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ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de novembro de 2020. Início às 15h em 1ª chamada e término às 17h e 57 3 

minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, o Vice presidente Sr. Paulo Henrique submeteu a votação a seguinte ata: 5 

262ª – (Ducentésima Sexagésima Terceira) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

13/10/2020, aprovada por unanimidade.   7 

B) Expediente: 8 

Ofícios Expedidos: Of. 225/2020 – à FSPSS – envio da documentação Carlos Alberto para Conselho 9 

Fiscal, Of. 226/2020 - à SESAU – Solicita divulgação junto ao site da PMSS para Reunião Ordinária de 10 

Novembro/2020, Of. 227/2020 – à SESAU – Solicita esclarecimentos sobre o RAG – monitoramento de 11 

Ambulâncias – SAMU, Of. 228/2020 – à SESAU – Solicita compra de smartphone para COMUS, Of. 12 

229/2020 – FSPSS – solicita informações sobre médico infectologista CEMIN, Of. 230/2020 – FSPSS – 13 

solicita esclarecimentos quanto ao objeto da despesa especificado em tabela anexa, Of. 231/2020 – 14 

COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado - TCE – encaminha resultado da Prestação de Contas 2º 15 

QD-2020, Of. 232/2020 – ao Ministério Público – Disponibiliza cópia do Parecer em Apartado do 16 

Conselheiro Moises Figueiredo referente PC 2º Qd-2020, Of. 234/2020 – ao Ministério Público – Informa 17 

o descumprimento do Decreto Estadual 56.819/2011, Of. 235/2020 – ao Ministério Público – Informa o 18 

descumprimento da Lei 10.098/2000, Of. 236/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre EPI’s 19 

funcionários; Of. 237/2020 – COMUS – o MP – sobre Ponto Biométrico Médicos do Hospital, Of. 238/2020 20 

– COMUS – ao Gabinete do Prefeito – Alteração Composição do COMUS, Of. 239/2020 – COMUS – 21 

solicitação de aquisição de 2 computadores para o COMUS, Of. 240/2020 – COMUS – Solicitação de 22 

fornecimento de Materiais de escritório e de consumo, Of. 241/2020 – COMUS – Solicitação de compra de 23 

20 cadeiras para reuniões do COMUS, Of. 242/2020 – COMUS – Solicitação de fornecimento de máscara 24 

descartável para funcionária Ana Maria, Of. 243/2020 – COMUS – Solicitação de compra de extensão – 25 

régua, Of. 244/2020 – COMUS – Informa oficialmente a SESAU sobre a negativa de solicitação de 26 

Reunião Extraordinária, Of. 245/2020 – COMUS – ao gabinete prefeito – alteração composição do 27 

COMUS, Of. 246/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre portaria de assunção/substituição do 28 

cargo de secretária de saúde, Of. 247/2020 – COMUS – ao Ministério Público – sobre ato de cessão dos 29 

funcionários públicos que trabalham no Hospital de Clínicas de São Sebastião, Of. 248/2020 – COMUS – 30 

à Regional de São José dos Campos - sobre não encaminhamento de Relatório completo de Gestão de 31 

Estoque do Hospital de Clinicas de São Sebastiao, Of. 249/2020 – COMUS- a SESAU- sobre solicitação 32 

de Relação Atualizada de médicos concursados, Of. 250/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relação 33 

Atualizada de médicos contratados; Of. 251/2020 – COMUS – sobre reiteração do ofício 173/2020 – 34 

COMUS – sobre consulta ao CREMESP, Of. 252/2020 – COMUS – ao provedor da Irmandade – sobre 35 

ausência de faltas às reuniões do COMUS. Ofícios Recebidos: Of. 0049/2020 – HCSS-36 

Controladoria – encaminha a Prestação de Contas COVID-19 – mês setembro/2020, Relatório 37 

Ouvidoria – mês de setembro/2020, Documento de Recebimento Bens Móveis para o COMUS (1 Câmera 38 

e 2 microfones); Of. 196/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 227/2020 – COMUS – resposta ao 39 

questionamento de conselheiro durante apresentação do RG-2019, Of. 197/2020 – SESAU-GS – em 40 

resposta aos ofícios COMUS (105, 113 e 212/2020) sobre aquisições de internas do COMUS, Of. 41 

550/2020 – FSPSS - em resposta ao ofício 225/2020 – COMUS – sobre documentação do conselheiro 42 

Carlos Alberto para Conselho Fiscal da Fundação de Saúde, Of. 199/2020 – SESAU-GS – solicitação de 43 

Reunião Extraordinária para o dia 27/10/2020, Of. 201/2020 – SESAU – complementação ao ofício 44 

199/2020 – SESAU sobre justificativas da solicitação de reunião extraordinária, Of. 202/2020 – SESAU-45 

GS – Status de Ressalvas: “Aprovadas com ressalvas e Não a Contento”, Of. 203/2020 – SESU-GS – 46 

questionamentos sobre a entidade IDEFESP, Of. 211/2020 – SESAU-GS – solicitação de inserção de 47 

itens de pauta para a ordinária do COMUS 264ª, sendo estes: Revogação de Chamamento Público nº 48 

02/2019 e Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada, Of. 214/2020 – SESAU-GS – 49 

em resposta ao ofício 069/2020 – COMUS – Cabines de Desinfecção; Of. 215/2020 – SESAU-GS - em 50 

reposta aos ofícios 155/2020 e 179/2020 – COMUS – sobre Suspensão transporte ECOBUS para 51 

funcionários no período de pandemia, Of. 540/2020 – PRE-FSPSS – em resposta ao ofício 220/2020 – 52 

COMUS – sobre Conta SABESP com valor elevado. Relação de Remessas do Fundo 53 

Municipal de Saúde: Datada de 11/09/2020 – Empenhos liquidados maio/2020, Datada de 54 
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24/09/2020 – Razão Banco Caixa – agosto/2020, Datada de 06/10/2020 – FOPAG – setembro/2020, 55 

Datada de 20/10/2020 – PC – HCSS – setembro/2020, Datada de 21/10/2020 – PC – FSPSS – 56 

setembro/2020, Datada de 26/10/220 – Extratos Conta Corrente – competência setembro/2020, Datada 57 

de 26/10/2020 – Empenhos liquidados – competência setembro/2020, Datada de 28/10/2020 – Relação 58 

Razão Banco Caixa – setembro de 2020, Datada de 09/11/2020 – Extratos Bancários (Banco do Brasil e 59 

Caixa Econômica – Competência outubro/2020. Resoluções do COMUS: nº 046/2020 – RAG-2019, 60 

nº 047/2020 – Alteração composição COFIN. Decretos COMUS: 7986/2020 – Alteração 61 

composição do COMUS - Inclusão Giuliana em substituição a Willians. E-mails 62 

Enviados/Recebidos: E-mail Conselheira Solange – Costa Atlântica- solicitação de desligamento da 63 

Comissão de Ética, E-mail enviado pelo CES – sobre fortalecimento do SUS. 64 

Sr. Paulo Henrique, Vice Presidente do COMUS presidiu a reunião em tela em decorrência de a 65 

presidente Claudia estar de licença médica. Em seguida apresentou o expediente tramitado no 66 

período e apresentação da ata 263ª Ordinária submetida à votação, lembrou que a ata foi 67 

encaminhada por e-mail para apresentação dos conselheiros não havendo nenhuma 68 

manifestação contrária para sua aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida 69 

informou que os documentos estão a disposição para consulta na secretaria do COMUS com 70 

agendamento prévio. A seguir passou a palavra ao Senhor Bruno para apresentação do 1º item 71 

de pauta, sendo orientado pela Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, para que colocasse 72 

a proposta de pauta sugerida pela Secretaria Executiva em votação, sendo assim efetuada a 73 

leitura dos referidos itens: 74 

PAUTA DO DIA:  75 

1- Apresentação da Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada; 76 

2- Apresentação do SISPACTO – 2018; 77 

3- Revogação do Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de Saúde; 78 

4- Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada; 79 

5- Ciência da Alteração do Status da Prestação de Contas referente ao 1º 80 

Quadrimestre/2020 (este informe, por equívoco, não foi efetuado na Reunião de Prestação 81 

de Contas – ata 164ª Extraordinária), bem como também será emitida a resolução 82 

respectiva; 83 

6- Questionamentos da SESAU sobre a Entidade IDEFESP; 84 

7- Questionamentos efetuados pelo Conselheiro Lucas Campos e Fundação de Saúde 85 

referentes com solicitação de nulidade da Reunião 164ª - Reunião específica para a 86 

Apresentação da Prestação de Contas - 2º Quadrimestre/2020 (demandará votação da 87 

plenária para admissibilidade de recurso);  88 

8- Leitura do Ofício 212/2020 - SESAU (Requerimento 307/2020 - Vereador Elias Rodrigues 89 

de Jesus) - sobre a realização da Reunião 164ª Extraordinária para Apresentação da 90 

Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2020); 91 

9- Assuntos Gerais. 9.1- Recebimento de 01 Câmera e 2 microfones subsidiados pela 92 

SESAU; 93 

10- IDEFESP - Ciência do Desligamento do Conselheiro Carlos Alberto (Gilbertinho) e 94 

Apresentação do Conselheiro André Luis em substituição ao referido conselheiro;  95 

11- UNIBAIRROS - Apresentação do Conselheiro Miguel em substituição ao Conselheiro 96 

Ênio; 97 

12- Eleição de um membro para compor o Conselho Fiscal da Fundação em decorrência 98 

do desligamento do Conselheiro Carlos Alberto. Saliento que o conselheiro interessado 99 

deverá preencher alguns requisitos com relação à referida participação, sendo estes 100 

descritos abaixo: “Em conformidade com a LC 225/2017, Art. 14 § 1º “Somente podem ser 101 

indicados para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de 102 

nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função em área 103 

financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público”.  104 

Pauta aprovada, por unanimidade pela plenária.  105 



 
 

 
Ata da 264ª Reunião Ordinária do COMUS     10/11/2020                                Página 3 de 15 

 

Nesse momento, passou-se a palavra para o Senhor Bruno Cesar, diretor do Departamento de 106 

Planejamento em Saúde. 107 

1-Apresentação da Programação Anual de Saúde – 2018 – Retificada – Sr. Bruno Cesar 108 

deu início a apresentação e justificou o porquê da apresentação tardia do referido instrumento de 109 

gestão PAS – 2018, disse que fizeram uma retificação do Plano Plurianual de Saúde que 110 

compreende os quatro anos (2017/2021), com um ano subsequente a próxima gestão. Sendo 111 

assim, explicou que a apresentação da referida Programação se deve em decorrência de ser um 112 

extrato do referido Plano e, portanto, também teve que ser retificada para ficar em consonância. 113 

Disse que a apresentação será bem superficial, uma vez que o referido documento já está 114 

disponível para os conselheiros há um bom tempo. Em seguida, discorreu sobre as ações metas 115 

para o ano de 2018. Informou que a retificação dos instrumentos de gestão (Plano Municipal e 116 

Programações Anuais) ocorreu em decorrência de um Sistema chamado DIGESUS, criado pelo 117 

Ministério da Saúde, no qual gerou as adequações apresentadas nos referidos instrumentos de 118 

gestão com relação ao seu formato e metodologia. E com relação à parte orçamentária, informou 119 

que esta permaneceu e já foi apresentada e aprovada em 2018. Em seguida, passou a 120 

apresentação da PAS-2018, discorrendo aleatoriamente sobre a Diretriz nº1, com objetivo de 121 

exemplicar a metodologia do instrumento de gestão - Diretriz nº 1 – Ação, metas e indicador 122 

para 2018 referente à Atenção Básica - FSPSS/ Departamento de Atenção Especializada – 123 

Responsável Angélica, sendo o objetivo Qualificar a estrutura física das Unidades da Atenção 124 

Especializada, Ação Reformar/readequar os espaços físicos destinados ao atendimento 125 

especializado em saúde, Meta Reformar/readequar as unidades que compõe a atenção 126 

especializada CIAMA, Reabilitação Costa Sul, Reabilitação Centro e Indicador Unidade de 127 

Atenção Especializada reformada/readequada – sendo que em 2018 foi pactuado que seriam 128 

duas unidades. Disse no Relatório Anual de Gestão – RAG do respectivo ano estará consignado 129 

o cumprimento dessas ações, ou cumprimento parcial ou não cumprimento, bem como suas 130 

respectivas justificativas. Disse que essa é dinâmica da apresentação sendo composta por 12 131 

diretrizes. Em seguida, disponibilizou o momento para esclarecimento de dúvidas. Informou que 132 

estão organizando todos os instrumentos de gestão e em 2017 havia um Sistema chamado 133 

SISPACTO – Sistema virtual de pactuação de indicadores do Ministério, sendo que este foi 134 

substituído pelo Sistema DIGESUS, havendo um limbo durante o período de transição entre um 135 

e outro. Explicou que o DIGESUS no início de sua utilização causou muitos problemas, porém 136 

atualmente tem sido um Sistema mais adequado. Informou que tanto o Plano Municipal quanto a 137 

Programação Anual de Saúde – PAS – 2018 – Retificada já foram apresentadas para a DRS-138 

XVII e Ministério de Saúde e atualmente para o COMUS. Em seguida, abriu para 139 

questionamentos. Sr. Henrique Cardoso fez duas observações com relação à apresentação 140 

efetuada pelo Senhor Bruno, sendo a 1ª referente a adequação daquilo que foi proposto pelo 141 

Tribunal de Contas do Estado – TCE, quando foi trazida a necessidade de se individualizar 142 

parametrizar aquilo que estava sendo planejado. E nessa apresentação efetuada pelo Sr. Bruno 143 

da PAS-2018 – Retificada, trata-se de uma adaptação daquilo que já existia com as 144 

necessidades apontadas pelo TCE. Disse que a 2ª observação que pode ser feita no âmbito de 145 

Conselho diz respeito à identificação dos objetivos que serão propostos e nomina responsáveis 146 

pela execução estão atendendo a legislação que normatiza a utilização dos recursos de saúde 147 

pública. Salientou que esta adequação em pauta, apresentada pela SESAU, por meio do Sr. 148 

Bruno vai ao encontro que o TCE preconiza. Sra. Ana Soares aproveitou o momento par 149 

parabenizar a conselheira Dirceia que esteve representando o COMUS na inauguração do 150 

Hospital de Boiçucanga. Sr. Paulo Henrique submeteu a PAS-2018 em votação, sendo 151 

orientado pela Sra. Ana Maria a realizar a votação de forma nominal em decorrência da 152 

possibilidade da constatação de quórum X conectividade dos conselheiros que estavam na 153 

modalidade online. Em seguida, efetuou-se a votação, sendo esta: 154 

Ana Cristina Rocha Soares: votou pela Aprovação; 155 
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Jacqueline Marinho Santos: votou pela Aprovação; 156 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha: votou pela Aprovação; 157 

Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela Aprovação; 158 

Clóvis Calvo Rós: Ausência justificada; 159 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: Ausência justificada; 160 

Ivan Campos de Alvarenga: Ausente; 161 

Lucas Faria de Souza Campos: votou pela Aprovação; 162 

Leonel Nulman Sterling: votou pela Aprovação; 163 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Aprovação; 164 

Josilene Duarte dos Santos: votou pela Aprovação; 165 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação; 166 

Henrique Cardoso dos Santos: votou pela Aprovação; 167 

Douglas Alberto Braga: votou pela Aprovação; 168 

Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação; 169 

Mônico Santos Silva: votou pela Aprovação; 170 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Aprovação; 171 

André Luis Oliveira: Ausente. 172 

Sr. Paulo Henrique fez a apuração dos votos, sendo constatado que a votação foi aprovada 173 

pela maioria de votos pela plenária.  174 

2- Apresentação do SISPACTO – 2018: Sr. Bruno Cesar, diretor do Departamento de 175 

Planejamento em Saúde, que apresentou as metas pactuadas para os 23 Indicadores que 176 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em seguida, lembrou que a grande maioria até o 177 

momento de apuração dos resultados das pactuações de 2018, informou que a maioria foi 178 

cumprida/atingida, sendo compartilhado alguns dos resultados. Informou que a CIB - Comissão 179 

Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo em sua 271ª Reunião realizada em 21/09/2017 180 

aprova as orientações para a pactuação municipal, regional e estadual dos indicadores do 181 

SISPACTO para o ano de 2018, conforme Anexo I deste. Discorreu sobre o Indicador I – 182 

referente a Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais 183 

DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 184 

crônicas). Em seguida fez uma breve observação sobre este item, disse 2013 a 2017 o 185 

município teve uma média de 104 óbitos, sendo a meta pactuada com toda equipe, desde a 186 

Atenção Básica até Urgência/Emergência, vindo como bônus/brinde as ações planejadas para 187 

este ano para o resultado desta meta. Explicou que baseado na série histórica e todo um 188 

contexto pactuado, considerando um número de 100% para este indicador considerado para o 189 

ano de 2018. Explicou que os demais indicadores seguirão a mesma dinâmica e na sequência 190 

discorreu sobre os destaques importantes de alguns indicadores. Apresentou a seguinte 191 

metodologia, Indicadores, Análise do indicador, Metas Pactuada e Ações Planejadas para 192 

2018. Com relação ao Indicador 7 - Número de casos autóctones de malária (indicador 193 

específico), explicou que a meta não se aplica para São Sebastião por não se tratar de uma 194 

área endêmica. Já o Indicador 10 - Proporção de análises realizadas em amostras de água 195 

para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 196 

turbidez, informou que a meta foi de 70% e o resultado foi de 100%, disse que solicitará a 197 

correção neste item apresentado, pois o valor informado está incorreto. Indicador 11 - Razão de 198 

exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população 199 

residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, não indicou o 200 

resultado em decorrência de o Sistema estar off-line. Indicador 13 – Proporção de parto 201 

normal no SUS e na Saúde Suplementar - informou que também não alcançaram a meta, 202 

resultado parcial. Indicador 15 – Mortalidade Infantil – nesse indicador manifestou 203 

contentamento, pois a meta era de 11% e efetuaram 6.97%, disse que é motivo de muito orgulho 204 

para o município. Salientou que as ações foram melhoradas nessa faixa etária de 0 a 3 anos.  205 
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Indicador 17 - cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, disse que 206 

apesar de não ter o valor pactuado, informou que a meta era de 90%. Informou que conforme a 207 

série histórica teve uma cobertura de 88%. Indicador 19 – cobertura populacional estimada 208 

de saúde bucal na atenção básica informou que a saúde bucal tem ampliado o nu mero de 209 

equipes nas USF’s então certamente o percentual informado de 81% deve ter sido superior. 210 

Indicador 21 – ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de 211 

atenção básica informou que não existe série histórica de ações de matriciamento por isso não 212 

foi informado e que a meta foi de 70% e não alcançando o resultado esperado. Ao final de sua 213 

apresentação disponibilizou o momento para esclarecimentos de dúvidas. Sr. Henrique 214 

Cardoso perguntou qual era o prazo legal para a apresentação do SISPACTO – 2018 no 215 

COMUS. Sr. Bruno Informou que o SISPACTO é em março de 2018, sendo para a DRS-XVII 216 

em decorrência da mudança do Sistema anterior para o DIGESUS. Disse que depois de ter 217 

apresentado para a DRS, esta encaminhou o SISPACTO para Secretaria do Estado de Paulo – 218 

SES e esta consequentemente encaminhou para o Ministério da Saúde. Salientou que ele foi 219 

apresentado tempestivamente, porém não pode deixar de informar que houve 220 

falha/esquecimento de apresenta-lo ao COMUS, embora fosse outro diretor do DEPLAN, disse 221 

que não foge das responsabilidades de assumir a falha por não ter passado pela apreciação do 222 

COMUS, embora todo o processo de elaboração tenha sido submetido às orientações da DRS. 223 

Sr. Douglas disse que não conseguiu visualizar a apresentação. Sr. Paulo Henrique disse ao 224 

Sr. Douglas que, segundo Senhor Bruno, a apresentação foi enviada previamente por e-mail. Sr. 225 

Douglas disse que independente do envio prévio, a visualização é muito importante. Sr. Paulo 226 

Henrique fez a pergunta a plenária se mais alguém apresentou dificuldades para visualizar a 227 

apresentação, sendo respondido pelos presentes on-line que não houve. Considerou que talvez 228 

tenha sido um problema isolado no acesso do referido conselheiro. Não havendo mais dúvidas, 229 

Sr. Paulo Henrique submeteu o SISPACTO - 2018 a votação de forma nominal em decorrência 230 

da possibilidade da constatação de quórum X conectividade dos conselheiros que estavam na 231 

modalidade online. Em seguida, efetuou-se a votação, sendo esta: 232 

Ana Cristina Rocha Soares: votou pela Aprovação; 233 

Jacqueline Marinho Santos: votou pela Aprovação; 234 

Marcela Prates Santana: votou pela Aprovação; 235 

Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela Aprovação; 236 

Clóvis Calvo Rós: Ausência justificada 237 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: Ausência justificada; 238 

Ivan Campos de Alvarenga: Ausente; 239 

Lucas Faria de Souza Campos: votou pela Aprovação; 240 

Leonel Nulman Sterling: votou pela Aprovação; 241 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Aprovação; 242 

Josilene Duarte dos Santos: votou pela Aprovação; 243 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação; 244 

Henrique Cardoso dos Santos: votou pela Aprovação com Ressalvas; 245 

Douglas Alberto Braga: votou pela Aprovação; 246 

Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação; 247 

Mônico Santos Silva: votou pela Aprovação com Ressalvas; 248 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Aprovação; 249 

André Luis Oliveira: Votou pela Aprovação com Ressalvas. 250 

Sr. Paulo Henrique fez a apuração dos votos, sendo constatado que a votação foi aprovada 251 

pela maioria de votos pela plenária (12 votos pela aprovação, 03 votos pela Aprovação com 252 

Ressalvas).  253 

3- Revogação do Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de Saúde: Sra. 254 

Ana Soares, Secretária de Saúde informou que a intenção inicial era seleção e contratação de 255 
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uma Organização Social para o gerenciamento e operacionalização e execução de ações e 256 

serviços de saúde no Hospital de Clínicas de São Sebastião (UPA Central, PA de Boiçucanga e 257 

de Armazenamento e Distribuição de Insumos da Saúde da Rede Assistencial do  258 

Município de São Sebastião), sendo passado pela apreciação do Conselho Municipal de Saúde 259 

que aprovou o Chamamento no final do ano. Porém, no início deste ano, disse que com a 260 

chegada da pandemia algumas mudanças foram efetuadas com relação à readequação de local 261 

de atendimentos, sendo readequadas inúmeras unidades de saúde par atendimento da COVID-262 

19. Explicou que nada do que havia sido planejado com relação à contratação da empresa 263 

(O.S.) pode ser executado e de comum acordo não efetivaram contratação. Disse que a SESAU 264 

deixará no COMUS todos os documentos pertinentes a desistência da empresa IMED, na qual 265 

ela abre mão de prestar o serviço para o município de São Sebastião em decorrência das 266 

mudanças ocorridas no período. Informou que também enviaram a documentação ao Interventor 267 

do Hospital de Clínicas, Sr. Wilmar Prado e que todo o ato foi publicado em Diário Oficial do 268 

Município, seguindo todos os trâmites legais. Em seguida, informou que o jurídico da SESAU 269 

aprovou o cancelamento do referido Contrato e que toda a documentação será disponibilizada 270 

para o COMUS. Explicou que o item de pauta não demanda votação e sim esclarecimento 271 

ao COMUS.  272 

4- Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada: Sra. Ana Soares informou 273 

que passado o momento do Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de 274 

Saúde, o prefeito Felipe Augusto emitiu um Decreto instituindo o Sistema de Gestão 275 

Compartilhada a ser firmado entre o Município e a Fundação de Saúde Pública de São 276 

Sebastiao – FSPSS destinado aos Serviços de Urgência/Emergência e Atenção Hospitalar, 277 

objetivando o encerramento da Intervenção do Hospital de Clínicas de São Sebastião.  Em 278 

seguida, passou a palavra ao presidente da Fundação Sr. Carlos Eduardo Craveiro, que 279 

informou que desde o início da criação da Fundação sempre houve um desejo por parte da 280 

Fundação e do prefeito com relação à possibilidade da absorção de todos os serviços de saúde, 281 

sendo absorvidos ao longo do tempo os serviços de Atenção Especializada, Odontologia, assim 282 

como já existia a parte da Atenção Básica, bem como já tiveram uma reestruturação física e 283 

também administrativa na Fundação. Explicou que no momento em que foi pensada a 284 

administração pela Organização Social, a Fundação estava no momento de reestruturação, 285 

porém considerando existir um desejo por parte da Fundação de gerir os serviços referenciados 286 

e ainda considerando o ano de 2020 ter sido atípico, a decisão em aceitar responsabilidade de 287 

gerir os serviços de urgência/Emergência foi providencial. Esclareceu que a legislação da 288 

Fundação prevê esta ação em sua constituição. Diante do exposto, informou que o referido 289 

decreto discrimina o passo a passo de como tudo irá acontecer ao longo do tempo. Salientou 290 

que esses esclarecimentos são importantes de serem ditos, objetivando evitar dúvidas no 291 

processo de construção da nova gestão e tudo o que já tem sido executado. Considerou a 292 

importância de ter uma instituição própria do município como executora dos serviços de saúde, 293 

na parte primária/secundária e atualmente a terciária. Disse que a gestão será faseada, iniciando 294 

pelo Hospital da Costa Sul, Pronto Atendimento e Maternidade. Salientou que referido Decreto 295 

passou pela apreciação do Conselho Curador, sendo aprovado, inclusive com participação dos 296 

membros representantes do COMUS, com aprovação da Minuta do Termo Aditivo, sendo 297 

contemplada as fases de gestão e comprometimento de conversas com Ministério Público, 298 

Ministério do Trabalho para que se torne uma questão absolutamente legal, como deve e será, 299 

assim como também as dificuldades responsáveis pelo impedimento de realizar ações 300 

imediatas. Em seguida citou a Lei Federal 173 que regula e bloqueia uma série de ações, bem 301 

como a própria criação de cargos e contratações, envolvendo todas as unidades do Brasil. Ao 302 

final se colocou à disposição para esclarecimentos. Sr. Douglas informou que não conseguiu 303 

ouvir nada, que o áudio da apresentação ficou muito prejudicado e não conseguiu entender de 304 

forma clara a referida apresentação dos temas 3 e 4 em seguida ponderou que caso a 305 
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apresentação demande votação gostaria de analisar melhor. Sr. Paulo Henrique esclareceu 306 

que os dois itens (3 e 4) foram encaminhados para conhecimento do Conselho Municipal de 307 

Saúde e que já existe previsão legal com infraestrutura Administrativa da Fundação de Saúde 308 

para assumir o Serviço de Urgência e Emergência. Colocou-se a disposição para quaisquer 309 

dúvidas e disse que os conselheiros também poderão fazer questionamentos por escrito sobre a 310 

matéria. Na sequência, Sr. Henrique Cardoso discorreu sobre o item 3 - Revogação do 311 

Chamamento Público nº 02/2019 – Organização Social de Saúde  item 4- Publicação do 312 

Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada desta ata, lembrou a todos que em 2017, o 313 

Ministério Público Federal por meio de uma Recomendação nº 08, de 06 dezembro de 2017, 314 

em seguida efetuou leitura do seguinte trecho: RECOMENDAR, nos termos do art. 6º, inciso XX, da 315 

Lei Complementar nº 75/93, ao Prefeito Municipal de São Sebastião/SP, Sr. Felipe Augusto, e ao 316 

Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião/SP, Sr. Calos Roberto Pinto, que NÃO CESSEM A 317 

INTERVENÇÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO-SP sem que sejam adotadas 318 

previamente as seguintes providências: orientou a municipalidade para atentar a não cessação da 319 

intervenção em razão de alguns quesitos entendidos como pertinentes; 1) contratação de auditoria 320 

externa a fim de que produza: a) relatório com base no balanço financeiro demonstrativo da entidade, especificando 321 

receita e despesa, bem como a escrituração contábil, senão desde o início da intervenção.... 2) Elaborar relatório 322 

circunstanciado das providências executadas durante o período de intervenção da atual gestão.... 3) Convocar 323 

inspeções a serem realizadas por auditores da Coordenadoria de Saúde, Vigilância Sanitária e Conselhos Regionais de 324 

Medicina e Enfermagem..... 4) Enviar motivação, devidamente fundamentada, da autoridade competente, quanto à 325 

determinação da cessação da intervenção no HCSS.  Em seguida, considerou que como conselheiro não 326 

teve acesso prévio aos documentos referenciados e ainda considerando a referida 327 

Recomendação do Ministério Público Federal com relação aos dois itens 3 e 4 desta, sugeriu 328 

que se formalize questionamentos para esclarecimentos quanto ao atendimento da referida 329 

recomendação. Sr. Paulo Henrique perguntou se alguém presente gostaria de fazer alguma 330 

intervenção sobre o questionado pelo conselheiro Henrique. Sra. Giuliana explicou que tem 331 

ciência da recomendação do Ministério Público Federal e em seguida solicitou a data de sua 332 

publicação, sendo respondido a ela que é datada do ano de 2017. Em seguida, ela informou que 333 

em 2017 a Fundação estava num determinado momento e atualmente reúne muito mais 334 

estrutura que há 3 anos. Argumentou que a intervenção do Hospital de Clínicas de São 335 

Sebastião precisa em algum momento terminar e informou que os profissionais técnicos 336 

pensaram numa retomada gradativa do hospital pela Fundação de Saúde. Explicou que o 337 

Decreto possibilita a Fundação agir com cautela e tranquilidade, dando ciência e respeitando o 338 

Conselho Curador da Fundação e COMUS. Salientou que é fato que a intervenção precisa 339 

terminar e que esta é uma situação vergonhosa para o município, pois se trata de uma 340 

intervenção que se arrasta há anos. Em seguida discorreu sobre a ordem das prioridades de 341 

ações, sendo a primeira o Plano Operativo do Hospital de Boiçucanga, com acesso prévio pelo 342 

Conselho Curador e COMUS direta ou indiretamente pelo Conselho Curador. Disse que é 343 

prerrogativa dos técnicos da saúde a resolução dessa pendência chamada intervenção que gera 344 

um desconforto para Gestão com relação aos questionamentos dos órgãos Públicos Federais 345 

(poder judiciário, CGU’S, Tribunal de Contas e Ministério Público) Explicou que a motivação para 346 

elaboração desse decreto está pautada em caminhar a passos curtos considerando também a 347 

lei federal que prevê a redução de gastos. Sr. Mônico perguntou se a Fundação assumirá o 348 

passivo do hospital. Sra. Giuliana informou que o decreto permite a administração será faseada 349 

em decorrência de se tratar de um serviço muito longo e complexo, que envolverá outras 350 

estruturas da prefeitura, bem como órgãos externos, objetivando a elaboração de um 351 

cronograma. Disse que a regularização da situação do hospital será uma ação mais futura com 352 

proposta para pagamento das dividas e que acordos poderão ser efetuados. Sr. Mônico 353 

perguntou se o hospital/irmandade irá a falência. Sra. Giuliana explicou que essa situação no 354 

momento não é prioridade, informou que a Fundação tem 180 dias para elaboração do Plano 355 

Operativo para o Pronto Socorro de Boiçucanga, que depois de apreciado pelo Conselho 356 
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Curador e Conselho de Saúde, passarão para a segunda fase que será a UPA – Unidade de 357 

Pronto Atendimento e só então abrirão processo para solução das dívidas do hospital. Sr. 358 

Mônico informou que teve uma reunião com Ministério do Trabalho sendo informado que para 359 

cessação da intervenção do hospital será preciso sanear as dívidas. Sra. Giuliana explicou que 360 

o corpo Jurídico da Fundação conversou com a administração do hospital e constataram que o 361 

volume maior da dívida não se refere às questões trabalhistas. Informou que a Fundação 362 

pretende envolver o Ministério do Trabalho, Sindicato da categoria e chegando ao momento 363 

certo farão as regularizações. Sr. Carlos Eduardo, presidente da Fundação de Saúde, 364 

complementou a fala da Sra. Giuliana e informou que de acordo com a Lei Complementar nº 365 

173/2020 que se estende até o final do próximo ano e impossibilita a criação de novos cargos, 366 

fato que reforça a questão do faseado de ações, sendo necessário manter os funcionários nas 367 

situações atuais e também não há previsão legal de novas contratações. Explicou que a Gestão 368 

Compartilhada é uma forma que permite as três instituições poderem trabalhar em prol do 369 

mesmo serviço.  Este item não foi colocado em votação.   370 

5- Ciência da Alteração do Status da Prestação de Contas referente ao 1º 371 

Quadrimestre/2020 (este informe, por equívoco, não foi efetuado na Reunião de Prestação 372 

de Contas – ata 164ª Extraordinária), bem como também será emitida a resolução 373 

respectiva: Sr. Paulo Henrique disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros, 374 

momento em que a Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que na Reunião 164ª 375 

Extraordinária do COMUS não constou como item de pauta o item “Ciência da Alteração de 376 

Status da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2020” consignado em ata própria da 377 

Comissão de Finanças com emissão de parecer especifico. Sra. Ana Soares considerou que 378 

quando se trata de alteração de status de prestação de contas é preciso atentar para as 379 

questões relacionadas as previsões para o ano vindouro. Salientou que se deixar as coisas do 380 

jeito que estão, os munícipes poderão ser prejudicados. Informou que o Secretário Adjunto, Dr. 381 

Paulo Guimarães, informou que na época havia uma documentação solicitada pelo COMUS que 382 

não foi atendida, mas que atualmente já providenciaram toda documentação e respostas que 383 

serão encaminhadas ao COMUS.  Considerou que houve erro de ambas as partes COMUS e 384 

SESAU, em seguida, sugeriu que a SESAU possa entregar os documentos e o COMUS emita 385 

sua resolução ou se mantenha as Ressalvas ou altere o status, considerando que na época a 386 

aprovação foi com ressalvas. Por último, direcionou apreciação da plenária. Sr. Paulo Henrique 387 

explicou que a solicitação da Secretaria de Saúde, disse que quando houve a votação da 388 

Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2020 a maioria votou pela Aprovação com Ressalvas e 389 

diante disso, segundo o Regimento Interno, existe um prazo par que estas sejam saneadas em 390 

30 dias antes da Prestação de Contas do quadrimestre subsequente. Desta forma, houve uma 391 

falha da Secretaria de Saúde no saneamento das referidas ressalvas e na sequência houve 392 

falha por parte do COMUS quando não emitiu a resolução no prazo devido. Diante dos 393 

equívocos de ambas as partes, a Secretária Ana Soares propõe a apresentação das respostas 394 

às ressalvas que estão com ela em mãos e sugere que se já colocado em votação junto a todos 395 

os conselheiros a possibilidade, diante dos esclarecimentos apresentados que se possa manter 396 

a aprovação das contas para que não haja prejuízo maior com relação a repasse verbas do 397 

Governo Federal. Sr. Douglas informou não estar claro onde o COMUS errou e em seguida 398 

perguntou se a sugestão da Secretaria era para mudar um status de algo que já havia sido 399 

votado em plenária do COMUS. Sr. Paulo Henrique explicou que o COMUS votou pela 400 

aprovação com ressalvas na Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2020 e quando a votação 401 

tem o status de aprovado com ressalvas existe um prazo para que a /Secretaria de Saúde 402 

apresente todas as questões que originaram as ressalvas, desta forma a SESAU assumiu a 403 

falha de não ter apresentado no prazo no prazo estabelecido e quando decorrido esse prazo 404 

sem as devidas respostas, a legislação estabelece que a Prestação de Contas tem que sair da 405 

condição de Aprovadas com Ressalvas para Reprovação das contas. E quando ocorre esse 406 
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quadro de “Aprovado com Ressalvas’ para “Reprovado”, COMUS tem que emitir uma resolução 407 

dentro da próxima reunião para que a ciência deste fato chegue à Secretaria de Saúde. Sr. 408 

Paulo Guimarães, disse ao conselheiro Douglas que as suas explicações irão tornar a situação 409 

mais clara para ele e para todos. Em seguida, informou que quando o COMUS aprovou as 410 

contas com Ressalvas no 1º Quadrimestre/2020, estas ressalvas a respeito dos ofícios que o 411 

COMUS sempre envia a SESAU solicitando informações em função da pandemia. Disse que os 412 

ofícios que não foram respondidos e que fundamentaram as ressalvas foram os ofícios de 413 

número 155/2019 - COMUS reiterando os seguintes ofícios (129/20219, 135/2019 e 138/2019) e 414 

o ofício 069/2019 - COMUS que também não tinha sido respondido e que também compôs a 415 

aprovação com ressalvas. Citou o ofício 155/2020 – COMUS apontado como não respondido, 416 

além dos ofícios 084/2020 e 085/2020 que também não teriam sido respondidos. Informou que a 417 

Secretaria de Saúde quando recebe um ofício do COMUS, obviamente, dependendo do 418 

conteúdo do ofício, a resposta não é de competência da SESAU, porque trata de matéria gerida 419 

por outras secretarias da prefeitura. Citou que o ofício 129/2019 – indagava sobre questões de 420 

suspensão de pagamento para empresa ECOBUS – transporte de funcionários durante o 421 

período de pandemia, sendo explicado que a SESAU não gerencia e nem tem controle do 422 

referido pagamento em decorrência de ser executado por outra secretaria, no caso a Secretaria 423 

da Fazenda. Disse que quando questionamentos como esses ocorrem, a SESAU precisa buscar 424 

respostas para encaminhar ao COMUS, porém não é a SESAU que detém essas informações, 425 

ela apenas busca por respostas, não se eximindo da sua competência gerencial. Em seguida, 426 

fundamentou os ofícios que foram fruto da aprovação com ressalvas e futuramente reprovação, 427 

sendo possível perceber mais dois equívocos do COMUS. Salientou que os equívocos podem 428 

ocorrer, porém estes devem ser corrigidos, com ciência aos conselheiros, para que eles deem o 429 

peso real para cada um deles, sem a necessidade de ser oito ou oitenta, isto é, sem extremos e 430 

sim análises. Informou que dois dos cinco ofícios citados como não respondidos foram 431 

respondidos tempestivamente e quando o COMUS elaborou a lista de ressalvas citando-os 432 

cometeu mais um equívoco, pois já havia resposta no ano de 2019, mas a SESAU só fez esta 433 

contestação atualmente. Citou que o ofício 138/2019-COMUS apontado pelo COMUS como não 434 

respondido, tinha sido respondido em novembro /2019, bem antes de 2020, porém houve este 435 

equívoco. Disse que não tinham como saber por que ocorreu em 2019, sendo possível constatar 436 

diante de um levantamento efetuado nesse quadrimestre/2020. Disse que diante da constatação 437 

do equívoco não quer dizer que alguém mereça a pena de morte, pois num universo que temos, 438 

tão somente, objetivos de uma boa qualidade da saúde pública e o COMUS como órgão 439 

fiscalizador e deliberativo tem que tomar providências dentro de suas competências e está 440 

fazendo o seu trabalho. E como Secretaria de Saúde também está procurando, na medida do 441 

possível, historiar e evidenciar que algumas ações não são gerenciadas pela SESAU e sim por 442 

outras secretarias e se estas não nos respondem, não temos como encaminhá-las ao COMUS. 443 

Disse que farão uma reavaliação no sentido de responder os ofícios do COMUS informando que 444 

as respostas dependem de outras secretarias, porém disponibilizando documentos os quais 445 

esclarecimentos foram solicitados pela SESAU, sendo uma postura bem melhor do que 446 

simplesmente não respondê-los. Disse que desde quando assumiu o acompanhamento das 447 

respostas ao COMUS tem tomado o cuidado de encaminhar memorando imediatamente a outras 448 

secretarias quando o tema não é de competência e gerenciamento da SESAU.  E em seguida, 449 

comunica o COMUS, por meio de ofício, sobre os encaminhamentos efetuados. Disse que fez 450 

esses apontamentos com clareza e transparência, sem escolher palavras para produzir 451 

artificialmente uma situação, pois da mesma forma que constatou a existência de equívocos do 452 

COMUS em fundamentar ofícios como não respondidos e que geraram ressalvas que 453 

culminaram em reprovação das contas, também pondera que estes podem ser corrigidos. Disse 454 

que existem outros ofícios de competência de outras secretarias, inclusive hospital que está sob 455 

intervenção. Disse que desde agosto de 2017 – conforme decreto próprio e Termo Institucional, 456 
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a prefeitura passou a ter responsabilidades. Com relação ao passivo informou que em 2007 era 457 

de 8 milhões de reais e quando essa gestão assumiu o passivo estava em 174 milhões de reais. 458 

Informou que conhece de forma aprofundada sobre o tema “passivo do hospital”, pois foi 459 

consultado desde 2014 pela Policia Federal e Ministério Público sobre a matéria, então teve que 460 

estudar muito desde então. Explicou que o passivo é composto por três fontes, sendo uma delas 461 

tributos, fornecedores, ações trabalhistas e tributos, tendo este o peso maior. Disse que o 462 

município para finalizar a intervenção tem que decidir depois do pagamento do passivo, saber 463 

quem irá gerir o hospital, que pela lógica seria a Irmandade, mas para isto a Irmandade precisa 464 

manifestar interesse. Finalizando, retornou a sua fala inicial e disse que a fundamentação do 465 

COMUS para reprovação das contas foi pautada somente nos ofícios referenciados e tidos como 466 

não respondidos (porém alguns foram) e outros que realmente não foram respondidos, e 467 

considerando como objetivo maior a saúde pública e os impactos que esta pode proporcionar 468 

com relação à restrição de repasses financeiros, sugeriu como membro do COMUS, porém sem 469 

direito a voto no momento, em decorrência da presença da Secretária que detém o cargo de 470 

titular, pela “Alteração do Status de Reprovação para Aprovação”. Sra. Ana Soares lembrou que 471 

a Resolução do COMUS para este fim não foi emitida. Sr. Paulo Henrique considerou que o 472 

Conselho é deliberativo e o processo é democrático, em seguida colocou a solicitação da 473 

Secretaria de Saúde para ser colocado em votação nominal da plenária. Sra. Ana Soares 474 

perguntou se seria sobre o Status. Sr. Paulo Henrique respondeu que sim e considerou que, 475 

como não houve a emissão da resolução pelo COMUS alterando o status de “Aprovado com 476 

Ressalvas” para “Reprovado” e ainda considerando a apresentação efetuada pelo Dr. Paulo 477 

Guimarães e informação do administrativo da SESAU, na qual fez questão que constasse que 478 

pedidos do COMUS não foram atendidos no prazo em decorrência dos processos da Secretaria 479 

passarem pelo Departamento de Corregedoria para atendimento das Sindicâncias, ficando à 480 

disposição do jurídico por algum tempo e somente então são devolvidos para SESAU e 481 

ocasionalmente dificulta as respostas nos prazos. Na sequência concedeu a palavra ao 482 

conselheiro Mônico que perguntou se as notas do transporte citadas anteriormente seriam da 483 

Secretaria de Saúde ou da Secretaria da Fazenda, sendo respondido que seriam da SEFAZ. E 484 

em seguida perguntou se a votação a ser realizada naquele momento seria da Alteração do 485 

Status ou Revisão solicitada pela SESAU. Sra. Ana Soares informou que o pedido da Saúde é 486 

para a mudança do status de “reprovado” para o primeiro status de “Aprovação com Ressalvas”, 487 

considerando a falta de emissão da resolução respectiva pelo Conselho e também pelo fato da 488 

SESAU não ter respondido alguns dos ofícios e também pelo fato de alguns ofícios terem sido 489 

respondidos no ano anterior. Salientou que houve falha de ambos os lados. Sr. Henrique 490 

Cardoso ponderou que no ano de 2019 havia outra gestão do COMUS e todas as consultas 491 

solicitadas para a municipalidade partem dos conselheiros e naquela época os conselheiros 492 

podem não ser os mesmos, bem como as dúvidas podem não ser as mesmas. Obviamente se 493 

existiu uma dúvida no passado e esta foi respondida, talvez esta não atenda o objetivo dos 494 

membros atuais e na sua concepção não vê como algo ou problema a ser imputado pelo 495 

COMUS. Disse que do ponto de vista prático o fato de se perguntar algo que já foi perguntado 496 

anteriormente é uma característica do Conselho ser enfático. Em seguida, ponderou sobre a fala 497 

do Dr. Paulo Guimarães com relação aos ofícios, pois disse que desconhece a sua temática, não 498 

sabe se são dados (quantitativo-qualitativos) ou se são referentes à prestação de informações. 499 

Com relação à informação de que a municipalidade será prejudicada com perda de repasses de 500 

recursos federais devido às reprovações, explicou que até chegar a este ponto será necessário 501 

que o Ministério Público se manifeste por meio de processo administrativo que deverá elencar e 502 

responsabilizar os dirigentes por parte de desvios ou problemas. Disse que não é porque houve 503 

uma reprovação que a municipalidade será prejudicada, isto é, em sã consciência governante 504 

nenhum suprimiria verbas para justificar uma conduta que tenha sido cometida com 505 

erros/equívoco. Salientou que não deseja fazer a defesa do COMUS como se fosse alguma 506 
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disputa de jogo de futebol e também não está na posição de julgar a conduta da municipalidade 507 

por meio da Secretaria de Saúde, explicou que está ponderando alguns aspectos que levam em 508 

consideração a dizer se houve ou não um equívoco. Disse que o ser humano é passível de 509 

cometer falhas e isso pode ter ocorrido, como por exemplo, citou a falta da emissão da resolução 510 

do COMUS, pois ainda que não tenha sido emitida, disse entender que seja necessária a ciência 511 

aos responsáveis pela decisão. Explicou que dentro do direito administrativo não se pode 512 

imputar ou apontar alguém algo se não for dada a ciência, explicou que esse é o princípio da 513 

publicidade. Já no que diz respeito a outras questões apontadas como “perda de recursos” e 514 

“informações prestadas em outra gestão e que devem ser utilizadas na gestão atual”, considerou 515 

que estas situações devem ser ponderadas e disse que discorda dessas argumentações. Disse 516 

que é a favor de que seja revisto o parecer da Prestação de Contas, que teve o status de 517 

Aprovado com Ressalvas para Reprovado em decorrência do erro formal praticado pelo ente 518 

COMUS que também desenvolve suas atividades dentro do direito administrativo. Deixou claro 519 

que efetuou essas ponderações, objetivando o entendimento das pessoas e conselheiros que 520 

estão participando desta reunião, pois como representante da OAB de São Sebastião, não está 521 

fazendo mero juízo de defesa par nenhuma das partes, salientou que está imbuído na vontade 522 

de oferecer maior qualidade da prestação de saúde para o município de São Sebastião. Sr. 523 

Douglas parabenizou a apresentação do Dr. Paulo Guimarães, mas considerou que como 524 

representante sindicalista preza muito a legalidade das assembleias e com relação à fala do 525 

conselheiro Henrique Cardoso sobre o argumento de que “quando teve a aprovação das contas 526 

com ressalvas, os conselheiros podem não ser os mesmos que compõem o COMUS 527 

atualmente. Em seguida, disse que não sabe até onde o Regimento Interno do COMUS 528 

contempla esse tipo de situação, pois uma vez realizada uma deliberação por meio de uma 529 

assembleia para que esta seja modificada é preciso constatar o quórum de 50% + um para a 530 

solicitação de uma nova assembleia referente a um mesmo assunto. Em seguida manifestou 531 

preocupação com a legalidade do ato, em seguida considerou que a questão da sistematização 532 

pelo Sistema Público em conduzir os retornos ao COMUS pertencem tão somente a ele próprio 533 

e não ao COMUS. Por último, manifestou estranheza e descontentamento com a realização de 534 

uma assembleia para derrubar outra e sugeriu colocar em votação da plenária a permissão da 535 

solicitação. Sr. Paulo Henrique efetuou a leitura de um trecho de um documento interno do 536 

COMUS a pedido do Conselheiro Henrique Cardoso, sendo este o parágrafo 1º do artigo 21 do 537 

Regimento Interno do COMUS:” As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem 538 

ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre 539 

subsequente, parágrafo 2º do mesmo artigo: “Não havendo manifestação no prazo definido, 540 

o status das contas deverá ser alterado para rejeitada”, e parágrafo 3º: “Após análise das 541 

justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da conta poderá 542 

ser modificado para aprovada”. Sr. Paulo Henrique disse que foi com base no 3º parágrafo 543 

que a Secretaria de Saúde apresentou o seu pleito. Salientou a importância de se ressaltar que 544 

esse artigo foi citado por sua pessoa quando da votação das contas sobre a importância de se 545 

ter a Comissão de Revisão do Regimento Interno do COMUS, considerando que o prazo de 30 546 

dias é muito curto para responder aos questionamentos efetuados pelo COMUS, sendo que uma 547 

Comissão de Sindicância fixa o prazo de 60 dias. Em seguida, disse que questionou esse prazo 548 

e sugeriu revisão. Na sequência colocou em votação a Alteração do Status das Contas do 1º 549 

Quadrimestre/2020, considerando que tanto a Secretaria de Saúde como o COMUS não 550 

adotaram os procedimentos no prazo previsto, abrindo prazo previsto conforme parágrafo 3º, 551 

artigo 21 do Regimento Interno que após apresentação das justificativas pelo gestor, que foi o 552 

que o Dr. Paulo Guimarães efetuou anteriormente nesta reunião, para revisão do 553 

posicionamento do COMUS. Diante do informado, colocou em votação da plenária a conversão 554 

do status das contas de “reprovado” para “Aprovado” considerando a apresentação do Dr. Paulo 555 

Guimarães. Sr. Douglas sugeriu checar o quórum antes de iniciar a votação, pois a última 556 
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votação em plenária pelo mesmo item de pauta teve 15 votos. Sr. Paulo Henrique respondeu 557 

ao Sr. Douglas que a reunião para ter início precisa ter o quórum exigido e dentro disso já foram 558 

efetuadas duas votações dentro do quórum determinado. Em seguida, deu continuidade a 559 

votação, sendo esta nominal, momento em que Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 560 

objetivando elaborar a ata sem dúvidas, perguntou a mesa executiva do COMUS quais das 561 

propostas estavam sendo votadas, “Revisão do Status das contas do 1º Quadrimestre/2020” ou 562 

Alteração do Status das contas, sendo respondido pelo Conselheiro Paulo Henrique, que a 563 

votação era pela Alteração do Status, dando continuidade Sr. Paulo Henrique: conduziu a 564 

votação, sendo esta: 565 

Ana Cristina Rocha Soares: votou pela Aprovação; 566 

Jacqueline Marinho Santos: votou pela Aprovação; 567 

Marcela Prates Santana: votou pela Aprovação; 568 

Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela Aprovação; 569 

Clóvis Calvo Rós: Ausência justificada 570 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: Ausência justificda; 571 

Ivan Campos de Alvarenga: Ausente; 572 

Lucas Faria de Souza Campos: votou pela Aprovação; 573 

Leonel Nulman Sterling: votou pela Aprovação; 574 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Aprovação; 575 

Josilene Duarte dos Santos: votou pela Aprovação; 576 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação; 577 

Henrique Cardoso dos Santos: votou pela Aprovação; 578 

Douglas Alberto Braga: votou pela Reprovação, com contestação de quórum. Sr. Paulo 579 

Henrique lembrou ao referido Conselheiro que o seu voto referente ao 1º Quadrimestre/2020 foi 580 

pela Aprovação com Ressalvas; 581 

Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação; 582 

Mônico Santos Silva: votou pela Aprovação com Ressalvas; 583 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Aprovação com Ressalvas; 584 

André Luis Oliveira: votou pela Aprovação. 585 

Sr. Paulo Henrique fez a apuração dos votos, sendo constatado que a votação foi aprovada 586 

pela maioria de votos pela plenária (12 votos pela aprovação, 1 voto pela reprovação e 2 votos 587 

pela aprovação com ressalvas).  588 

6- Questionamentos da Secretaria de Saúde – SESAU sobre a Entidade IDEFESP: Sra. Ana 589 

Soares informou que a Secretaria de Saúde retira o referido item de pauta em decorrência da 590 

constatação da documentação estar correta. 591 

7- Questionamentos efetuados pelo Conselheiro Lucas Campos e Fundação de Saúde 592 

referentes com solicitação de nulidade da Reunião 164ª - Reunião específica para a 593 

Apresentação da Prestação de Contas - 2º Quadrimestre/2020 (demandará votação da 594 

plenária para admissibilidade de recurso): Sr. Henrique Cardoso informou que os dois 595 

recursos foram protocolados no COMUS em decorrência da Reprovação das Contas do 2º 596 

Quadrimestre/2020, em seguida efetuou a leitura deles na íntegra.  Em seguida, disse como 1º 597 

Secretário e representando a presidente Claudia esclarece que a ata Extraordinária do COMUS 598 

163ª, realizada no dia 29/09/2020, responsável pela deliberação da alteração da realização da   599 

reunião específica pra a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020, em seguida efetuou a 600 

leitura da referida ata na íntegra. Depois de efetuar a leitura da referida ata, ponderou que a ata 601 

foi assinada por todos os membros presentes, bem como citou a Resolução nº 043/2020 – 602 

COMUS emitida no dia 08/09/2020 com justificativa da necessidade de alteração de horário de 603 

início das 15h para às 14h, considerando se tratar de reunião que demanda um horário mais 604 

extenso, que ficou acordado na 261ª Reunião Ordinária o envio por e-mail para manifestação 605 

dos membros ausentes a esta reunião, objetivando saber o seu posicionamento frente à 606 



 
 

 
Ata da 264ª Reunião Ordinária do COMUS     10/11/2020                                Página 13 de 15 

 

sugestão de alteração do horário e que houve manifestação a favor da alteração do horário, por 607 

unanimidade, via e-mail e na 262ª Reunião Extraordinária do COMUS realizada no dia 608 

08/09/2020, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. Dito isso, considerou que tanto o 609 

recurso do Conselheiro Lucas Campos quanto o Recurso da Fundação vão ao encontro frontal 610 

de tudo o que foi consignado na ata da 163ª reunião extraordinária do COMUS. Sr. Paulo 611 

Henrique esclareceu que o recurso não elenca apenas os itens citados, ele trata do princípio 612 

constitucional da publicidade que estabelece que essas reuniões têm que ser publicadas tanto 613 

no site da prefeitura como na página oficial do facebook do COMUS. Disse que houve apenas a 614 

publicação do dia 29/09/2020 e a ser realizada no dia 30/09/2020 não consta o link convite 615 

disponível no prazo conforme recursos apresentados. Em seguida, informou que a votação será 616 

pela entrada ou não dos recursos apresentados. Em seguida efetuou a votação nominal:  617 

Ana Cristina Rocha Soares: votou pela Aprovação; 618 

Jacqueline Marinho Santos: votou pela Aprovação; 619 

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha: votou pela Aprovação; 620 

Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela Aprovação; 621 

Clóvis Calvo Rós: Ausência justificada 622 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: Ausência justificda; 623 

Ivan Campos de Alvarenga: Ausente; 624 

Lucas Faria de Souza Campos: votou pela Aprovação; 625 

Leonel Nuzman Szterling: votou pela Aprovação; 626 

Viviane Moura Snodgrass: Absteve-se; 627 

Josilene Duarte dos Santos: Ausente; 628 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aprovação – em seguida disse que se ausentaria da 629 

reunião em decorrência de ter outro compromisso; 630 

Henrique Cardoso dos Santos: votou pela Reprovação; 631 

Douglas Alberto Braga: votou pela Reprovação; 632 

Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação; 633 

Mônico Santos Silva: votou pela Reprovação; 634 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Reprovação; 635 

André Luis Oliveira: Ausente. 636 

Sr. Paulo Henrique fez a apuração dos votos, sendo constatado que a votação foi aprovada 637 

pela maioria de votos pela plenária (08 votos pela aprovação, 04 votos pela reprovação e 01 638 

voto pela abstenção). Sr. Douglas ponderou que não considera legal derrubar o que já foi 639 

deliberado numa plenária que teve 14 votos. Sr. Paulo Henrique explicou que a votação em 640 

pauta é referente a admissibilidade do recurso e não pela votação das contas e caso os recursos 641 

sejam aceitos, agendarão reunião especifica para votação das contas novamente, objetivando o 642 

direito de participação. Sr. Douglas lembrou aos presentes que o horário de 2 (duas) horas de 643 

duração da reunião também foi excedido, pois já era quase 18 horas. Sra. Dirceia retornou a 644 

reunião e informou que já tinha votado pela aprovação. Sr. Paulo Henrique informou a Sra. 645 

Dirceia que seu voto foi consignado. Em decorrência do áudio prejudicado do Dr. Lucas, Sra. 646 

Ana Soares informou que ele precisa se retirar da reunião em decorrência de outros 647 

compromissos. Sr. Paulo Henrique informou que entendeu. Em seguida, passou para o próximo 648 

item de pauta.  649 

8- Leitura do Ofício 212/2020 - SESAU (Requerimento 307/2020 - Vereador Elias Rodrigues 650 

de Jesus) - sobre a realização da Reunião 164ª Extraordinária para Apresentação da 651 

Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2020): Sr. Paulo Henrique informou que a Secretaria 652 

Executiva se reunião e entenderam que a Secretaria Parlamentar da Câmara de Vereadores 653 

cometeu um equívoco ao encaminharam documento destinado ao COMUS para o Poder 654 

Executivo, protocolado ao COMUS via Secretaria de Saúde e em decorrência desse equívoco 655 

deliberou-se em encaminhar o questionamento ao Ministério Público por entendimento da falha 656 
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ocorrida. Sra. Ana Soares disse concordar com o encaminhamento efetuado. Este item não 657 

demandou votação. 658 

9- Assuntos Gerais. 9.1- Recebimento de 01 Câmera e 2 microfones subsidiados pela 659 

SESAU: Sr. Paulo Henrique informou que a Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, fez 660 

questão de agradecer à SESAU os equipamentos recebidos pelo COMUS, sendo estes 01 661 

Câmera e 02 microfones para auxiliar na realização das reuniões online. Bem como agradeceu 662 

toda a estrutura concedida.  663 

10- IDEFESP - Ciência do Desligamento do Conselheiro Carlos Alberto (Gilbertinho) e 664 

Apresentação do Conselheiro André Luis em substituição ao referido conselheiro: Sr. 665 

Paulo Henrique deu boas vindas ao Conselheiro André Luis Oliveira que entrou em substituição 666 

ao conselheiro Carlos Alberto Sat’Anna e que já está participando desta reunião na modalidade 667 

online.   668 

11- UNIBAIRROS - Apresentação do Conselheiro Miguel em substituição ao Conselheiro 669 

Ênio: Sr. Paulo Henrique concedeu boas vindas ao Conselheiro Miguel Borges de Campos 670 

Filho que entrou em substituição ao conselheiro Ênio Vicente Vieira e que já está participando 671 

desta reunião presencialmente. Em seguida, Sr. Miguel se apresentou à Plenária.   672 

12- Eleição de um membro para compor o Conselho Fiscal da Fundação em decorrência 673 

do desligamento do Conselheiro Carlos Alberto. Sr. Paulo Henrique informou que em 674 

decorrência do desligamento do conselheiro Carlos Alberto (Gilbertinho) do COMUS será preciso 675 

eleger um novo representante para compor o Conselho Fiscal da Fundação. Salientou que o 676 

conselheiro interessado deverá preencher alguns requisitos com relação à referida participação, 677 

sendo estes descritos abaixo: “Em conformidade com a LC 225/2017, Art. 14 § 1º “Somente 678 

podem ser indicados para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em 679 

curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função 680 

em área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público”. Por último, disponibilizou o 681 

momento para manifestação dos conselheiros, manifestando-se espontaneamente o Conselheiro 682 

Mônico Santos Silva, sendo aprovado por unanimidade pela plenária. Em seguida, Sr. Paulo 683 

Henrique informou que diante da manifestação do Conselheiro eleito, Sr. Mônico e diante do 684 

preenchimento dos requisitos básicos para participação do Conselho Fiscal, conforme a Lei 685 

225/2017, citada acima, ele passará a ocupar a vaga. Sra. Viviane fez questão de esclarecer 686 

alguns pontos sobre as aprovações das efetuadas na reunião em pauta, em seguida pediu 687 

esclarecimentos a respeito das aprovações efetuadas. Sr. Paulo Henrique explicou que houve 688 

duas situações, uma referente a prestação de contas do 1º Quadrimestre/2020 e a outra 689 

referente à prestação de contas do 2º Quadrimetre/2020, porém a aprovação efetuada foi 690 

referente ao 1º Quadrimestre, contas que haviam sido aprovadas com ressalvas e diante da não 691 

apresentação dentro do prazo de 30 dias previsto no Regimento Interno do COMUS, a 692 

Secretaria solicitou uma nova apresentação e a maioria dos conselheiros entendeu por bem 693 

converte aquela reprovação para o status de aprovado. Com relação as contas referentes ao 2º 694 

Quadrimestre, uma nova reunião extraordinária, respeitando o prazo regimental, para que todos 695 

os conselheiros façam uma nova avaliação da prestação de contas para manifestação do seu 696 

voto. E, por último se colocou a disposição para quaisquer dúvidas a respeito desse tema. Sra. 697 

Viviane disse que ficou satisfeita com a resposta. Sr. Paulo Henrique disse que em breve a 698 

Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, disponibilizará um link para participação de reunião 699 

especifica para apresentação do resultado dos recursos apresentados. Agradeceu a presença 700 

de todos e encerrou a reunião.  Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, 701 

foi lavrado a presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e 702 

assinada pelos membros presentes (Presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria 703 

Assis Leite dos Santos e presidida por Paulo Henrique Ribeiro Santana em substituição a 704 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – presidente.  705 

São Sebastião, 10 de novembro de 2020.  706 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 707 
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Ana Cristina Rocha Soares  Paulo Roberto M. Guimarães  

Jacqueline Marinho Santos  Bruno Cesar Silva Santos  

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  Marcela Prates Santana  

Paulo Henrique Ribeiro Santana  Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Lucas Faria de Souza Campos  Leonel Nulman Sterling  

Viviane Moura Snodgrass  Josilene Duarte dos Santos  

Dirceia Arruda Oliveira  Eduardo Celso Cunha  

Henrique Cardoso dos Santos   Douglas Alberto Braga  

Angela Júlia Recchia Thomaz  Mônico Santos Silva  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  André Luis Oliveira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 708 
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