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ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de setembro de 2020. Início às 15h e 20 minutos em 2ª chamada e término às 16h 3 

e 15 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente submeteu a votação as seguintes ata: 261ª – (Ducentésima 5 

Sexagésima Primeira) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 11/08/2020, Aprovada por 6 

unanimidade.   7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos:  Of. 173/2020 – Ao HCSS – referente Diretores Provedoria e HCSS; Of. 174/2020 – 9 

Ao HCSS – referente contratos Ecorad; Of. 185/2020 – À Sesau – referente prazo final das ressalvas; Of. 10 

186/2020 – À FSPSS - referente prazo final das ressalvas; Of. 187/2020 - Ao HCSS - referente prazo final 11 

das ressalvas; Of. 188/2020 – DESES - Devolução HD 8Tb; Of. 189/2020 – À FSPSS – solicita relatório 12 

detalhado materiais de construção; Of. 190/2020 – À FSPSS – cópia processo empresa Jorge Francisco; 13 

Of. 191/2020 – Ao DESES – solicitação de toner; Of. 192/2020 – Ao DESES – solicitação de sulfite; Of. 14 

193/2020 – Ao DESES – solicitação das 20 cadeiras restantes; Of. 194/2020 – À SESAU – solicita 15 

funcionário para o Comus, Of. 195/2020 – À FSPSS – indicação Conselho Curador, Of. 196/2020 – À 16 

FSPSS – indicação Conselho Fiscal, Of. 197/2020 – À FSPSS – solicita cópia processo sindicante 17 

26/2020, Of. 198/2020 – Ao MP – referente leitos UTI COVID-19, Of. 199/2020 – À PJ – referente óbitos 18 

no HCSS em 2018, Of. 200/2020 – COMUS – a SESAU – sobre ponto biométrico, Of. 201/2020 – ao 19 

HCSS – Intervenção – sobre notas fiscais COVID-19 (Março a junho), Of. 202-2020 – COMUS – ao 20 

Gabinete Prefeito – alteração na composição do COMUS, Of. 203/2020 – COMUS – solicita manutenção 21 

lâmpadas, Of. 204/2020 – COMUS – solicita home office Tereza, Of. 205/2020 – COMUS – solicita 22 

máscaras descartáveis, Of. 206/2020 – COMUS – ao TCE – sobre ressalvas prestação de contas do 1º 23 

Quadrimestre/2020; Of. 207/2020 – COMUS – ao Conselheiro Carlos Alberto - sobre documentação a 24 

ser apresentada na Fundação de Saúde, Of. 208/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre 25 

pendências na Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre/2020, Of. 209/2020 – a SESAU- 26 

encaminhamento de cópia do Parecer referente a Alteração do Status das Contas referente ao 1º 27 
Quadrimestre/2020. Ofícios Recebidos: Of. 147/2020 – Sesau/GS – Em resposta ao ofício 164/2020 28 

Comus; Of. 148/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 150/2020 – COMUS – envio de Plano de 29 

Comunicação para enfrentamento à Pandemia COVID-19 e Plano de Comunicação Institucional Municipal 30 

no que tange as Ações da Secretaria de Saúde, Of. 121/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 31 

098/2020 – COMUS-Solicitação de currículos e atos de nomeação dos ocupantes dos cargos em 32 

diretorias, chefias e demais cargos de assessoramento, Of. 122/2020 – HCSS-ADM-  em resposta aos 33 

ofícis078/2020- reiterado pelo ofício 152/2020 – COMUS – solicitação de relação atualizada de 34 

funcionários, Of. 123/2020 – COMUS -  em resposta ao ofício 131/2020 – COMUS – reiterado pelo ofício 35 

151/2020 – COMUS – sobre escalas médicas, Of. 124/2020 – HCSS-ADM -  em resposta ao 36 

ofício104/2020 – COMUS -  sobre prazo e pendências, Ficha de Patrimônio do Suporte de TV, Of. 37 

424/2020 – FSPSS – em resposta aos ofícios 182 e 183/2020 COMUS, Of. 436/2020 – FSPSS – em 38 

resposta ao Ofício 102/2020 COMUS; Of. 0041-2020 – Controladoria – HCSS – em resposta ao ofício 39 

180/2020 – COMUS sobre repasses financeiros COVID-19, Of. 135/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao 40 

ofício 171/2020 – COMUS sobre controle de ponto médico, Of. 136/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao 41 

ofício 165/2020- COMUS sobre ex-funcionário do Hospital, Sr. José de Castro Lima, Of. 137/2020 – 42 

HCSS-ADM – em resposta ao ofício 181/2020 – COMUS sobre processo licitatório da empresa A C da S 43 

Leite Distribuidora; Of. 154/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 155/2020 – COMUS – sobre ausência 44 

pagamento à ECOBUS (transporte período COVID-19), O. 121/2020 – Câmara Municipal – em resposta 45 

ao ofício 160/2020 – COMUS – solicitação de cópias de Leis, Of. 0043/2020 – Controladoria - HCSS – 46 

envio de Prestação COVID-19, Of. 153/2020 – SESAU – em resposta do ofício 082/2020 – COMUS – 47 

sobre Cabines de Desinfecção, Of. 446/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 196/2020 – COMUS – 48 

indicação de membro para Conselho Fiscal, Of. 447/2020 – em resposta ao ofício 197/2020 – COMUS – 49 

solicitação de cópia processo sindicante nº 26/2020, Of. 459/2020 – FSPSS – referente AVC’s das 50 

unidades de saúde, Of. 465/2020 – FSPSS – em resposta ao Ofício 190/2020 do COMUS, Of. 157/2020 – 51 

SESAU – em resposta ao Ofício 191/2020 COMUS, Of. 158/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 52 

192/2020 COMUS, Of. 159/2020 – SESAU – resposta ao ofício 193/2020 COMUS Resoluções do 53 

COMUS: 036/2020 – Substituição Conselho Fiscal; 037/2020 – Substituição Conselho Curador; 038/2020 54 

– Criação Comissão Acompanhamento Crise retroativa; 039/2020 – Destituição Comissão 55 



 
 

 
Ata da 262ª Reunião Ordinária do COMUS     08/09/2020                                Página 2 de 5 

 

Acompanhamento Crise; Of. 164/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 167/2020 – COMUS – sobre 56 

afastamentos funcionários da SEAU durante período pandemia COVID-19, Of. 78/2020-SESAU-DEPLAN 57 

– solicitação de item de pauta para 261ª Ordinária do COMUS, Of.139/2020 – ADM-HCSS – em resposta 58 

ao ofício 201/2020 – COMUS solicitação de relatório completo de gestão de estoque. Relação de 59 

Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 12/08/2020 – Envio de Extratos Bancários – 60 

Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência julho 2020, Datada de 20/08/2020 – PC HCSS julho de 61 

2020, Datada 24/08/2020 – PC da fundação de Saúde – FSPSS – competência julho/2020, Datada de 62 

31/08/2020 – Envio de Relação Razão Banco Caixa – Bancos do Brasil e Caixa Econômica – competência 63 

julho/2020; Datada de 03/09/2020 – Envio de FOPAG -  competência agosto/2020, Relatório Ouvidoria – 64 

competência agosto/2020, Datada de 03/09/2020 – Envio de FOPAG -  competência julho/2020.  65 

1- Convocação de Concurso Público Homologado; 66 

2- Testagem Populacional específica para COVID-19;  67 

3- Moção de Apoio à Implantação do Serviço de Oncologia no Hospital Regional de 68 

Caraguatatuba; 69 

4- Apresentação Atualizações COVID-19 pela representante do COMUS no Comitê 70 

de Enfrentamento à Crise COVID-19; 71 

5- Definição do Horário de Início da Apresentação das Prestações de Contas, nas 72 

Reuniões Extraordinárias do COMUS (às 14 horas?); 73 

6- Apresentação dos Novos Conselheiros à composição do COMUS (SOMAR E 74 

UNIBAIRROS); 75 

7- Eleição para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de 76 

Saúde em substituição ao Conselheiro Marcelo Coelho – segmento Trabalhador de 77 

Saúde; 78 

8- Eleição para compor a Comissão de Ética em substituição ao Conselheiro 79 

Marcelo Coelho – segmento Trabalhador de Saúde;  80 

9- Eleição para compor a Comissão dos Conselhos Gestores – segmento 81 

Usuários; 82 

10-Assuntos Gerais.  83 

Sra. Claudia Prudente, atual presidente do COMUS, deu início à reunião, 84 

disponibilizando os documentos tramitados, disse que eles estão disponíveis para 85 

consulta na sede do COMUS para conhecimento mais aprofundado dos conselheiros. 86 

Informou que a pauta da reunião do COMUS é discutida e elaborada nas Reuniões da 87 

Secretaria Executiva e deliberada em plenária. Em seguida discorreu sobre alguns itens 88 

do Regimento Interno que não estão sendo respeitados durante o momento da reunião, 89 

sendo estes: Credenciamento prévio e Temas que não foram pautados na Ordem do 90 

Dia. Disse que assuntos eventuais poderão ser abordados desde que aprovados pela 91 

plenária e que assuntos que não tiverem a resposta de imediato serão encaminhados e 92 

terão suas resposta na próxima reunião. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 93 

1- Convocação de Concurso Público Homologado: Sr. Paulo Henrique informou que 94 

convocaram todos os médicos Clínicos Gerais, Pediatras e Psiquiatras que foram 95 

aprovados no último concurso, porém não houve adesão da maioria, somente de alguns 96 

Clinicos Gerais. Diante desse quadro, decretação da Pandemia em 17 de março deste 97 

ano e suspensão do Concurso da Fundação de Saúde Pública de Sâo Sebastião - 98 

FSPSS, aguardam o posicionamento do Jurídico da empresa para futuro agendamento 99 

da possibilidade de abertura de novos prazos para inscrições e data para relização de 100 

provas do concurso da Fundação, objetivando a reposição das ausências dos referidos 101 

profissionais. Disse que por conta dessa falta de profissionais médicos, efetuaram 102 

processo de abertura de seletivo emergencial para contratação desses profissionais. 103 



 
 

 
Ata da 262ª Reunião Ordinária do COMUS     08/09/2020                                Página 3 de 5 

 

Salientou que estas ações foram necessárias em decorrência de possíveis reclamações 104 

da população devido a falta desses médicos nas unidades de saúde, principalmente 105 

naCosta Sul, na qual já houve aposentadoria de um dos médicos..  106 

2- Testagem Populacional específica para COVID-19: Sr. Paulo Henrique falou em 107 

nome da Secretaria de Saúde e informou que a partir de hoje estarão dando início a uma 108 

fase de novos testes para COVID - 19 para a população efetuados por segmentos. Disse 109 

que serão 30 mil novos testes que serão realizados e 5(cinco) unidades distribuídas ao 110 

longodo município, sendo estas: Juquehy II, Boiçucanga, Topolândia, Morro do Abrigo e 111 

Enseaa, sendo estas atuando no horário das 13h às 16 horas, com seus agendamentos 112 

prévios efetuados por segmentos junto ao Departamento de Vigilância Epidemiológica 113 

da Secretaria de Saúde – SESAU. Explicou que essa foi a forma que o município 114 

encontrou de efetuar o diagnóstico dosefeitos e contágio do Cororna Vírus na população 115 

deSão Sebatião, objetivando a programação de novas ações decombate que serão 116 

efetuadas ao longo do município paradiminuição do contágio.  117 

3- Moção de Apoio à Implantação do Serviço de Oncologia no Hospital Regional de 118 

Caraguatatuba: Sr. Bruno Cesar, deu início a sua apresentação considerando que a 119 

implantação do Hospital Regional do Litroal Norte foi uma conquista reivindicada pela 120 

população da regição, considerando que o contrato de prestação de serviços está em 121 

vigência desde dezembro de 2019, considerando que foi deliberado em instancias 122 

colegiadas oficiais com representantes dos municípios da região e que sua implantação 123 

ocorreria de forma gradual, porém com implantação imediata do Serviço de 124 

Oncologia  e considerando ainda a dificuldade que os pacientes do litoral enfrentam 125 

para realizarem o tratamento fora de seus municípios e com prejuízos com os entraves 126 

ocorridos em decorrência da atual pandemia, informou que poderia citar muitos outros 127 

considerandos cabíveis, informou que a Comissão Intergestora do Litoral Norte tem se 128 

reunido já algum tempo em decorrência da necessidade do referido tema e vem neste 129 

dia solicitar a este honrado Conselho de Saúde uma “Moção de Apoio” para implantação 130 

imediata do Serviço de Oncologia no Litoral Norte. Disse que nesse momento fala em 131 

nome dos três Conselhos Municipais vizinhos, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba que 132 

estão nesse momento reunidos em suas plenárias ordinárias, com excessão de Caraguá 133 

que fará a mesma reunião na semana seguinte. Em seguida, solicitou em nome da 134 

gestao apoio para essa ação, objetivando agilizar junto ao Conselho Estadual de Saúde 135 

e demais instâncias para implantação do serviço. Sra. Claudia disponibilizou momento 136 

para esclarecimentos e em seguida colocou em votação, aprovado por unanimidade o 137 

apoio para a causa apresentada.  138 

4- Apresentação Atualizações COVID-19 pela representante do COMUS no Comitê 139 

de Enfrentamento à Crise: Sra. Jacqueline Marinho discorreu sobre o relatório 140 

referente ao mês de agosto/2020, lembrou aos presentes que este foi disponibilizado por 141 

e-mail para conhecimento prévio. Em seguida, perguntou se havia questionamentos, não 142 

havendo, deu continuidade e informou que as reuniões ocorreram efetivamente nos dias 143 

03, 04, 11, 18, 20 e 24 e que não participou somente das ocorridas nos dias 04 e 144 

18/2020, também não sendo possível acionar seu suplente, Sr. Willians. Informou que 145 

no dia 03/08 discutiram a Análise Situacional dos Leitos COVID-19 e sua desmontagem, 146 

sendo deliberado pelo Comitê pela desmointagem da tenda TEBAR. Já no dia 04/08 foi 147 

apresentado o Dr. Breno como médico coordenador no Pronto Atendimento de 148 

Boiçucanga e questões como testagens e seus protocolos. No dia 19/08/2020 discutiram 149 
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sobre a possibilidade de parceria com os estudantes do 5º período de enfermagem da 150 

Faculdade São Sebastião – FASS, objetivando o auxilio na Central de Monitoramento 151 

(coleta de teste rápido) , valendo como horas de estágio. Discutiu-se também a 152 

renovação da locação da Tenda UTI Respiratória anexa ao Hospital por mais 30 dias e 153 

Protocolo para flexibiklização para realização de casamentos, sendo negado pelo 154 

Comitê para o mês de agosto/2020. No dia 20/08/2020 discutiu-e a apresentação dos 155 

dados referentes à 1ª quinzena, sendo observado um acréscimo de casos no período de 156 

29/06/2020 a 27/07/2020 e um decréscimo no período de 28/07/2020 a 16/08/2020. Já 157 

no dia 24/08/2020, última reunião do mês de agosto, discutiu-se a definição do novo 158 

espaço para fixação da sala de monitoramento e sua equipe, bem como a realização de 159 

30 mil testagens rápidas ao longo do município. Conselheiro Carlos Alberto perguntou 160 

sobre  locação do Hotel Roma e Pousada Três Marias destinas à hospedagem de 161 

médicos e Enfermeiros envolvidos na lnha de frente com a COVID-19. Sra. Jacqueline 162 

Marinho informou que o contrato de locação já foi encerrado com os referidos 163 

estabelecimentos em decorrência da normalidade em relação a esta questão e estão em 164 

processo de pagamento por indenização.  165 

5- Definição do Horário de Início da Apresentação das Prestações de Contas, nas 166 

Reuniões Extraordinárias do COMUS (às 14 horas?): Sra. Claudia informou que  na 167 

última plenária este assunto foi discutido e teve sugestão para que fosse efetuada uma 168 

enquete por e-mail, sugestão acatada e somente três conselheiros se manifestaram por 169 

-email, Sra. Danila, Sr. Douglas e Sra. Angela. Em seguida, perguntou aos membros 170 

presentes presencialmente e aos membros participats na modalidade on-line, não 171 

havendo contrários a sugestão de alteração, as reuniões extraordinárias terão início às 172 

14 horas. Lembrou aos presentes que este mês terá reunião extraordinária para 173 

apresentação da Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2020. 174 

6- Apresentação dos Novos Conselheiros à composição do COMUS (SOMAR E 175 

UNIBAIRROS): Sra. Claudia convidou o Sr. Mônico para que viesse a frente se 176 

apresentar para a plenária. Sr. Mônico disse é o atual presidente da UNIBAIRROS e 177 

novo membro titular no COMUS represetando a UNIBAIRROS. Informou que tanto a 178 

presidência e quanto a titularidade no COMUS pela UNIBAIRROS se deve em 179 

decorrência do Sr. João Luiz estar candidato a vereador. Sra. Ana Maria, administrativo 180 

do COMUS, informou que o Sr. Eduardo Celso Cunha, novo membro suplente, 181 

representante pela SOMAR em substituição ao Sr. Eliseu, está participando na 182 

modalidade On line. Sra. Claudia deu boas vindas aos novos partitipantes.  183 

7- Eleição para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de 184 

Saúde em substituição ao Conselheiro Marcelo Coelho – segmento Trabalhador de 185 

Saúde: Sra. Claudia informou que existe uma lacuna na referida Comissão, segmento 186 

Trabalhador, em decorrência da solicitação de desligamento do COMUS por parte do Dr. 187 

Marcelo Coelho. Conselheiro Douglas solicitou que a carta de desligamento do Dr. 188 

Marcelo fosse lida na íntegra. Sra. Claudia efetuou a leitura da solicitação de 189 

desligamento e disse que Dr. Marcelo fará muita falta, pois desenvolvia um ótimo 190 

trabalho junto as Comissões que participava. Em seguida, disponibilizou o momento 191 

para minifestaões de interesse em participar da referida Comissão, porém não havendo 192 

interessados, ela se candidatou ao preenchimento davaga, sendo aprovado por 193 

unanimidade pela plenária.   194 

8- Eleição para compor a Comissão de Ética em substituição ao Conselheiro 195 
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Marcelo Coelho – segmento Trabalhador de Saúde: Sra. Claudia informou que 196 

também existe uma vaga na Comissão de Ética também em decorrência ao 197 

desligamento do Dr. Marcelo Coelho. Não havendo manifestação de interesse, 198 

candidatou-se a vaga, pelo segmento Trabalhador. Aprovado por unanimidade.   199 

9- Eleição para compor a Comissão dos Conselhos Gestores – segmento 200 

UsuáriosSra. Claudia informou que existe uma vaga para participação do segmento 201 

Usuários. Manifestando-se como candidato o Sr. Monico Santos Silva, sendo aprovado 202 

por unanimidade pela plenária. 203 

10-Assuntos Gerais-  204 

10.1- Frequência às Reuniões do COMUS: Sra. Claudia  informou que o Conselho 205 

enviará ofício às entidades informando o número de ausência dos representantes. 206 

10.2- Conselheiro Carlos Alberto discorreu sobre a possibilidade de implantação de 207 

serviço laboratorial dentro das dependências do Hospital de Boiçucanga, pois informou 208 

que as coletas realizadas no período da manha apresentam seu transporte moroso, 209 

chegando no final da tarde ou atémesmo a noite. Disse também que existem relatos de 210 

sangue coletado que chegou coagulado, gerando o transtorno de recoletas. Salientou 211 

que sua reivindicação objetiva mais conforto ao paciente e equipe de profissionais. Sra. 212 

Claudia informou que fará um encaminhamento a Secretaria de Saúde para 213 

esclarecimento e possibilidade da implantação do serviço. Quando tiver a resposta dará 214 

retorno.  215 

10.3- Conselheiro Douglas direcionou uma pergunta para o Departamento de 216 

Zoonoses, perguntou quando terá início a campanha de castração de animais no 217 

município. Sra. Claudia informou que também fará encaminhamentoa a SESAU para 218 

resposta do questionamento.  219 

10.4- Conselheiro Mônico solicitou cópia de contrato de empresa. Sra. Claudia 220 

informou que a Reunião da Comissão de Finanças será realizada nesta quinta feira, 221 

momento que poderá apresentar seus questionamentos como conselheiro. Nada mais 222 

havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 223 

submetida a aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 224 

presentes (Presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos 225 

Santos e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  226 

São Sebastião, 08 de setembro de 2020.  227 
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