

permaneceu por conta dos riscos de monitoramento dos pacientes assistidos. Com 445 

relação às Unidades de Pronto Atendimento do Topo e Enseada foram feitas 446 

adequações com relação às áreas verde e vermelha para atender os pacientes. E o 447 

Centro de Saúde Central – Especialidades ele se transformou num posto de coleta 448 

temporário para os segmentos de testagem. E seguindo as orientações/determinações 449 

do Ministério da Saúde elaboraram o Plano de Ação referente à da Saúde Indigena, na 450 

qual fizeram o treinamento junto com a Aldeia do Rio Silveira, na região de Boraceia. 451 

Disse que também foi criado um protocolo especifico para a Saúde Indigena, de acordo 452 

com as determinações do Ministério da Saúde. Com relação à saúde do idoso – Lar 453 

Vicentino, a equipe de Vigilância  em Saúde participou do treinamento da equipe de 454 

profissionais, com acompanhamento de um caso positivo dentro do Lar cumprindo todas 455 

as determinações com relação ao isolamento e monitoramento, objetivando evitar a 456 

contaminação dos demais idosos. Informou que durante as Reuniões Técnicas  que 457 

acontecem diariamente é discutido todos os casos das unidades de saúde como um 458 

todo. Salientou  que todos os dias acontecem novidades e o protocolo de hoje pode não 459 

ser o mesmo de amanhã, ele sempre precisa ser adequado. Disse que 460 

aproximadamente no mês de dezembro de 2019 capacitaram a Equipe de Vigilância e 461 

SAMU, sendo este também adequado com treinamento imediato, com capacitação de 462 

todos os profissionais antes mesmo da pandemia chegar ao Município, além disso o 463 

SAMU disponibilizou 2 bases com ambulâncias para transferência de pacientes com 464 

síndrome respiratória. Enfermeira Karine informou que a Comunicção de Risco é um 465 

instrumento de comunicação com a sociedade, forma com que o Gestor e a Vigilância 466 

informam à população como as ações estão sendo inseridas, são estes os boletins 467 

epidemiológicos (site da PMSS), elaboração dos procotolos, inserção de um profissional 468 

fixo da Comunicação dentro do Comitê de Crise (promovendo a intersetorialidade com 469 

as outras secretarias e outros setores), material de consulta (em versões anteriores 470 

publicavam os protocolos na íntegra), atualmente optaram em apontar quais são os 471 

protocolos criados separadamente para cada Eixo e instrumento de saúde, todos 472 
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disponíveis para consulta, além da legislação municipal, Estadual e Federal. Disse que a 473 

principal diferença desse plano para o anterior, é o Plano de Reabertura do Comércio, a 474 

qual compreende a retomada da economia pautada nos parâmetros da Vigilãncia, 475 

considerando a taxa de ocupação de leitos (UTI e média complexidade), taxa de 476 

isolamento (acima de 60% considerada ideal), disponibilidade de EPI’s, medicação e 477 

Recursos humanos. Enfermeria Angélica informou que este Plano também foi 478 

apresentado para o Ministério Público antes da retomada de abertura do comércio , 479 

objetivando a ciência e acompanhamento das ações. Disse que  o Plano foi totalmente 480 

baseado em dados epidemiológicos e orientações de saúde. Enfermeira Karine 481 

informou que o Município a nível de resposta está no fase de Mitigação (fase de evitar 482 

casos graves e óbitos), disse que já existe uma transmissão sustentada dentro do 483 

município, levando a adotar ações para o atendimento precoce com tratamento precoce. 484 

Salientou que atualmente já podem fechar o caso por critério clínico epidemiológico, pois 485 

assim não precisamos de um resultado laboratorial, se já existe a clínica sugestiva para 486 

COVID e a doença instalada no município, tendo o paciente contato com caso 487 

laboratorial positivo na residência, este já pode ser considerado caso confirmado por 488 

este critério, isto é, sem depender  de resultado de exames. Informou que os exames 489 

são coletados dentro do município  e enviados para o Laboratório Itapema e lá são 490 

cadastrados e enviados parao Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Disse que esses 491 

exames levavam em média 20 a 25 dias, atualmente temos brevidade com casos graves 492 

e óbitos. Informou que os primeiros testes rápidos chegaram numa quantidade de 1500 493 

unidades e foram utilizados  com os profissionais de saúde e de limpeza pública. 494 

Posteriormente passaram a utilizar os teste de Bioclin. Explanou sobre todo o 495 

processamento do teste e suas contra provas, objetivando a certificação de segurança. 496 

Enfermeria Angélica discorreu sobre o fluxograma dentro das unidades de saúde com 497 

encaminhamento para todos os profissionais, em seguida apresentou o modelo daficha 498 

de monitoramento e seu passo a passo desde o início de atendimento ao paciente. Em 499 

seguida, apresentou o plantão de psicologia que conta com dois profissionais que 500 

lotados dentro da SESAU, oferecendo todo suporte a população durante a pandemia. 501 

Disse que além desse plantaão foi criado também um canal aberto no setor da 502 

psicologia para os profissionais de saúde. Enfermeira Karine informou que o Municiípio 503 

conta com três fatores importantes que exigem um olhar mais atento: Saúde Indígena 504 

(todos testados), Lar Vicentino (local de longa permanência – confinamento (todos 505 

testados também) e Casa da Criança (por ser institucionalizado, também testados). 506 

Enfermeira Angélica informou que a Vigilância tem dado todo o suporte para as demais 507 

secretarias e Serviços Públicos, com acompanhamento e realização de reuniões on line 508 

com participação da Vigilância. Finalizando disponibilizou todos os anexos citados como 509 

referência municipal e informou que o material será disponibilizado para o COMUs, bem 510 

como poderão contar com esclarecimentos de toda a equipe técnica. Sra. Claudia 511 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Enfermeira Karine esclarecendo 512 

dúvidas do Dr. Marcelo, conselheiro, que tem dúvidas quanto a testagem de pacientes 513 

com resultados diferentes em laboratórios diferentes, explicou que para compararmos 514 

exames precisamos seguir a mesma metodologia. Explicou que o exame PCR pega o 515 

RNA viral, isto é, detecta o vírus na cavidade nasal ou oral. E o momento que se realiza 516 

o PCR é do 3º dia ao sétimo dia de sintoma, depois disso ele migra parao pulmão e o 517 

restante do corpo e nesta fase é preciso fazer um lavado brônquico para detectar este 518 
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vírus. A partir do 8º dia o teste indicado é o teste rápido, pois será detectado o anticorpo 519 

– IGM e/ou IGG), fase secundária da doença. Explicou que quando encontramos 520 

anticorpo, a doença já passou por período de incubação e viremia. Reforçou que a 521 

Vigilância optou por não fazer teste rápido de ponta de dedo (amostra capilar), adotando 522 

a metodologia de coleta de sangue venoso, centrifugação e análise posterior com o uso 523 

do soro; método que garante maior qualidade e sensibilidade por conseguir um número 524 

maior de anticorpos na amostra.  Disse que no caso em específico prefere receber 525 

informações mais detalhada do caso para não incorrer em informações equivocadas. 526 

Enfermeira Angélica salientou que o vírus é novo, mutante e totalmente passível 527 

alterações. Disse que estudos recentes mostram que pacientes não estão 528 

desenvolvendo imunidade depois do contato. Salientou que é preciso cautela, pois 529 

estamos vivendo situações desconhecidas mundialmente. Enfermeira Karine citou que 530 

existem vários casos que estão sendo acompanhados por tomografia com evidência 531 

clínica para COVID e PCR negativo. Neste caso, disse que alguns fatores poderão 532 

interferir e mascarar resultados, sendo estes: forma de coleta do material, fase de coleta 533 

do vírus fora do tempo adequado, transporte inadequado, tempo de espera do exame. 534 

Disse que tiveram pacientes muito próximos da SESAU, com resultados positivos e 535 

quando foram fazer a testagem para retorno de alta e liberação do isolamento social, 536 

não apresentaram anticorpos. Concluiu e corroborou a fala da Angélica, como doença 537 

nova/desconhecida e com inúmeras variações. Disse que não é sabido se a pessoa 538 

depois de infectada poderá a vir se contaminar novamente. Não havendo mais 539 

questionamentos, Sra. Claudia agradeceu aos membros presentes e online e encerrou 540 

a reunião. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, Sra. Cláudia 541 

disse que questionamentos poderão ser encaminhados por e-mail e em seguida 542 

encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ata que será submetida a provação na 543 

próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes (Presencialmente e 544 

presentes online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 545 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 14 de julho de 2020.  546 
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Henrique Cardoso dos Santos  Douglas Alberto Braga  

Angela Júlia Recchia Thomaz  Luciana da Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 548 
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