
 
 

 
Ata da 274ª Reunião Ordinária do COMUS     14/09/2021                                Página 1 de 9 

 

ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 14 de setembro de 2021. Início às 15h e 14 m em 2ª chamada e término às 17 h e 04 m.  3 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente submeteu a ata da 273ª (Ducentésima 4 

Septuagésima Terceira) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 10/08/2021 e ata da 177ª 5 

(Centésima Septuagésima Sétima) Reunião Extraordinária, realizada no dia 24/08/2021, para 6 

votação, ambas aprovadas por unanimidade.  7 

Sra. Claudia Prudente solicitou que os Conselheiros não deixassem a sala de reunião física e 8 

online sem a que a presidente ou dirigente da mesa fizesse o fechamento oficial da reunião. 9 

Informou que a reunião seria gravada para fins de elaboração de atas, conforme Lei 13709/2018 – 10 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sendo transmitida também pela plataforma 11 

Zoom e posteriormente a gravação será disponibilizada na página do Facebook COMUS COMUS.  12 

B) DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  13 

Ofícios Expedidos: Of. 124/2021 COMUS – SESAU – Solicitando lanche e café. Of. 125/2021 14 

COMUS – SESAU – Solicitando alterações sobre instrumento de gestão. Of. 126/2021 COMUS – 15 

SESAU – Territorialização Canto do Mar e Enseada I e II. Of. 127/2021 COMUS – SESAU – Teste 16 

rápido COVID 19. Of. 128/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Recolhimento de Impostos. Of. 17 

129/2021 COMUS – SESAU – Responsável pelo recolhimento dos Impostos. Of. 130/2021 COMUS 18 

– SESAU – Reiterar Of. 97/2021 COMUS. Of. 131/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Recolhimento 19 

FGTS e INSS. Of. 132/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Responsável pelo recolhimento do INSS 20 

e FGTS. Of. 133/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Processos trabalhistas. Of. 134/2021 COMUS 21 

– SESAU – HCSS: Atraso de pagamento EDP. Of. 135/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Serviço 22 

de Telefonia. Of. 136/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Contrato de Prestação de Serviço. Of. 23 

137/2021 COMUS – SESAU – FSPSS: Solicitação de detalhamento do processo nº 084/2021. Of. 24 

138/2021 COMUS – SESAU – Incentivo Adicional ACSs. Of. 139/2021 COMUS – SESAU – Cessão 25 

de Servidor para HCSS. Of. 140/2021 COMUS – SESAU – Reitera Of. 24/2021 – aquisição de 26 

mobília. Of. 141/2021 COMUS – SESAU – Solicita aquisição de roteador wifi. Of. 142/2021 COMUS 27 

– SESAU – Solicita compra de wifi. Of. 142/2021 COMUS – SESAU – Devolução de cadeira 28 

quebrada. Of. 143/2021 COMUS – MP – Informações sobre estruturação do COMUS. Of. 144/2021 29 

COMUS – SESAU – Pedido de material de escritório. Of. 145/2021 COMUS – SESAU – Solicita 30 

informações sobre prédio PA Boiçucanga. Of. 146/2021 COMUS – SESAU – Pedido de material de 31 

escritório para processo Eleitoral. Of. 147/2021 COMUS – SESAU – Apresentação de contrato de 32 

Gestão. Of. 148/2021 COMUS – SESAU – Repasse Incentivo Adicional ACS. Of. 149/2021 COMUS 33 

– SESAU – Dilação de prazo. Of. 150/2021 COMUS – PMSS – informações sobre o prédio do antigo 34 

PA Boi. Of. 151/2021 COMUS – SESAU – FSPSS: Solicitação de detalhamento do processo nº 35 

048/2021. Of. 152/2021 COMUS – SESAU – PSF Canto do Mar. Of. 153/2021 COMUS – SESAU 36 

– Deficiência de ACS. Of. 156/2021 COMUS – SESAU – solicitação de carimbo. Of. 157/2021 37 

COMUS – SESAU – devolução de monitor emprestado do DEPLAN. Of. 158/2021 COMUS – 38 

SESAU – Recomendação portal transparência FSPSS. Of. 159/2021 COMUS – SESAU – 39 

Regularização cessão de funcionários HCSS. Of. 160/2021 COMUS – SESAU – Envio de minuta 40 

decreto AMESSI. Ofícios Recebidos: Of. 224/2021 SESAU/DEPLAN – Resposta do Of. 55/2021 41 

COMUS. Of. 428/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 116/2021 COMUS. Of. 427/2021 SESAU/GS 42 

– Resposta do Of. 16/2021 COMUS. 435/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 112/2021 COMUS. 43 

Of. 436/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 121/2021 COMUS. Of. 438/2021 SESAU/GS – 44 

Resposta do Of. 103/2021 COMUS. Of. 439/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 117/2021 COMUS. 45 

Of. 437/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 118/2021 COMUS. Of. 440/2021 SESAU/GS – 46 

Resposta do Of. 119/2021 COMUS. Of. 467/2021 SESAU/GS – Referente OF. 127/2021 COMUS. 47 

Of. 468/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 130/2021 COMUS. Of. 469/2021 SESAU/GS – 48 

Resposta do Of. 128/2021 COMUS. Of. 470/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 129/2021 COMUS. 49 

Of. 449/2021 SESAU/GS – Solicitação de pauta para reunião extraordinária – Prestação de Contas 50 
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2º quadrimestre de 2021. Of. 473/2021 SESAU/GS – Referente OF. 137/2021 COMUS. Of. 51 

485/2021 SESAU/GS – Referente OF. 91/2021 COMUS. Of. 4865/2021 SESAU/GS – Referente 52 

OF. 136/2021 COMUS. Of. 487/2021 SESAU/GS – Referente OFs. 131, 132, 134/2021 COMUS. 53 

Of. 488/2021 SESAU/GS – Referente OF. 145/2021 COMUS. Of 798/2021 FSPSS – Envio de 54 

cópias do relatório final e termo de julgamento da Comissão Processante nº26/2020. Of. 498/2021 55 

SESAU - Referente ao Of. 139/2021 COMUS. Of. 489/2021 SESAU - Referente ao Of. 145/2021 56 

COMUS. Of. 491/2021 SESAU - Referente ao Of. 139/2021 COMUS. Of. 492/2021 SESAU - 57 

Referente ao Of. 129/2021 COMUS. Of. 502/2021 SESAU - Referente ao Of. 128/2021 COMUS. 58 

Of. 503/2021 SESAU - Referente ao Of. 104/2021 COMUS. Of. 504/2021 SESAU - Referente ao 59 

Of. 117/2021 COMUS. Of. 505/2021 SESAU – Auditoria DENASUS nº 18.969. Of. 506/2021 60 

SESAU - Referente ao Of. 153/2021 COMUS. Of. 507/2021 SESAU - Referente ao Of. 152/2021 61 

COMUS. Of. 508/2021 SESAU - Referente ao Of. 133/2021 COMUS.  62 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datado de 11/08/2021 – Empenhos – 63 

comp. julho/2021; Datado de 11/08/2021 – FOPAG – comp. julho/2021; Datado de 11/08/2021 – 64 

Extratos Bancários – BB e CEF – comp. julho/2021; Datado de 19/08/2021 - Prestação de Contas 65 

HCSS – 04 vol subvenção, 1 vol COVID – comp. julho/2021; Datado de 23/08/2021 - Prestação de 66 

Contas FSPSS – 01 vol – comp. julho/2021; Datado de 04/09/2021 - Empenho – competência 67 

agosto de 2021; Datado de 04/09/2021 - FOPAG – competência agosto de 2021; Datado de 68 

04/09/2021 - Extratos Bancários – BB e CEF – competência agosto de 2021; Resoluções: nº 69 

042/2021 – Formação da Comissão de organização do processo eleitoral biênio 2022-2023. 70 

043/2021 – Ressalva Of 269/2020. 044/2021 – Ressalva Of 014/2020. 045/2021 – Ressalva Of 71 

016/2020. E-mails recebidos: MP – Of 1609/2021 Ref.: Representação nº 43.0677.0000119/2021-72 

8. CNS – Recomendação nº 024, de 30 de agosto de 2021. Outros: Ouvidoria: Relatório 73 

quadrimestral – 2º quadrimestre (maio a agosto 2021). Ouvidoria: Relatório Agosto 2021. Miguel 74 

Borges – desligamento do COMUS. 75 

Sra. Claudia colocou em votação a proposta de pauta elencada pela Secretaria Executiva, na ata 76 

da 111ª Reunião ordinária da Executiva, realizada no dia 08/09/2021, sendo aprovada por 77 

unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia.   78 

ORDEM DO DIA:  79 

1. Deliberação sobre o Ofício 719/2021 FSPSS-DAdm1 – Recebido em 10/08/2021 – 80 

Reterritorialização das Equipes de Camburi I e Camburi II; 81 

2. Eleição Conselho Curador – segmento Usuários – Duas vagas; 82 

3. Prédio do antigo PSF Canto do Mar cedido ao FUNDASS (cultura); 83 

4. Falta de Agentes Comunitários de Saúde – ACS nas Unidades Básicas; 84 

5. Deliberação sobre representatividade/paridade do COMUS; 85 

6. Solicitação de funcionário concursado e suporte de TI para o COMUS; 86 

7. Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS; 87 

8. Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS; 88 

9. Relatório parcial da COFIN referente 2ºQuadrimestre/2021; 89 

10. Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS. 90 

11. Outros assuntos.  91 

11.1 – Convite para Médicos que não sejam da Atenção Básica para compor a Comissão 92 

de Ética e Comissão de Prontuários. 93 

12- Apresentação da Minuta do Edital de Convocação para o Processo Eleitoral – Biênio 94 

2022/2023 – COMUS. 95 

1- Deliberação sobre o Ofício 719/2021 FSPSS-DAdm1 – Recebido em 10/08/2021 – 96 

Reterritorialização das Equipes de Camburi I e Camburi II: Sra. Claudia informou que este tema 97 

passou pela aprovação do COMUS, por unanimidade, na 258ª Reunião Ordinária, realizada no dia 98 

10/03/2020, com apresentação pela funcionária da Fundação chamada Aisha. Em seguida informou 99 

que ficou acordado na referida reunião que quando encontrassem um prédio novo para este fim que 100 
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a Fundação passasse pelo COMUS. Em seguida, Sra. Luana, enfermeira da Unidade de Saúde de 101 

Camburi II, informou que esta unidade de saúde teve início de suas atividades em março de 2020, 102 

momento no qual foi aprovada a territorialização. Disse que logo no início dos trabalhos, a equipe 103 

nova de trabalho percebeu que a territorialização que havia sido efetuada não atendia as 104 

necessidades da população, pois havia uma disparidade acentuada entre as duas equipes atuantes, 105 

ficando a Unidade de Camburi I com poucos usuários e a unidade II com muitos. Salientou que 106 

situação gerou problemas relacionados ao agendamento médico, enfermeiros e toda equipe, bem 107 

como problemas de relacionamentos entre as equipes. Foi então que propuseram a territorialização 108 

para adequação dos referidos atendimentos e que só não foi efetuado no ano anterior, em 109 

decorrência de se aguardar a conclusão dos cadastros E-Sus e apreciação do COMUS. Salientou 110 

que a solicitação foi no sentido que a Região da Barreira migre seus atendimentos, de forma 111 

definitiva, para a unidade de saúde Camburi I. Informou que na prática essa situação já vem 112 

ocorrendo e na reunião em pauta o objetivo é oficializá-la. Concluindo, disponibilizou o momento 113 

para esclarecimentos. Sra. Claudia considerou que se a população está satisfeita e não existe 114 

reclamações, em seguida perguntou que a região da Barreira fica próxima da referida unidade. Sra. 115 

Luana respondeu que as duas unidades estão no mesmo prédio e que assistencialmente não 116 

haverá impacto nenhum porque já existe o equilíbrio de atendimento. Conselheiro Douglas 117 

confirmou se as duas unidades estariam concentradas no mesmo prédio. Sra. Luana respondeu 118 

que sim. Sra. Claudia explicou que esta situação é idêntica a do bairro Topolândia que concentra 119 

4 unidades de saúde no mesmo prédio. Sra. Luana explicou que a questão da territorialização é 120 

muito dinâmica, pois existe diversas alterações em decorrência da mudança de perfil da população. 121 

Sra. Claudia colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade.  122 

2- Eleição Conselho Curador – segmento Usuários – Duas vagas: Sra. Claudia explicou que o 123 

Conselho Curador apresenta algumas lacunas que precisam ser preenchidas, objetivando a 124 

regularização da representatividade do COMUS, informou que existe lacuna para substituição do 125 

ex-conselheiro Arthur de Matos Beolchi (como membro suplente), pois o conselheiro Mônico está 126 

como titular e lacuna em substituição a ex-conselheira Luciana da Silva (como membro titular), pois 127 

o conselheiro Douglas está como membro suplente. Em seguida discorreu sobre todas as 128 

indicações atuais para o Conselho Curador, sendo esta: Dirceia Arruda de Oliveira (titular), tendo 129 

como suplente Ângela Júlia Recchia Thomaz, Douglas Alberto Braga (suplente), Viviane Moura 130 

Snodgrass (titular) tendo como suplente Danila Carvalho de Santana Caruzzo e Mônico Santos 131 

Silva (titular), todos do Segmento Usuários. Informou que a periodicidade das reuniões do Conselho 132 

Curador é bimestral. Conselheira Viviane informou que não houve reunião no mês anterior. Sra. 133 

Claudia disse que voltará com esta pauta no próximo mês, pois existe a necessidade de o COMUS 134 

preencher o seu espaço nos órgãos que exigem sua representatividade.  135 

3- Prédio do antigo PSF Canto do Mar cedido ao FUNDASS (cultura): Sra. Claudia informou 136 

que este tema teve solicitação de dilação de prazo (por mais 10 dias) para seus esclarecimentos, 137 

por meio do ofício 507/2021 – SESAU/GS, com provável apresentação na ordinária de 138 

outubro/2021.  139 

4- Falta de Agentes Comunitários de Saúde – ACS nas Unidades Básicas: Sra. Claudia 140 

informou que este tema teve solicitação de dilação de prazo para seus esclarecimentos, com 141 

provável apresentação na ordinária de outubro/2021.  142 

5- Deliberação sobre representatividade/paridade do COMUS: Sra. Claudia lembrou que existe 143 

uma Comissão formada pela plenária para revisão dos instrumentos legais do COMUS (Regimento 144 

Interno, Lei do COMUS e outros). Em seguida, informou que o Conselho não está paritário, a Lei 145 

do COMUS passou em 2018 pela aprovação da plenária e não foram observadas algumas questões 146 

referentes à paridade/representatividade. Informou que conversou com a Sra. Inês, funcionária da 147 

equipe Técnica da Secretaria de Saúde, com grande bagagem de conhecimento no âmbito da 148 

Saúde e Conselho de saúde. Informou que serão necessários efetuar alguns ajustes no sentido de 149 

regularizar a questão da paridade e critérios de representatividade. Explicou que o COMUS é 150 
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formado por 20 participantes, sendo 10 do segmento Usuários, 5 do segmento Trabalhador e 5 151 

Governo/Prestador, porém não é exatamente esta situação que o Conselho se encontra atualmente. 152 

Informou que em decorrência da não formação dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde – 153 

CGU’s, o COMUS está com 5 representantes do Segmento Governo/Prestador, 4 do segmento 154 

Trabalhador (contando com a vaga do segmento Trabalhador, garantida por lei) e 9 representantes 155 

do Segmento Usuários. Explicou que existe também uma vaga para CGU’s no segmento Usuários 156 

contemplada pela Lei, porém por equivoco não consta da Lei do COMUS, gerando uma 157 

irregularidade na paridade no segmento Usuários com relação aos demais segmentos. Sugeriu que 158 

a Secretaria Executiva pontue juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde - SESAU todos os 159 

pontos inadequados, aproveitando o momento que já existe um trabalho iniciado no COMUS para 160 

revisão dos instrumentos legais. Em seguida, sugeriu que a SESAU convide a Sra. Inês para 161 

participar do referido processo. Solicitou que o assunto em pauta seja tratado da melhor forma 162 

possível, evitando maiores prejuízos ao Conselho de Saúde, pois crê que não houve má fé, até 163 

porque todos aprovaram por unanimidade as deliberações efetuadas na época. Com relação à 164 

Representatividade do COMUS afirmou que será necessário alterar a participação do Corpo Clínico 165 

que aparece na Lei do COMUS como membro nato, sendo que nenhuma outra entidade, com 166 

exceção do Secretário de Saúde, poderá ser considerado membro nato na composição do 167 

Conselho. Salientou que em relação à entidade AMESSI não poderá ter o Doutor Edson como 168 

representante, pois a representatividade não pode ter vínculo com Prestador de Serviço, e nem em 169 

cargo de diretoria. Concluiu que depois que a Secretaria Executiva, juntamente, com a Comissão 170 

de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS, Secretaria de Saúde com a participação da Sra. 171 

Inês, agendará uma reunião extraordinária para discussão e deliberação em plenária. Disse que da 172 

mesma forma que não houve má fé para o equívoco cometido, também haverá boa-fé para 173 

regularização da inconformidade. Sugestão aprovada pela plenária por unanimidade. Por último, 174 

convidou os membros do COMUS para participação na COFIN referente à análise das contas do 175 

quadrimestre atual. Nesse momento, Conselheira Ana Claudia se desligou da reunião por motivos 176 

de força maior.  177 

6- Solicitação de funcionário concursado e suporte de TI para o COMUS: Sra. Claudia 178 

informou que o COMUS solicitou um funcionário efetivo para substituir a funcionária Ana Maria que 179 

está com aposentadoria eminente e apoio de Tecnologia da Informação – TI. Salientou que a Sra. 180 

Ana Maria se ausentar a partir de uns 15 dias, ficando somente a funcionária Renata com toda a 181 

demanda do COMUS. Ressaltou que o Conselho está em pleno Processo Eleitoral para o biênio 182 

2022/2023, tornando muito inviável a manutenção de uma funcionária no COMUS. Salientou que a 183 

demanda do COMUS já acentuada em dias normais, que dirá agora com processo eleitoral e 184 

formação dos CGU’s (unidade piloto). Lembrou que a carência de Recursos Humanos no COMUS 185 

é um dos temas abordados e cobrados pelo Ministério Público. Ressaltou que em decorrência da 186 

demanda acentuada do COMUS seria necessários 3 funcionários. Sra. Laysa argumentou a 187 

questão da vacância, que só acontece quando o funcionário aposenta, conforme a lei 173. Sra. 188 

Claudia salientou a importância do período de transição de trabalho e lembrou que esta solicitação 189 

já se arrasta desde o início de 2020. Sra. Maria Angela perguntou se a funcionária Ana sempre 190 

trabalhou sozinha. Sra. Claudia informou que tinha a funcionária Tereza que se encontra afastada 191 

há mais de 1 ano por licença de saúde. Sra. Ana Maria informou que a funcionária Tereza não 192 

manifesta interesse em retornar para este setor, caso retorne a sua atividade laboral. Em seguida, 193 

discorreu sobre a sua trajetória no COMUS, informou que está no Conselho desde 2008 e que 194 

acompanhou a evolução do COMUS, que cresceu muito, mas não atentou para a necessidade da 195 

contratação de outro colaborador.  Salientou que 99,99% do trabalho administrativo do COMUS é 196 

realizado pelo administrativo, incluindo todas as atas ordinárias/extraordinárias, todas as atas das 197 

comissões internas, elaboração de todos os documentos, incluindo encaminhamentos, relatórios, 198 

ofícios, livro ata, atualização de site, digitalizações, acompanhamentos das comissões internas. 199 

Salientou que não realizam nem 70% da demanda espontânea do COMUS, não conseguem, 200 
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realizam somente o serviço de maior prioridade. Salientou que as atas do COMUS têm um perfil 201 

muito detalhado, gerando atas extensas e trabalhosas, a qual a maioria dos conselheiros exigem 202 

suas falas na íntegra. Explicou que três funcionárias no COMUS traria um pouco mais de conforto 203 

no sentido de suprir licenças, férias e outros afastamentos. Sra. Claudia argumentou que todo 204 

trabalho externo ao COMUS também é realizado pelas duas funcionárias, pois não existe 205 

funcionário especifico para este fim. Sra. Viviane argumentou ser muito importante o envio de um 206 

funcionário enquanto a funcionária Ana ainda se encontra no COMUS, considerando toda a sua 207 

experiência durante todos esses anos. Disse que a Renata já está bem adiantada na aquisição do 208 

conhecimento, mas ainda não passou por algumas situações. Srta. Renata salientou que entrou 209 

para o COMUS no início deste ano e que processo eleitoral é uma atividade nova que ainda não 210 

domina, que dependerá muito da Sra. Ana Maria para desenvolvê-la. Sra. Viviane sugeriu que a 211 

SESAU substitua antes da saída oficial da funcionária Ana Maria, objetivando a sua bagagem de 212 

conhecimento na transição do serviço. Sra. Laysa explicou que só comentou sobre a Lei 173 em 213 

decorrência de uma constatação com relação a reposição de servidor, porém, provavelmente o 214 

Departamento Administrativo da SESAU deve estar verificando como solucionar o tema em pauta, 215 

com resposta oficial para o COMUS. Sra. Claudia explicou que não existe um número limitado de 216 

funcionários para trabalhar no COMUS e com relação a parte legal, esta deverá ser analisada. 217 

Conselheiro Paulo Henrique fez algumas considerações com relação à reposição de funcionários, 218 

que também esclarecerá a questão dos ACS’s e situação do COMUS, em específico a reposição 219 

de funcionários, hipotetizou como funciona no organograma, disse que enviam para Câmara uma 220 

Lei para criação de cargos, porém enquanto funcionários constam como ativos na empresa, mesmo 221 

que afastados por licença médica, não existe a vacância do cargo. Em seguida, citou também uma 222 

outra lei sancionada pelo presidente Bolsonaro que afastou todas as funcionárias gestantes do 223 

trabalho. Informou que atualmente, a Fundação, na Atenção Básica, encontra-se com 4 funcionários 224 

afastados do trabalho com base nesta lei e que os cargos estão ocupados de acordo com o 225 

organograma, impedindo novas admissões. Exemplificou o caso da Doutora Catarine que está 226 

afastada pela referida lei e não podem chamar outro profissional porque de acordo com o 227 

organograma consta somente uma vaga para aquela unidade.  Com relação ao COMUS, 228 

atualmente constam 3 vagas, sendo que a funcionária Tereza está afastada, a funcionária Ana está 229 

prestes a se aposentar e a funcionária Renata que está na ativa. Explicou que quando o cargo está 230 

ocupado, de acordo com o organograma, não existe a possibilidade de reposição para o mesmo 231 

departamento. Concluindo, afirmou que quando as funcionárias Ana Maria e Tereza se 232 

aposentarem, estas vagas se abrirão e a SESAU encaminhará ao Departamento de Recursos 233 

humanos da Prefeitura para sua liberação. Conselheiro Douglas sugeriu remanejamento. 234 

Conselheiro Paulo Henrique explicou que a Lei 173 não permite essa ação, disse que é uma lei 235 

do Governo Federal que envolveu todos os municípios e esta não deve ser burlada.  Informou que 236 

esta Lei engessou todos os municípios de todo o Brasil. Com relação à Fundação, citou o caso da 237 

doutora Catarine, disse que não consegue repor outro médico porque a referida lei engessa o 238 

remanejamento de funcionários. Disse que não é má vontade, informou que o jurídico autoriza 239 

somente o chamamento dos cargos em vacância. Informou que está com 55 microáreas 240 

descobertas de agentes comunitários de saúde porque o jurídico diz que só poderão chamar os 241 

cargos em vacância, e tinham 3 vacâncias e assim foi feito o que a lei permitiu. Por último, salientou 242 

ao Conselheiro Douglas que não tem como remanejar funcionário e caso exista alguma sugestão, 243 

esta poderá ser efetuada. Conselheiro Douglas disse que a resposta era simples, somente 244 

informar a possibilidade de remanejamento ou não e que é inerente a sua função, como 245 

representante da Fundação, sanear com clareza as dúvidas dos conselheiros. Sra. Claudia 246 

respondendo ao questionamento da Sra. Dirceia, explicou que existe a possibilidade de estagiário 247 

trabalhar no COMUS, porém de forma complementar, pois ele permanece por pouco tempo.  248 

Informou que o COMUS também já solicitou estagiários também, de preferência com experiência 249 

em tecnologia. Conselheiro Douglas considerou que o assunto em pauta não seria inerente às 250 
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decisões do COMUS, que a Secretaria de Saúde deve resolver esta questão e caso isso não 251 

aconteça, faz-se um encaminhamento. Sra. Claudia argumentou que toda a situação que passa 252 

pelo escopo do COMUS precisa ser deliberada em plenária, salientou que as questões internas e 253 

administrativas do COMUS também precisam ser discutidas com o colegiado. Disse que o Conselho 254 

não poderá resolver questões externas enquanto apresentar questões internas a serem 255 

solucionadas, no caso o problema de carência de recursos humanos para o desenvolvimento de 256 

suas atividades. Lembrou que todos os conselheiros exercem função de voluntário, porém este 257 

exige responsabilidades de todos. Disse não ser justo todos os problemas do COMUS fiquem sobre 258 

a responsabilidade da presidente, que a ajuda deve ser mútua. Sra. Dirceia perguntou se a verba 259 

especifica destinada ao COMUS não contemplaria a situação em pauta. Sra. Claudia informou que 260 

existe uma verba, na qual desconhece valores e forma de utilização. Conselheira Jacqueline 261 

Marinho e também funcionária do Fundo Municipal de Saúde, explicou que existe uma dotação 262 

orçamentária destinada aos gastos do COMUS, disse que é uma rubrica orçamentária dentro da 263 

fatia orçamentária da Secretaria de Saúde, que não é dinheiro em espécie. Disse que quando 264 

elaboram a LOA – Lei Orçamentária Anual fazem a previsão do COMUS. Em seguida, discorreu 265 

sobre as despesas que englobam o COMUS, sendo estas: serviço de pessoa física, que não 266 

enquadra contratação de pessoal, despesas de material de consumo e equipamentos. Explicou que 267 

não houve diminuição do valor e sim uma distribuição dentro do que foi informado e que já há algum 268 

tempo tem sido o valor de R$ 10.000,00 anual, de acordo com série histórica. Explicou ao 269 

Conselheiro Douglas que toda a solicitação que o COMUS efetua à SESAU sai dessa rubrica 270 

destinada ao Conselho e que este recurso é muito anterior a gestão do ex-secretário Carlinhos. Sra. 271 

Ana Maria administrativo do COMUS ressaltou que a Secretaria sempre supre todas as 272 

necessidades do COMUS, com fornecimento de equipamento eletrônicos, mobiliários e outros de 273 

forma atuante e que, apesar do COMUS não gerenciar a questão financeira, suas despesas passam 274 

pela demanda da Secretaria de Saúde. Sra. Claudia salientou que a Secretaria de Saúde tem que 275 

subsidiar as despesas do COMUS conforme determina Lei, afinal é uma relação de parceria. 276 

Explicou ao conselheiro Douglas que os conselheiros passam, mas os funcionários efetivos cedidos 277 

pela SESAU ficam e precisam ter estrutura adequada de trabalho. Sra. Viviane perguntou se 278 

poderia contratar uma pessoa para o período eleitoral. Sra. Claudia explicou que contratações 279 

somente para casos pontuais e no caso em pauta, trata-se de funcionário efetivo.  280 

7- Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS: Conselheira Laysa 281 

disse que fará um breve resumo do período que posteriormente enviará a ata do Conselho Fiscal e 282 

seu Relatório por e-mail. Em seguida, informou que no mês de agosto analisaram a Prestação de 283 

Contas da Fundação referente ao mês de julho/2021. Disse que foram disponibilizados os extratos 284 

das contas correntes, das contas de aplicações financeiras, toda documentação de Razão de 285 

Contabilidade, Conciliações Bancárias e Processos de Compras da Fundação. Explicou que fizeram 286 

a análise dessas despesas por meio dos extratos bancários juntamente com as comprovações de 287 

pagamentos e notas fiscais. Explicou que para todas despesas analisadas existia uma nota fiscal 288 

comprobatória, bem como seu comprovante de pagamento. Salientou que a maior despesa da 289 

Fundação está concentrada na Folha e Pagamento da Fundação e que todas as despesas citadas 290 

foram analisadas pelo Conselho Fiscal. As contas do mês de julho/2021 foram aprovadas e o 291 

agendamento da próxima reunião será no 15/09/2021 para análise das contas de agosto de 2021.  292 

Sra. Claudia informou que os conselheiros de posse da referida ata poderão efetuar seus 293 

questionamentos. Informou que a Sra. Laysa apesar de ser representante do Governo, neste caso 294 

está no Conselho Fiscal como representante do COMUS 295 

8- Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS: Sra. Claudia se 296 

desculpou com a conselheira Viviane por toda e qualquer postura de cobrança com relação ao 297 

relatório de participação no Conselho Curador. Explicou à plenária que o COMUS tem vários 298 

representantes do segmento Usuários no Conselho Curador e que todos precisam atualizar a 299 

Plenária as discussões/deliberações ocorridas e que a conselheira Viviane por sempre participar 300 
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presencialmente acabou recebendo toda cobrança de participação e execução de relatório. Deixou 301 

claro que a solicitação de apresentação é para todos os que representam o COMUS no Conselho 302 

Curador. Sra. Viviane informou que na reunião passada não esteve presente. Sra. Claudia disse 303 

que alguém comentou que não houve reunião do Conselho Curador mês anterior. 304 

9- Relatório parcial da COFIN referente 2º Quadrimestre/2021:Sra. Claudia esclareceu que o 305 

tema da última reunião extraordinária do COMUS foi uma pauta sugerida pela Comissão de 306 

Finanças, que não decidiu nada sozinha e que todas as suas decisões são tomadas no trabalho de 307 

equipe, respeitando a representatividade/paridade de cada segmento. Com relação ao documento 308 

manuscrito com a sua letra citado na referida reunião, explicou que as anotações poderiam ser de 309 

qualquer membro que no dia da reunião se disponha a escrevê-las, que não são anotações 310 

particulares e sim anotações que representam a conclusão do grupo de trabalho. Disse que não 311 

entendeu o porquê de tanto burburinho na última extraordinária, pois o objetivo da ordem do dia era 312 

para retirada das ressalvas da lista de pendências. Em seguida, lembrou que o Contrato de Gestão 313 

da Fundação já tinha passado pela apreciação do COMUS, com recomendações de 314 

acompanhamento pelo COMUS, a COFIN somente cumpriu o determinado pela plenária e fez o seu 315 

papel de analisá-lo. Quanto à decisão de apresentar as ressalvas para votação da plenária foi uma 316 

decisão do grupo da COFIN: Claudia, Willians, Ana Claudia e João Batista, salientou que não foi 317 

decisão isolada da sua pessoa. Afirmou que a planilha apresentada já respondia aos 318 

questionamentos, disse que era só colocar em votação. Disse que ao ouvir a gravação da reunião, 319 

observou que a sua ausência foi questionada diversas vezes, sendo que desde que assumiu o 320 

Conselho faltou somente 3 vezes, com 2 justificativas por motivo de saúde e esta última em 321 

decorrência de ter sido convocada para uma reunião no mesmo dia e horário pelo setor do seu 322 

trabalho. Salientou que tem documentos comprobatórios de todas as suas poucas ausências nos 323 

trabalhos do COMUS. Explicou que teve que optar entre duas prioridades, seu trabalho e COMUS 324 

e optou pelo seu trabalho, pois dele vem o seu sustento. Ressaltou que vem ao COMUS, em 325 

médias, duas vezes por semana e que nunca questionou a ausência de conselheiros, por mais 326 

absurda que achasse a justificativa ou ausência dela e em seguida, manifestou descontentamento 327 

com a forma que abordaram a sua ausência. Considerou que todos os conselheiros devem fazer a 328 

lição de casa, pois a Secretaria Executiva e Comissão de Finanças atuam como orientadoras, mas 329 

é necessário que todos se envolvam nas questões inerentes ao COMUS. Lembrou que as 330 

Comissões não deliberam nada e sim a plenária, pois somente ela é soberana. Salientou que o seu 331 

trabalho não se limita somente aos dias de reuniões em plenária e sim atua em várias comissões 332 

para o bom desenvolvimento do COMUS. Afirmou que tem dias que precisa ficar o dia inteiro na 333 

sede do COMUS porque precisa participar de duas ou três reuniões no mesmo dia. Informou que 334 

quando o Ministério Público esteve no COMUS, quem foi chamada para foi ela, apesar de não ter 335 

chegado a tempo, teve que vir e cumprir suas responsabilidades. Explicou que o Ministério Público 336 

não levou nenhuma documentação em decorrência dos encaminhamentos efetuados anteriormente 337 

para o referido órgão. Argumentou que não é perfeita, como ser humano comete erros, mas não 338 

admitirá que a sua ausência justificada seja questionada dessa forma descabida. Por último, exigiu 339 

respeito com a sua ausência. 340 

10- Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS: Conselheira Jacqueline Marinho 341 

informou que apresentará na próxima ordinária do COMUS. 342 

11- Convite para Médicos que não sejam da Atenção Básica para compor a Comissão de 343 

Ética e Comissão de Prontuários: Sra. Claudia informou que este tema foi proposto pelo 344 

Conselheiro Paulo Henrique na última Reunião Extraordinária do COMUS. Em seguida, passou a 345 

palavra para o Sr. Paulo Henrique para esclarecimentos, pois desconhece a parte legal. Sr. Paulo 346 

Henrique informou que o CRM estabelece que cada Conselho seja composto por 5 (cinco) 347 

profissionais para formação da comissão. Porém existe a dificuldade para adesão desses 348 

profissionais médicos, da mesma forma que o COMUS enfrenta para formar as suas comissões 349 

internas. Em decorrência do exposto, sugeriu que se ampliasse o leque para participação de 350 
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profissionais médicos que não sejam da Atenção Básica para formação das referidas comissões, 351 

talvez das unidades de especialidades, hospital, outros. Explicou que a sua sugestão consiste em 352 

abrir para participação de médicos que não são concursados pela Fundação de Saúde. Sra. 353 

Claudia sugeriu avaliar os critérios estabelecidos para formação da referida comissão em seguida 354 

perguntou se os médicos que trabalham na Fundação são concursados por ela. Sr. Paulo Henrique 355 

explicou que nem todos, pois quando da formação da Fundação, alguns médicos da Prefeitura 356 

foram absorvidos pela Fundação. Explicou que quando um médico concursado pela Prefeitura 357 

comete algum erro médico, ele não passa pela Corregedoria da Fundação e sim da Prefeitura. 358 

Argumentou que no caso em pauta seria trazer outro médico que não seja do quadro da Fundação 359 

para avaliar conduta dos médicos da Fundação.  Sra. Claudia solicitou ao Sr. Paulo Henrique o 360 

envio do documento referente à formação da referida comissão para ser analisado pelo COMUS e 361 

perguntou qual a periodicidade das reuniões. Sr. Paulo Henrique salientou que com a implantação 362 

dos prontuários eletrônicos, gerou-se a urgência do início dos trabalhos das duas referidas 363 

comissões. Ressaltou a resistência dos profissionais médicos em participar das referidas comissões 364 

devido ao trabalho ser pautado na pontuação de metas e também pelo fato da participação nas 365 

comissões não ser remunerada. Com relação a periodicidade de reuniões, informou que seria 366 

mensal ou na demanda de casos ocorridos. Na sequência, esclarecendo a conselheira Dirceia, 367 

informou que existe uma empresa responsável cabeamento da rede nas unidades e que esta atua 368 

somente aos finais de semana por conta de não interromper o atendimento da população, sendo 369 

iniciado pela região da Costa Norte. Explicou que existe a necessidade de treinamento para toda 370 

equipe para pleno exercício do novo sistema. Conselheira Dirceia perguntou se existirá a transição 371 

dos prontuários antigos para os novos. Sra. Claudia explicou que existe o cadastro da família 372 

efetuado pelos agentes e quando tem algum caso de óbito, este migra para outro arquivo. Sr. Paulo 373 

Henrique explicou que com o novo sistema de prontuários eletrônicos, os médicos lançarão seus 374 

atendimentos a partir da sua implantação, sempre agregando às informações atuais e com relação 375 

aos prontuários antigos serão arquivados de acordo com a lei e serão lançados no decorrer do 376 

tempo. Disse que esse sistema permitirá o link de informações (histórico geral do paciente) entre 377 

estados do Brasil, desde que o município também possua o mesmo sistema. Sra. Dirceia perguntou 378 

no caso de uma pane no sistema. Sr. Paulo Henrique explicou que a pane será temporária, porém 379 

os dados ficarão armazenados e que o Sistema é Nacional e não Municipal. Sra. Claudia solicitou 380 

a plenária multiplicar a informação sobre o cartão SUS, explicou que os cartões que não iniciarem 381 

com o número “7” terão que ser substituídos e para isto, os usuários deverão procurar a unidade de 382 

saúde respectiva ou a unidade Agiliza da Prefeitura, comparecendo com os seguintes documentos: 383 

CPF, RG e comprovante de residência. Sra. Laysa informou que o Sistema importará os dados da 384 

Receita Federal e caso exista algum erro de digitação no momento do cadastro terá de ser corrigido.   385 

12- Apresentação da Minuta do Edital de Convocação para o Processo Eleitoral – Biênio 386 

2022/2023 – COMUS: Sra. Claudia perguntou a plenária se todos tinham lido a minuta do Edital do 387 

Processo Eleitoral do COMUS, em seguida informou que este deverá ser apreciado em plenária 388 

para sua homologação. Sra. Laysa considerou que ao analisar a minuta pode observar que a lista 389 

de documentos da referida minuta não condiz com o trecho da Lei do COMUS atual. Salientou que 390 

de acordo com direito civil é possível tudo aquilo que a lei não determina, já na administração pública 391 

é diferente, é possível fazer tudo que a lei determina. Disse que o Edital ficou muito bom, porém no 392 

seu entendimento, deve-se seguir o que consta na lei, pois o processo tem que ser realizado com 393 

coerência. Sra. Claudia explicou que foi considerado o que está previsto na lei, porém houve um 394 

detalhamento na solicitação dos documentos daquilo que está implícito nas solicitações, como 395 

exemplo, citou o comprovante de residência. Sra. Laysa citou a solicitação da Certidão do CNPJ 396 

na Receita Federal. Sra. Claudia explicou que a certidão está implícita na solicitação da 397 

documentação da entidade que deverá apresentar registro em cartório no período de 2 anos, pois 398 

ela não poderá participar caso não esteja regular nos órgãos que que regulam sua condição de 399 

atividade. Explicou que houve somente um detalhamento. Sra. Laysa sugeriu a realização de mais 400 



 
 

 
Ata da 274ª Reunião Ordinária do COMUS     14/09/2021                                Página 9 de 9 

 

uma reunião para discutir esta situação em especifico, com agendamento de uma reunião 401 

extraordinária do COMUS para aprovação do Edital. Conselheiro Mônico explicou que no processo 402 

de abertura de qualquer entidade, para abertura de CNPJ, existe o encaminhamento para a Receita 403 

Federal, sendo assim, a solicitação da referida certidão não fere o solicitado pela lei vigente. Sra. 404 

Claudia efetuou a leitura na íntegra da minuta do Edital, em seguida efetuou considerações sobre 405 

a documentação necessária. Conselheiro Mônico considerou que toda empresa efetua um registro 406 

na Junta Comercial que futuramente é encaminhado para a Receita Federal, já as Associações e 407 

entidades possuem situações diferentes, elas precisam estar registradas em cartório, com 408 

encaminhamento também para a Receita Federal. Salientou que esta situação é legal do ponto de 409 

vista jurídico. Conselheira Jacqueline Marinho explicou que   o questionamento a qual a 410 

conselheira Laysa se referiu está pautado na dúvida com relação às divergências apresentadas 411 

entre o Edital e a Lei Municipal, ressaltou que o que está sendo solicitado está além do que exige a 412 

referida Lei. Sra. Renata, administrativo do COMUS questionou se a lei solicita documentos de 413 

identificação pessoal (RG e CPF), disse ser o mesmo caso, isto é, já estão implícitos na solicitação. 414 

Sra. Claudia ressaltou mais uma vez, que houve somente uma especificação da documentação 415 

solicitada. Sr. Paulo Henrique entendeu que os critérios elencados são excelentes para o bom 416 

andamento do período de inscrição das entidades regulares ao processo eleitoral, porém fez a 417 

seguinte observação, disse que existe o risco de alguma entidade, que não esteja adequadamente 418 

enquadrada no referido Edital, recorrer a uma ação judicial, pautada na Lei Municipal. Por último, 419 

manifestou-se favorável para manter as referidas exigências e disse que também não vê como 420 

problema. Sra. Claudia considerou que a entidade só entrará na justiça se estiver regularizada. 421 

Conselheiro João Batista acrescentou que nenhuma pessoa jurídica em processo de formação 422 

não terá êxito se não preencher os requisitos legais citados: Registro em Cartório e 423 

consequentemente Receita Federal, independente da intenção de participação do certame em 424 

pauta. Esses requisitos em destaques diferentes da Lei é um pré requisito legal para qualquer 425 

empresa. Em seguida, sugeriu mais alguns dias de análise do COMUS para confronto do referido 426 

Edital com a Lei do COMUS.  Sra. Claudia sugeriu a realização de uma reunião extraordinária, no 427 

mesmo dia outra reunião extraordinária especifica para revisão da lei para o mês de outubro, disse 428 

que serão duas reuniões muito rápidas, pois irão para a plenária somente para votação. Sr. 429 

Douglas disse que na próxima reunião fará algumas considerações sobre posturas regimentais 430 

para concessão do direito de voz. Sra. Ana Maria convidou os conselheiros na participação online 431 

para assinatura das atas. Sra. Maria Angela sugeriu que as próximas reuniões do COMUS sejam 432 

presenciais. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente 433 

ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 434 

presentes na modalidade Presencial e online. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos 435 

e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  436 

São Sebastião, 14 de setembro de 2021.  437 
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