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ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de Junho de 2021. Início às 15h e 4 m e 2ª chamada e término às 16 h e 02 3 

m, pela plataforma Zoom. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente submeteu a ata da 270ª 5 

(Ducentésima Septuagésima) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 11/05/202; 6 

175ª (Centésima Septuagésima Quinta) Extraordinária COMUS realizada no dia 7 

27/05/2021 para votação. Sr. João Batista Fernandes Filho se absteve do voto, 8 

justificando que não participou das reuniões. Atas aprovadas, pela maioria da plenária.   9 

B) DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  10 

1- DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  11 

Ofícios Expedidos: Of. 059/2021 COMUS – SESAU – solicitando equipamentos eletrônicos. – Of. 12 

060/2021 COMUS – SESAU – solicitando certificados para comprovação de currículos. Of. 061/2021 13 

COMUS – Gabinete Prefeito – Inclusão da Sra. Ana Claudia Bronzatti, pela OAB no COMUS. Of. 14 

062/2021 COMUS – Gabinete Prefeito –Inclusão da Sr. João Batista Fernandes Filho, pelo POLVO no 15 

COMUS. Of. 063/2021 COMUS – Ministério Público – Resposta ao Of. 906/2021 MP. Ofícios Recebidos: 16 

Of. 42/2021 – SESAU/DPLAN – Solicitação de Pauta de Reunião Extraordinária, para o dia 25 de maio de 17 

2021, apresentação e deliberação de Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2021. Of. 044/2021 – 18 

SESAU/DPLAN – Pendencias na regularização da inserção dos instrumentos de planejamento do SUS no 19 

sistema DIGISUS. Of. 459/2021 – PRE FSPSS – Resposta ao Oficio 054/2021 COMUS. Of. 466/2021 – 20 

PRE FSPSS – Complementação do Of. 459/2021 – PRE FSPSS. Of. 06/2021 – SESAU GS – Resposta 21 

ao Oficio 14/2020. Of. 045/2021 SESAU/DEPLAN – Cancelamento da solicitação de Pauta de Reunião 22 

Extraordinária do dia 25 de maio de 2021 e Solicitação de Pauta de Reunião Extraordinária para o dia 27 23 

de maio de 2021, para apresentação e deliberação dobre a Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 24 

2021. Oficio 33/2021 Intervenção – Resposta ao Oficio 57/2021- Requisição de relatórios decorrentes de 25 

vistorias efetuadas ao HCSS em decorrência a Ação Publica nº 1000258-46.2021.8.26.0587. Of. 017/2021 26 

– Departamento de Tecnologia da Informação – Resposta dos Ofícios 178/2020 e 14-A/2021 COMUS. Of. 27 

203/2021 – SESAU – Transposição Orçamentária de Saldos Anteriores. Of. 204/2021 – SESAU – 28 

Transferência de Recursos a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. Of. 221/2021 – 29 

SESAU/DEPLAN – Solicitação de Pauta em reunião ordinária no dia 08 de 2021 para apresentação e 30 

deliberação sobre as diretrizes do Plano de Saúde. Of. 225/2021 – SESAU – Solicitação de 31 

esclarecimento de respostas. Of. 140/2021 – Paróquia São Sebastião – Indicação do Sr. Diácono Ary 32 

Pirani Jr. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datado de 19/05/2021 – Prestação de 33 

Contas FSPSS – competência de abril 2021; Datado de 19/05/2021 – Prestação de Contas FSPSS – 34 

COVID 19 – competência de abril 2021; Datado de 31/05/2021 – Prestação de Contas FSPSS – 35 

competência de abril 2021.  Resoluções: nº 033/2021 – Comissão Visitação HCSS – Usina de Oxigênio, 36 

nº 034/201 – Comissão Revisão Instrumentos Legais do COMUS. Decretos COMUS: E-mails recebidos: 37 

MPSP – Encaminhando Of. 694/2021, referente a irregularidades e ilegalidades na Santa Casa – IC nº 38 

14.0677.0000324/20/2018-7. TCE – Convite para live “Conselhos Municipais de Saúde: Estrutura, 39 

Organização, Funcionamento e Efetividade. MSPS – Encaminhando Of. 906/2021, assunto: “apurar 40 

irregularidades na gestão municipal às medidas de enfrentamento á pandemia causada pelo coronavírus 41 

noticiadas pelo TCE, como superfaturamento de preços, ausência de contabilização de todas as receitas 42 

federais, ausência de prestações de contas” IC nº 14.06677.0000120/2020-4. Petrobras – Atualização 43 

sobre ações no Itatinga. DEPLAN – Prestação de contas 1º quadrimestre de 2021. Conselheiros – 44 

Prestação de Contas 1º quadrimestre de 2021. Outros: Ouvidoria da Saúde – Relatórios: quadrimestral 45 

(janeiro a abril) e mensal referente ao mês de abril de 2021. TCE – Guia de Orientação aos Membros do 46 

Conselho Municipal de Saúde. Prefeitura – Minuta de Decreto COMUS. 47 

Sra. Claudia Prudente solicitou que os Conselheiros não deixassem a sala de reunião 48 

física e online sem a que a presidente ou dirigente da mesa fizesse o fechamento oficial 49 

da reunião. Informou que a reunião seria gravada para fins de elaboração de atas, 50 

conforme Lei 13709/2018 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 51 

Submeteu a proposta de pauta elaborada pela Secretaria Executiva em votação, sendo 52 
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aprovada, por unanimidade pela plenária.  53 

ORDEM DO DIA: 54 

1- Eleição COFIN – 2 vagas segmento usuário; 55 

2- Eleição Conselho Curador – 1 vaga para suplente; 56 

3- Apresentação do Representante do COMUS no Conselho Fiscal; 57 

4- Apresentação do Representante do COMUS no Comitê de Crise; 58 

5- Apresentação do Representante do COMUS no Conselho Curador.  59 

6- Definição de data para visita ao Hospital de Clinicas; 60 

7- Desligamento da Irmandade do Conselho de Saúde - COMUS; 61 

5.1 Votação para permanência da Irmandade no COMUS 62 

8- Apresentação e Deliberação sobre as diretrizes do Plano de Saúde – 2022-2025; 63 

9- Inclusão do Conselheiro Diácono Ary Pirani em substituição a Luciana da Silva, 64 

membro Titular – entidade Paróquia São Sebastião; 65 

10- Assuntos Gerais.   66 

Sra. Claudia informou que houve manifestação da Irmandade em permanecer no 67 

Conselho, e colocou em votação a inserção votação na Pauta. Aprovada por 68 

unanimidade inclusão de votação para a permanência ou não da Irmandade no 69 

COMUS. 70 

1. Eleição COFIN – 2 vagas segmento usuário. Sra. Claudia disponibilizou o 71 

momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou 72 

que as vagas seriam de prerrogativa do segmento Usuário. Candidataram-se os 73 

conselheiros Ana Cláudia Bronzatti – representante da OAB e João Batista Fernandes 74 

Filho – representante da POLVO, sendo aprovados por unanimidade pela plenária. 75 

2. Eleição Conselho Curador – 1 vaga para suplente. Sra. Claudia disponibilizou o 76 

momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou 77 

a vaga tem a prerrogativa do segmento Usuário, e que seria uma reunião a cada dois 78 

meses. Não houveram manifestações. 79 

3. Apresentação do resumo do Conselho Fiscal, Curador e Comitê de Crise. 80 

Conselho Fiscal. Sra. Laysa informou que em toda reunião do Conselho Fiscal são 81 

analisados todos os documentos referentes à Prestação de Contas da Fundação de 82 

Saúde Pública – FSPSS, e que foi analisada a Prestação de Contas referente ao mês de 83 

Abril. Informou que foram analisados: extratos das contas correntes e contas de 84 

investimento; comprovantes de todas as despesas consignadas nas contas bancárias; 85 

folha de pagamentos dos funcionários bem como férias e rescisões; Comprovantes de 86 

recolhimentos de INSS e FGTS dentre outros comprovantes de depósito e 87 

transferências via internet bank; Notas Fiscais; e Despesas de pequena monta. Informou 88 

que a Prestação de Contas de Abril foi aprovada pelo Conselho Fiscal e que toda 89 

Prestação de Contas da FSPSS e ata do Conselho Fiscal é entregue ao COMUS 90 

mensalmente para análise dos Conselheiros.  91 

4. Apresentação do Representante do COMUS no Comitê de Crise: Sra. Jacqueline 92 

apresentou o relatório: “Relatório Reuniões do Comitê de Gestão de Crise – 93 

Enfrentamento COVID 19 OUTUBRO/2020: - Discutiu-se sobre a prorrogação da 94 

habilitação dos leitos de UTI COVID-19, tendo como base a análise epidemiológica 95 

realizada entre os períodos de julho-agosto e após o feriado de 07 de setembro p.p., 96 

onde se registrou o aumento do número de casos de contaminação, em especial na 97 

Costa Sul. Os pacientes que vieram a óbito pertenciam à faixa etária de 60/70 anos com 98 
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comorbidades. - Verificou-se um aumento no número de casos de pacientes pediátricos 99 

em todo o município, sendo salientado por esse Comitê a carência de profissionais 100 

médicos pediatras nas unidades de urgência e emergência, ficando acordado um estudo 101 

para contratação desses profissionais para atuar nas referidas unidades. 102 

NOVEMBRO/2020: - Devido ao aumento no número de atendimentos nas unidades 103 

respiratórias e o consequente aumento no número de internação na UTI Respiratória, o 104 

Comitê deliberou pela renovação da locação das estruturas da UTI Respiratória. 105 

Decidiu-se pela coleta de testes rápidos em cinco unidades de saúde: PSF Juquehy, 106 

UBS Boiçucanga, UBS Topolândia, UBS Morro do Abrigo e UBS Enseada. 107 

DEZEMBRO/2020: - Sra. Ana Soares solicitou imediata adequação da estrutura da sala 108 

do Departamento de Vigilância em Saúde para que seja aumentado o espaço físico para 109 

armazenamento de duas câmaras frias para conservação de vacinas que serão 110 

disponibilizadas pelo Governo do Estado. Sra. Karine ressalta que serão aplicadas duas 111 

doses em um intervalo de 21 dias entre elas. - O Comitê delibera pela desmontagem da 112 

tenda anexa à UTI Respiratório destinada ao COVID que fica localizada na antiga 113 

entrada da maternidade, porém toda a estrutura interna da UTI Respiratória deve ser 114 

mantida. JANEIRO/21: - Sra. Fernanda Palluri encontra-se em home office por ter 115 

testado positivo ao COVID -19, porem em vídeo chamada informou que a estrutura física 116 

na SESAU já foi organizada para recebimento das câmaras de conservação para 117 

armazenamento das vacinas que serão disponibilizadas pelo Governo do Estado ou 118 

Federal. Dar Rômulo apresenta a evolução dos casos COVID-19 no município, onde é 119 

constatado que o dado de São Sebastião não tem acompanhado a grande evolução dos 120 

casos no Brasil, pontua que os dados devem ser comparados no contexto regional, afim 121 

de traduzir melhor a realidade. - É colocada em questão o retorno às aulas, o Comitê 122 

votou pela aprovação do Protocolo de Retorno às Aulas, elaborado pela Secretaria da 123 

Educação, devendo ser observada nas unidades de saúde se haverá um crescente no 124 

número de crianças que passarem a procurar por atendimento relatando sintomas da 125 

COVID-19 para eventualmente o referido protocolo possa ser revisto. - É informado o 126 

déficit de pessoal assistencial em especial enfermagem e médica, Sra. Ana Soares e 127 

Ser Paulo Henrique em decorrência do termino dos contratos temporários, solicitando 128 

que o corpo jurídico analise a possibilidade jurídica de retomada do concurso público da 129 

Fundação. - O município encontra-se na Fase Laranja do Plano SP. Sra. Karine Dias 130 

informa que inicialmente serão disponibilizadas 760 (setecentas e sessenta) doses para 131 

aplicação nos grupos: indígenas, idosos em casas de acolhimento de longa 132 

permanência e profissionais da saúde e funcionários da UTI; informa ainda que 133 

inicialmente a campanha de vacinação seja iniciada no dia 25 de janeiro. Salienta a 134 

necessidade de divulgação do Programa VACINE JÁ para que os grupos prioritários 135 

realizem o pé cadastro. O Comitê entende a necessidade de readequação do decreto 136 

8073/2021, acrescentando em especial o horário de funcionamento dos serviços 137 

essenciais como: farmácias e postos de combustíveis que poderão funcionar 24 horas, 138 

supermercados e padarias até as 22 horas, mantida a proibição de bebidas alcoólicas a 139 

partir das 20 horas. Sra. Fernanda Palluri ressalta que para a realização da vacinação 140 

serão necessários aproximadamente 50 técnicos de enfermagem e 06 enfermeiros. 141 

Salientou que o processo para contratação teve parecer jurídico favorável. Ser Rafael 142 

evidencia a necessidade de envio imediato para o Departamento de Recursos Humanos 143 

da Secretaria de Administração a fim de viabilizar os tramites administrativos e 144 
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elaboração de edital e procedimentos de seleção, provas e contratação.- Em 26 de 145 

janeiro de 2021, o município entre na Fase Vermelha do Plano São Paulo, pelo decreto 146 

8075/2021, Sra. Karine afirma que as primeiras 760 doesses podem ser aplicadas em 147 

760 pessoas que se enquadrem no primeiro grupo, informando ainda que o Estado 148 

enviará no prazo estabelecido o quantitativo suficiente para a aplicação da 2ª dose. O 149 

Comitê salienta a necessidade de divulgar o quantitativo de doses de vacina aplicadas, 150 

denominado VACINÔMETRO a fim de que haja transparência no processo de 151 

imunização do município. SR Daniel Augusto informa que o número de atendimento e 152 

internações apresentaram uma queda nos últimos dias. Informa que de acordo com o 153 

dado compilado pelo hospital é possível mensurar que grande parte dos pacientes 154 

internados nos leitos de UTI Respiratório não fizeram uso das medicações do Protocolo 155 

de Tratamento Precoce. FEVEREIRO/2021: - Fica entendido que a Divisão de Vigilância 156 

Epidemiológica elaborará cronograma para imunização dos profissionais de saúde, 157 

incluindo-se todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e 158 

vigilância à saúde. Sra. Fernanda Palluri informa que essas são as recomendações 159 

técnicas do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado. Foi apresentado protocolo e 160 

sistema de oxigenação dos Hospitais de Clínicas onde o Dar Leonel Szterling explica o 161 

funcionamento das usinas de oxigenação do hospital, chamando atenção ao fato de que 162 

as usinas contam com sistema de backup suficiente para eventuais instabilidades 163 

causadas por oscilação de energia, o fornecimento se torne ininterrupto em função da 164 

entrada em funcionamento dos cilindros de backup. Ressalta que em relação ao caso de 165 

eventual não funcionamento que foi narrado, afirma que havia cilindros de backup 166 

suficientes para suprir a demanda dos pacientes da Uti Respiratória enquanto houvesse 167 

a instabilidade da rede de produção e distribuição. Dar Felix Plastino reforça que todas 168 

as manutenções preventivas veem sendo realizadas nas usinas de oxigênio do HCSS; 169 

que a instabilidade da rede de organização em um dia pontual não gerou nenhum 170 

prejuízo assistencial e ou falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes da UTI 171 

Respiratória. Foi salientado que no dia do fato narrado nenhum paciente veio à óbito e 172 

que, ao lado dos leitos de cada paciente havia cilindros de oxigênio que poderiam ser 173 

imediatamente adaptados e ligados pelos profissionais fisioterapeutas, enfermeiros e 174 

médicos. Ser Daniel Augusto, informa que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação 175 

Civil Pública contra Município e Hospital de Clínicas de São Sebastiao; que foi definida 176 

contratação de auditoria externa independente para se apurar todos os fatos narrados. 177 

Sra. Fernanda Palluri expõe que o relatório da Vigilância Sanitária Estadual não apontou 178 

nenhuma irregularidade sanitária na UTI Respiratória. Fica entendido que será fornecido 179 

ao Ministério Público Estadual de São Paulo a lista com todos os imunizados no 180 

município para ciência e acompanhamento. Sra. Marta Braz, Secretaria de Educação 181 

informa que uma vez tendo sido aprovado o Protocolo Sanitário da Educação, foi dado 182 

início a preparação para início das aulas no modo presencial a partir do mês de março, 183 

porém em função da pandemia isso poderá ser reavaliado. Fica entendido por esse 184 

Comitê que uma nova reunião deva ser agendada para reavaliação de ações e tomadas 185 

de novas decisões em relação a condução no âmbito da Educação Municipal. - O 186 

Comitê delibera pela manutenção da Fase Laranja do Plano SP, flexibilizando, porém, o 187 

horário de funcionamento dos estabelecimentos até as 23h, vedando a ocorrência de 188 

aglomerações, concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos. 189 

Devendo manter a obrigatoriedade do estabelecimento e cidadãos continuarem a 190 
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cumprir as medidas de ampla e irrestrita proteção e preservação da vida. Sra. Palluri 191 

informa que já foi iniciada a vacinação dos cidadãos com mais de 85 anos e que, o 192 

município já atingiu a meta de vacinação dos profissionais de saúde da rede pública e 193 

particular. ABRIL/21: - Sr. Reinaldo Alves, afirma que tanto a secretaria quanto o 194 

Hospital Clínicas de São Sebastiao, havendo possibilidade no mercado fornecedor, 195 

devam abastecer pelo maior período possível em especial medicamentos s4edativos e 196 

neurobloqueadores. Sr. Alfredo coordenados de suprimentos do hospital de clínicas, 197 

afirmas que está alimentando o sistema MEDCOVID, mas que os quantitativos que 198 

estão sendo fornecidos pelo Estado são menores que as necessidades. Ser Daniel 199 

Augusto salienta preocupação quanto aos valores praticados no mercado nacional que 200 

estão oscilando e altos. Ser Rafael Baviera informa que a SESAU já oficiou a 201 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo, manifestando a 202 

aquisição de medicamentos por meio de compra internacional pelo Estado e os 203 

quantitativos apresentados pelo município pelo período de 60 dias, devam ser 204 

descontados em parcela única dos recursos MAC, salienta que os preços de referência 205 

se revelam razoáveis a altos em comparação aos valores de fornecedores com os quais 206 

tem realizado cotações. Sr Reinaldo Alves informa que mesmo diante de pesquisa com 207 

mais de vinte fornecedores, a resposta é sempre a mesma: “não se tem medicamentos 208 

disponíveis no mercado”, que já oficiou o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado 209 

da Saúde. Em consenso o Comitê deliberou necessária a formação de estoque daqueles 210 

medicamentos que estejam disponíveis a preços acessíveis e praticáveis no mercado 211 

nacional e que ocorra a aquisição de medicamentos sedativos e bloqueadores 212 

neuromusculares mesmo estando acima dos preços praticados no mercado fornecedor, 213 

em função de sua importância para manutenção dos leitos UTI Respiratória. - Sr 214 

Reinaldo informa que os números atuais da taxa de ocupação são significativamente 215 

melhores quando em comparação ao mês de março. Salienta que as transferências 216 

realizadas para o Hospital Regional do Litoral Norte são de pacientes de enfermaria e 217 

não da Unidade de Terapia Intensiva. Quanto à vacinação saliente o déficit no 218 

quantitativos de vacinas disponibilizadas pelo Estado, frente a população das faixas 219 

etárias (idosos) no município. Ressalta que o município tem índices altos quando os 220 

dados divulgados são em relação as doses disponibilizadas versus as doses aplicada, o 221 

que revelam a agilidade na aplicação das doses pelo município de São Sebastião. 222 

Apresento este relatório como membro do COMUS presente nas reuniões supracitadas. 223 

Sem mais, JACQUELINE MARINHO SANTOS”.  224 

5. Apresentação do Representante do COMUS no Conselho Curador. Sra. Viviane 225 

informou que se atrasou na última reunião, que lhe foi passado todo o conteúdo 226 

discutido, contudo não trouxe a Pauta da Reunião. Sra. Claudia solicitou que fosse 227 

encaminhado ao COMUS um relatório e que na próxima Reunião Ordinária do COMUS 228 

fosse apresentado o compilado das reuniões. 229 

6. Definir data para visita ao Hospital de Clinicas: Sra. Claudia sugeriu que fosse no 230 

dia 10/06/2021, no período da manhã na quinta feira. Sr. Leonel disse que assim que os 231 

Conselheiros chegassem ao Hospital de Clínicas fosse solicitado a recepção que o 232 

chamassem. Sra. Claudia disse que levaria questionário, e que se possível 233 

encaminharia com antecedência para agilizar a visita. Sr. Leonel solicitou que fosse 234 

informado a quantidade de pessoas que participariam da visita. Sra. Claudia Informou 235 
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que a presença dos Conselheiros integrantes da Comissão Temporária seria obrigatória 236 

na visitação, contudo e era facultativo para outros Conselheiros. 237 

7. Desligamento da Irmandade do Conselho de Saúde – COMUS: Sra. Claudia 238 

informou que a Irmandade foi oficiada pelo COMUS devido ao excesso de faltas às 239 

Plenárias, solicitando substituição dos membros ou seu desligamento, e que não 240 

responderam no prazo regimental. Contudo 2(dois) dias após a prescrição do prazo 241 

regimental houve manifestação da Entidade em permanecer neste Conselho. Informou 242 

que foi deliberado pela Secretaria Executiva que fosse deliberado pela Plenária a 243 

permanência ou não da Entidade, e caso seja votado pela permanência da Entidade, 244 

seus membros não poderão apresentar nenhuma falta até o final do Biênio, salvo nos 245 

casos em que ambos (titular e suplente) estejam de atestado médico simultaneamente. 246 

Disse que trouxeram o assunto à Plenária, pois o ano de 2021 é ano de eleição, e os 247 

preparativos se iniciam em setembro, sendo assim teria que ser feitas duas eleições ao 248 

mesmo tempo, tumultuando todo o processo eleitoral. Informou que a Irmandade indicou 249 

a Sra. Ana Maria Batelochi conhecida como “Guga” e o Sr. Gustavo Barboni. 250 

Disponibilizou momento para manifestações e objeções. Sem manifestações, colocou 251 

em votação. Aprovado por unanimidade a permanência da Entidade no COMUS, 252 

desde que não haja mais faltas. 253 

8. Apresentação e Deliberação sobre as diretrizes do Plano de Saúde – 2022-2025: 254 

Sra. Laysa informou que solicitou a inclusão do tema na pauta, pois estão elaborando o 255 

Plano Municipal de Saúde, para reger a área da saúde pelos próximos 4 (quatro) anos. 256 

Disse que o Sistema DigiSUS torna necessária a participação do COMUS em todos os 257 

instrumentos de gestão, e que concorda com a importância da participação do COMUS 258 

e dos Conselheiros na construção destas diretrizes e ações de saúde do município. 259 

Essas diretrizes foram retiradas do Plano de Governo do Prefeito e da Conferencia 260 

Municipal de Saúde de 2019 e serão ponto de partida para a construção do Plano, todas 261 

as ações serão inseridas nestas diretrizes apresentadas. Lembrou que a Elaboração do 262 

Plano tem as conselheiras Sra. Viviane e Sra. Isilda como colaboradoras representando 263 

o COMUS. Disse que todas as áreas da saúde foram contempladas com as diretrizes 264 

descritas a seguir: “Diretrizes do Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025. Diretriz 265 

1 – Aperfeiçoamento e Integração da Rede de Assistência de Saúde – RAS. Conforme 266 

os Princípios do Sistema Único de Saúde, universalidade, integralidade, equidade, 267 

regionalização, descentralização, hierarquização e controle social. Atenção Básica, 268 

Atenção Especializada e Serviço de Urgência e Emergência fixo e móvel e Assistência 269 

Hospitalar. Diretriz 2 – Qualificação de Controle Social – Conferencia Municipal de 270 

Saúde, Conselho Gestor de Unidades, Comunicação com o COMUS, Capacitação dos 271 

Conselheiros. Diretriz 3 – Fortalecimento da gestão de pessoas e da condição de 272 

trabalho – capacitação e boas condições de trabalho. Diretriz 4 – Garantia de Gestão 273 

dos Serviços com implementação de estrutura física e logística, de acordo com os 274 

princípios da Administração Pública: Legalidades, Impessoalidade, moralidade, 275 

publicidade e eficiência - diminuição do absenteísmo, portal da transparência, ouvidoria 276 

municipal, ampliar a rede física de serviços do SUS, estrutura do transporte, estrutura 277 

farmacêutica, protocolos, credenciamentos de serviços. Diretriz 5 – Desenvolvimento 278 

da Vigilância de saúde. Diretriz 6 – Manutenção de medidas sócio sanitárias para 279 

enfrentamento da transmissão da infecção pelo SARS COV2 no município”. Referente a 280 

Diretriz 2 disse que estão prevendo a relação da Saúde com o COMUS e os órgãos de 281 
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controle. Diretriz 3 disse que nesta diretriz irão tratar sobre as condições de trabalho dos 282 

servidores da administração direta como indireta e as boas condições de trabalho. 283 

Referente a Diretriz 4 disse que estarão abarcadas todas as estruturas do Município 284 

referente a Saúde e sua logística. Referente a Diretriz 5 disse que será desenvolvida 285 

atividade referente a Vigilância de saúde como um todo (epidemiológica, sanitária, 286 

ambiental e saúde animal). Referente a Diretriz 6 disse que por estar tratando de um 287 

plano que abrangerá 2022 a 2025, já se vislumbrou o fim da pandemia, contudo estão 288 

prevendo situações de pós COVID19, como por exemplo os tratamentos de pacientes 289 

com sequelas. Informou que dentro destas 6 Diretrizes todo o Sistema de Saúde será 290 

contemplado com ações para que a cada dia se melhore mais a Saúde no Município. 291 

Finalizou solicitando a deliberação sobre as Diretrizes dos Conselheiros e informou que 292 

possivelmente na próxima semana seria marcada uma Reunião Extraordinária para 293 

apresentação do Plano Completo. disponibilizou o momento para manifestação e 294 

questionamentos dos conselheiros Sr. João Batista perguntou se essas Diretrizes, 295 

requisitos, poderiam ser alteradas com o decorrer do tempo. Sra. Laysa respondeu que 296 

o Plano Municipal de Saúde não é estático, e que a cada ano é avaliada e reavaliada as 297 

ações do município e inserindo outras Diretrizes, ações, objetivos, metas de acordo com 298 

a situação fática, exemplificou com as alterações feitas do Plano vigente em decorrência 299 

da pandemia. Disse que observam quando entregam o Relatório Anual de Gestão RAG 300 

quais as metas cumpridas e não cumpridas, e fazem redirecionamento e readequações 301 

do Plano de Saúde para adequar novas ações prever outras metas, ou até mesmo fazer 302 

redimensionamentos. Sr. Batista perguntou qual o papel do COMUS na Elaboração do 303 

Plano. Sra. Laysa respondeu que é fundamental que o COMUS participe na Elaboração 304 

do Plano, pois é o COMUS que aprova o Plano Municipal de Saúde, para quem é 305 

encaminhado o RAG para aprovação, outro exemplo dado foi a Conferencia Municipal 306 

de Saúde que é feita em conjunto com o COMUS. Disse que todo trabalho da Saúde é 307 

desenvolvido em parceria com o COMUS, pois os conselheiros são o controle e a voz 308 

popular que é levada a Administração pública, e que por sua vez a Administração 309 

Pública entenda os anseios da Comunidade, já que tem Conselheiros do Segmento 310 

Usuário e trabalhador. Sr. João Batista perguntou qual a diferença entre trabalhadores 311 

e usuários. Sra. Laysa respondeu que segmento trabalhadores é composto por 312 

trabalhadores da área da saúde. Sra. Claudia informou que fazem parte do COMUS 2 313 

(dois) representantes de Sindicatos e 1(hum) representante de Associação de Médicos. 314 

Perguntou para Sra. Laysa quando seria a Reunião para convocar o Conselho. Sra. 315 

Laysa respondeu que poderia agendar uma reunião para que se fosse apresentado as 316 

metas do COMUS, pois as metas relacionadas a servidores haviam sido apresentadas a 317 

Secretaria da Saúde. Sem mais manifestações, Sra. Claudia colocou em votação. 318 

Aprovado por unanimidade. 319 

9. Inclusão do Conselheiro Diácono Ary Pirani em substituição a Luciana da Silva, 320 

membro Titular – entidade Paróquia São Sebastião. Sra. Cláudia apresentou o Sr. 321 

Diácono Ary, como novo integrante do COMUS substituindo a Sr. Luciana, como 322 

membro titular da Paróquia de São Sebastião. Informou que o mesmo não pode 323 

comparecer, mas que na próxima reunião estaria presente. 324 

10. Assuntos Gerais: Sr. João Batista perguntou se o COMUS promove Campanhas 325 

de conscientização. Sra. Claudia respondeu que poderia, contudo devido a pandemia 326 

as ações em relações as Campanhas da Secretaria de Saúde foram suspensas. Disse 327 
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sugestões podem ser encaminhadas ao COMUS, que publicaria na página do facebook 328 

do COMUS, que em um futuro próximo o COMUS passaria a publicar dados das 329 

vacinações, entre outros assuntos, que ainda não estava publicando por falta de tempo 330 

devido acumulo de trabalho. Disse que se necessário a Secretaria Executiva se reúne 331 

extraordinariamente para deliberar sobre assuntos importantes e interessantes em 332 

publicar. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a 333 

presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada 334 

pelos membros presentes na modalidade Presencial e online. Ata elaborada por Renata 335 

de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  336 

São Sebastião, 08 de junho de 2021.  337 
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