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ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de agosto de 2020. Início às 15h e 16 minutos em 2ª chamada e término às 16h e 3 

29 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente submeteu a votação as seguintes ata: 260ª – (Ducentésima 5 

Sexagésima) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 14/07/2020, Aprovada por 6 

unanimidade.   7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Até 143/2020 – COMUS – a SESAU – indicação de membros COMUS para 9 

Comitê de Crise COVID-19, Of. 144/220 – COMUS – a FSPSS – indicação de membro para 10 

Conselho Fiscal, Of. 145/2020 – COMUS – a SESAU – indicação de membro do COMUS para 11 

Comitê de Mortalidade, Of. 146/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre Cabines 12 

Desinfetantes de pessoas, Of. 147/2020 – COMUS – ao TCE – sobre a participação do COMUS 13 

no comitê de Crise COVID-19, Of. 148/2020 – COMUS – a FSPSS- solicita informações sobre 14 

cargos/função de funcionários, Of. 149/2020 – COMUS – A SESAU- sobre lançamentos com 15 

destaque de equivocados e indevidos na Relação Razão Banco Caixa, Of. 150/2020 – COMUS 16 

– a SESAU – solicita informações sobre gastos com publicidade COVID-19, Of. 151/2020 – 17 

COMUS – ao HCSS – solicita o envio de Escala Médica ref. 2º Qd/2020, Of. 152/2020 – 18 

COMUS- ao HCSS – solicita envio de Relação Atualizada de Funcionários contendo a descrição 19 

de funções/cargos ocupados, Of. 153/2020 – COMUS – ao HCSS – solicita reenvio de do 20 

Relatório de reforma das unidades de saúde (falha de impressão), Of. 154/2020 – COMUS – a 21 

SESAU sobre participação do COMUS no comitê de Crise – COVID-19, Of. 155/2020 – COMUS 22 

– a SESU- sobre ausência de pagamento ECOBUS – transporte funcionários durante Pandemia 23 

COVID-29, Of. 156/2020 – COMUS – a SESAU sobre celeridade dos retornos COVID-19, Of. 24 

157/2020 – COMUS – a FSPSS sobre celeridade retornos COVID-19, Of. 158/2020 – COMUS – 25 

ao HCSS – sobre celeridade retornos COVID-19, Of. 159/2020 – COMUS – ao Ministério Público 26 

– sobre DRONE, Of. 160/2020 – COMUS – à Câmara Vereadores – solicita cópias do Plano 27 

Plurianual vigente e cópia da LOA e LDO 2020, Of. 161/2020 – COMUS - ao Ministério Público 28 

Federal – sobre radiocomunicadores, Of. 162/2020 – COMUS -  a SESAU – solicita cópias de 29 

Autos de Vistorias e Alvará da Vigilância Sanitária dos Leitos instalados para atendimento 30 

pacientes COVID-19, Of. 163/2020 – COMUS – a SESAU- solicita cópias integrais dos Autos de 31 

Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB’s e Alvarás da Vigilância Sanitária das instalações dos 32 

Hospitais de Campanha, Of. 164/2020 – COMUS – a SESAU – solicita cópias de processos 33 

licitatórios de contratação das instalações dos hospitais de campanha COVID-19 e relatório 34 

detalhado cronologia de instalação e efetivo funcionamento, Of. 165/2020 – COMUS – ao HCSS 35 

– solicita cópia do processo de contratação do ex-funcionário José de Castro Lima, Of. 166/2020 36 

– COMUS – ao DRH Geral – reitera o ofício 136/2020 – COMUS – sobre solicita relação de 37 

afastamentos de qualquer natureza no período da pandemia, Of. 167/2020 – COMUS – a 38 

SESAU – solicita relação de afastamentos de qualquer natureza no período da pandemia; 39 

Ofícios Recebidos: Ofício 105/2020 – HCSS – em resposta ao ofício 131/2019 – COMUS – 40 

sobre despesas de tarifas bancárias e jornada médica, Of. 373/2020 – FSPSS-ADM – em 41 

resposta ao ofício 137/2019 – COMUS (item 5 e 10), Of. 379/2020 – FPSS-PRE -  em resposta 42 

ao ofício 139/2020 – calendário e agendamentos reuniões Conselho fiscal e Curador, Of. 43 

110/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 137/2020 – COMUS sobre repasses financeiros 44 

para Irmandade, Of. 111/2020 – HCSS-ADM – em reposta ao ofício 126/2020 – COMUS sobre 45 

envio de notas fiscais processos compra COVID-19 (Vistas com 8 volumes de março a 46 

junho/2020), Of. 71/2020 – SESAU-DEPLAN -  solicita reunião extraordinária para apresentação 47 

da Programação Anual de Saúde 2018 – Retificada, Of. 113/2020 – HCSS-ADM- em resposta 48 

aos ofícios 131/2019 – COMUS, 139/2019 – COMUS e 151/2019-COMUS, Of. 125/2020 – 49 

SESAU – em resposta ao Ofício Comus 087/2020, Of. 112/2020 – COMUS – em resposta ao 50 
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ofício 90/2020 – COMUS sobre radiocomunicadores, Of. 158/2020 – SESU-GS -  em resposta 51 

ao ofício 155/2020 – COSMU – sobre questionamentos sobre a ausência de pagamento à 52 

ECOBUS – transporte de funcionários durante o período pandemia – COVID-19, Of. 317/2020 – 53 

FSPSS-DAF – em resposta ao ofício 148/2020 – COMUS sobre solicitação de informações 54 

sobre cargo/função d funcionários, Of. 134/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 149/2020 55 

– COMUS – sobre lançamentos “Equivocados e Indevidos” no Relatório Razão Banco Caixa; Of. 56 

136/2020 – SESAU-GS -  em resposta ao ofício 054/2020 – COMUS – sobre pregões em 57 

vigência; Of. 137/2020 – SESAU-GS – em resposta aos ofícios 089, 091 e 092/2020 – 58 

COMUS – sobre os encaminhamentos efetuados à Promotoria de Justiça, Of. 020/2020 – 59 

DESES-DRF-SESAU – sobre Transposição e Transferência de Saldos Financeiros 60 

Remanescentes de exercícios anteriores – Lei 172/2020, Of. 536/2020 – MPF – sobre ofício 61 

133/2020 – COMUS – sobre radiocomunicadores,  Of. 018/2020 – DGP1- DRH GERAL- em 62 

resposta ao ofício 136/2020 – COMUS, Of. 407/2020 – PRE-FSPSS -  em resposta ao ofício 63 

141/2020 – COMUS – sobre solicitação de apresentação das metas PMS, Relatório Ouvidoria 64 

– Mês de julho/2020, Relatório Comitê de Crise – enviado pela Conselheira Jacqueline 65 

Marinho, Of. 413/2020 – FSPSS- complementação do ofício 397/2020 – FSPSS - em resposta 66 

ao ofício 148/2020- COMUS – solicitação de informações sobre cargo/função, atividades de 67 

funcionários públicos; Of. 142/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 148/2020 – COMUS – 68 

sobre cargos/funções de servidores públicos; Of. 145/2020 – SESAU-GS -  em resposta ao 69 

ofício 064/2020 – COMUS – sobre gastos COVID-19 e Portal da Transparência; Carta de 70 

Desligamento como representante do COMUS no Conselho Fiscal da Fundação de Saúde – 71 

FSPSS; Resoluções do COMUS: nº 031/2020 – Inclusão Viviane na Secretaria Executiva, nº 72 

032/2020 – indicação de Fernanda no comitê de Mortalidade, nº 033/2020 – indicação de 73 

Willians no Conselho Fiscal da Fundação, nº 034/2020 – indicação de Jacqueline e Willians no 74 

Comitê de Crise – COVID-19, nº 033/2020 – Indicação Willians no Conselho Fiscal da Fundação, 75 

nº 034/2020 – indicação de Jacqueline e Willians para Comitê de Crise COVID-19, nº 035/2020 76 

– indicação de Douglas para Comissão de Assistência à Saúde; Relação de Remessas do 77 

Fundo Municipal de Saúde: Datada de 09/07/2020 – Relatório Razão Banco Caixa – 78 

competência Abril 2020 - Datada de 17/07/2020 – Prestação de Contas do HCSS – competência 79 

junho de 2020, Datada de 21/07/2020 – Prestação de contas da Fundação de Saúde – FSPSS, 80 

Datada de 23/07/2020 – Relatório Razão Banco Caixa – competência maio/2020, Datada de 81 

23/07/2020 – Relatório Razão Banco Caixa – competência junho/2020; E-mails 82 

Enviados/Recebidos: Enviado no dia 27/07/2020 ao Tribunal de Contas – Regional SJC – 83 

participação do COMUS no Comitê de Crise – COVID-19, enviado no dia 27/07/2020 ao 84 

Ministério Público – sobre cabines desinfetantes, enviado no dia 27/07/2020 – ao Ministério 85 

Público – sobre DRONE, Recebido no dia 27/07/2020 – SOMAR – sobre desligamento do 86 

Senhor Eliseu em decorrência de campanha eleitoral.  87 

 ORDEM DO DIA: 88 

1- Apresentação do Relatório elaborado pela representante titular do COMUS no Comitê 89 

de Crise para Acompanhamento da COVID-19 - Sra. Jacqueline Marinho (Anexo); 90 

2- Desconstituição da Comissão de Acompanhamento de Crise COVID-19; 91 

3- Atualização Conselho Fiscal; 92 

4- Atualização Conselho Curador; 93 

5- Eleição para membro COMUS no conselho Fiscal – em substituição a Willians Alves 94 

Santana. 95 

6- Assuntos Gerais – proposta de mudança no horário inicial das Reuniões 96 

Extraordinárias, antecipando-as para às 14horas. 97 

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início a Assembleia Ordinária do COMUS 98 

e informou que a reunião em pauta será realizada por meio de Live pelo facebook e também por 99 

meio presencial na sala do COMUS, respeitando o distanciamento seguro preconizado pela 100 
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Vigilância Sanitária. Em seguida colocou a pauta sugerida pela Secretaria Executiva, sugerindo 101 

a mudança na ordem dos itens, ficando o ítem 1 por último, aprovada por unanimidade. Antes 102 

de passar à ordem do dia falou sobre os os ofícios emitidos pelo Conselho no período de março 103 

à agosto de 2020, e novamente indicou aos conselheiros que toda a documentação recebida e 104 

expedida está à disposição na sala do Comus para consulta; mencionou que se quiserem 105 

esclarecer alguma dúvida a comissão de finanças se reúne aos menos 2 vezes por semana.  106 

1– Desconstituição da Comissão de Acompanhamento de Crise COVID-19: Sra. Claudia 107 

informou aos conselheiros que esta Comissão foi constituída para acompanhar as medidas 108 

tomadas durante esse período de pandemia, juntamente com a Secretaria Executiva; no entanto, 109 

com a indicação de dois membros do Conselho para integrar o Comitê de Crise, que atualizarão 110 

mensalmente a plenária, manter outra comissão que trata do mesmo tema tornou-se 111 

desnecessário. Assim sendo, a Comissão de Acompanhamento de Crise está formalmente 112 

desconstituída. Aprovado por unanimidade. 113 

2- Atualização Conselho Fiscal: Sra. Claudia informou que não há nenhuma atualização a ser 114 

feita porque o representante do Comus não compareceu à nenhuma das reuniões. 115 

3- Atualização Conselho Curador: Sra. Claudia questionou sobre a reunião, se já tinha 116 

acontecido alguma, e orientou os representantes do Comus sobre o tipo de atualização que 117 

deveria ser trazida para a plenária. 118 

4- Eleição para membro COMUS no Conselho Fiscal – em substituição a Willians Alves 119 

Santana: Sra. claudia informou que existe uma vaga para compor o Conselho Fiscal devido à 120 

saída do Conselheiro Willians Alves Santana, que entendeu ser conflito de interesses fiscalizar 121 

as contas da sua instituição. O Conselheiro Carlos alberto se candidatou à vaga, deixando assim 122 

o Conselho Curador. Aprovado por unanimidade. 123 

5- Eleição para membro COMUS no Conselho Curador: Sra Claudia lembrou que como o 124 

Conselheiro Carlos Alberto deixou o Conselho Curador, um novo membro deverá ser eleito. O 125 

Conselheiro Moisés se candidatou à vaga. Aprovado por unanimidade. 126 

6- Assuntos Gerais – proposta de mudança no horário inicial das Reuniões 127 

Extraordinárias, antecipando-as para às 14horas: Sra. Claudia colocou a possibilidade de 128 

antecipação do horário das reuniões extraordinárias para 14h, uma vez que tratam-se de 129 

reuniões mais longas e acabam no início da noite, quando o trânsito está mais intenso, 130 

principalmente durante a pandemia que os servidores da Prefeitura estão trabalhando até às 131 

18h. Após algumas considerações decidiu-se por enviar um e-mail aos conselheiros para que 132 

possam se manifestar com mais calma. O Sr. Hamilton Alonso, representante do Hospital 133 

perguntou se a Prestação de Contas do HCSS será separada. A Sra. Claudia respondeu que 134 

será como das outras vezes – HCSS/FSPSS/SESAU – mas todos devem apresentar as contas 135 

da COVID-19 separadas. O Conselheiro Douglas perguntou se as reuniões poderiam ser em 136 

outra plataforma que não o Facebook, pois não dá para os conselheiros interagirem. Sra 137 

Claudia respondeu que estamos trabalhando com os recursos que dispomos no momento, mas 138 

que já foi solicitada a compra de equipamentos para melhorar a qualidade das apresentações. O 139 

Conselheiro Carlos Alberto questionou se não havia verba destinada ao Comus para a 140 

aquisição desses equipamentos. Sra Claudia informou que sim, existe uma dotação 141 

orçamentária para o Comus, mas o fato de estar previsto no orçamento não quer dizer que será 142 

comprado, depende da disponibilidade do erário público; ressalta porém que tudo o que tem sido 143 

pedido para a Secretaria da Saúde vem sendo atentido, só temos que aguardar o processo. O 144 

Conselheiro Carlos Alberto pergunta o motivo da demora nos resultados de exames realizados 145 

no PA de Boiçucanga e na Unidade do Cascalho. A Conselheira Fernanda responde afirmando 146 

que o tempo médio de espera é 4h, seja em Boiçucanga ou aqui na UPA; o que normalmente 147 

ocorre é que os exames não podem ser trazidos de um em um como aqui no Centro, a distância 148 

infelizmente prejudica um pouco, pois tem que juntar alguns exames para depois trazer para o 149 

laboratório. Outro problema que ocorre com a Costa Sul é a qualidade da internet que às vezes 150 
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dificulta o acesso ao sistema. O Conselheiro Henrique faz alguns esclarecimentos sobre o 151 

problema do uso de Internet, fala que estamos num panorama diferente, onde o uso da internet 152 

aumentou numa proporção nunca vista, e isto está ocasionando muita lentidão, não só aqui no 153 

Litoral ou Brasil, mas em todo o mundo. Estamos entulhando as mídias digitais de informação, e 154 

a não ser que se tenha um servidor próprio, todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade, 155 

seja quando estamos numa vídeo-conferência, aulas on line ou simples consulta de dados; não 156 

quero com isso justificar atrasos, mas temos que considerar essa nova realidade. 157 

7- Apresentação do Relatório elaborado pela representante titular do COMUS no Comitê 158 

de Crise para Acompanhamento da COVID-19: Sra. Claudia passou a palavra para a 159 

Conselheira Jacqueline - representante do Comus no Comitê de Crise. A Conselheira 160 

Jacqueline iniciou sua fala lembrando que está representando o Comus no Comitê de Crise 161 

praticamente como ouvinte considerando que não dispõe de conhecimento médico/técnico, e 162 

que a maior parte das discussões são sobre vigilância epidemiológica e protocolos médicos. Se 163 

coloca na posição de mediadora entre o Comus e o Comitê, ou seja, levará ao Comitê alguma 164 

reinvindicação do Comus e vice-versa. O Comitê de Crise discute maioritariamente sobre 165 

assuntos relacionados à saúde e flexibilização da quarentena com base em dados 166 

epidemiológicos. As deliberações do Comitê são levadas ao Prefeito que, juntamente com outras 167 

comissões traça os próximos passos para o controle da Pandemia. Encerra falando que enviou 168 

um relatório mais completo para os conselheiros, e que o mesmo refere-se ao período de 16 à 169 

31/07/2020. O Conselheiro Carlos Alberto perguntou se ela tem o número de respiradores que 170 

foram adquiridos, e também se sabe e pode falar sobre quais remédios estão sendo usados para 171 

o tratamento da COVID-19 aqui no município. A Conselheira Jacqueline disse que ela pode 172 

responder sobre o que está no relatório, e que esses dados serão fornecidos na prestação de 173 

contas. No entanto foi discutido o protocolo médico no Comitê, que é o tratamento com 174 

Azitromicina, Hidroxicloroquina e Invermectina, mas depende da avaliação do médico para saber 175 

qual protocolo será adotado para cada paciente. O Conselheiro Carlos Alberto pergunta se 176 

além do protocolo para atendimento dos pacientes há algum para os profissionais de saúde. A 177 

Conselheira Jacqueline responde que sim, que no início da reunião é tratado esse assunto, e 178 

que inclusive foi publicado um decreto liberando os profissionais de saúde para tirar férias e 179 

abono por entenderem que eles estão há meses numa jornada exaustiva. A Secretária Ana 180 

Soares esclarece que foi disponibilizada uma linha direta para atendimento psicológico dos 181 

funcionários, onde eles podem falar pelo tempo que precisarem com o psicólogo e, se for 182 

necessário será agendado atendimento presencial. A Conselheira Jacqueline encerra 183 

agradecendo a plenária. Sra Claudia toma a palavra para responder uma pergunta on line do 184 

Conselheiro Douglas referente a necessidade de um conselheiro do segmento usuário fazer 185 

parte do Comitê; ela esclarece que seria o ideal, mas nenhum usuário se manifestou, 186 

principalmente em decorrência da disponibilidade de tempo que demanda, pois as reuniões são 187 

diárias com no mínimo duas horas de duração. Reforçou que vive orientando os usuários a se 188 

envolverem mais, pois o SUS é deles, o Conselho está aqui por eles, e encerra convidando o 189 

Conselheiro Douglas a participar do Comitê. Referente ao relatório do Tribunal de Contas sobre 190 

a COVID-19, a Sra. Claudia informa que a COFIN está atenta, e como disse no início da 191 

reunião, foram emitidos vários ofícios com questionamentos, alguns antes mesmo da emissão 192 

do relatório; as respostas estão chegando, e ainda há muitas por chegar, mas estamos 193 

trabalhando até a etapa que nos compete, que é fiscalizar e apontar inconsistências, pois nosso 194 

papel não é julgar e/ou penalizar, isso compete às outras esferas (TCE, MPE, MPF, CGU). 195 

Assim quando esgotamos uma análise e ainda não restou esclarecido enviamos para essas 196 

esferas para que dêem andamento. O Conselheiro Carlos Alberto questiona se não há na 197 

Câmara uma comissão de fiscalização da saúde. Sra Claudia responde que sim, mas que eles 198 

não procuram o Conselho, não aceitaram convites para participar da Prestação de Contas, e 199 

nem quando é na Câmara eles participam, fala essa que foi reforçada por outros membros do 200 
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conselho. Ressalta ainda que o Conselho é apartidário, e qualquer um deles, seja de partido A, 201 

B ou C, serão bem vindos e suas demandas serão analisadas. Sra. Claudia agradeceu aos 202 

membros presentes e online, disse que questionamentos poderão ser encaminhados por e-mail 203 

e em seguida encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 204 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida a aprovação na próxima reunião ordinária 205 

e assinada pelos membros presentes (Presencialmente e online). Ata elaborada por Tereza 206 

Carmela Galdino da Costa e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São 207 

Sebastião, 11 de agosto de 2020.  208 
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