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ATA DA 277 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. Data: 14 de dezembro de 2021. Início às 15 2 

horas e 24 minutos, segunda chamada e término às 16 horas e 49 minutos, 3 

modalidade presencial e online pela plataforma Zoom. 4 

1- EXPEDIENTE:  5 

Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia, submeteu a ata 276ª 6 

(Ducentésima Septuagésima Quarta) Reunião Ordinária COMUS realizada no 7 

dia 09/11/2021, aprovada por unanimidade. 8 

2-DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  9 

Ofícios Expedidos: Of. 188/2021 COMUS – SESAU – Processo Sindicante n°13479/2021. Of. 10 

189/2021 COMUS – SESAU – Concessão de Prazo. Of. 190/2021 COMUS – SESAU – 11 

Comprovante de deposito de 10%. Of. 191/2021 COMUS – SESAU – Concessão de Prazo. Of. 12 

192/2021 COMUS – SESAU – Benefício CLT. Of. 193/2021 COMUS – SESAU – Pregão 13 

004/2021. Of. 194/2021 COMUS – SESAU – Pregão 002/2021. Of. 195/2021 COMUS – SESAU 14 

– Empréstimo de Switch. MEMO: 0170/2021/SEGOV – Campanha de Natal Solidário – Fundo 15 

Social.  Of. 196/2021 COMUS – TCE – Prestação de Contas 2° quadrimestre 2021. Of. 197/2021 16 

COMUS – MP – Prestação de Contas 2º quadrimestre de 2021. Of. 198/2021 COMUS – GAB. 17 

PREF. – Prestação de Contas 2° quadrimestre de 2021. Of. 199/2021 COMUS – SESAU – 18 

Publicidade do Edital Eleitoral COMUS – Biênio 2022-2023. Of. 200/2021 COMUS – SESAU – 19 

Solicitação de compra de eletrônicos. Of. 201/2021 COMUS – MP – Paridade e 20 

Representatividade do COMUS São Sebastião. Of. 202/2021 COMUS – SESAU – FSPSS: Cópia 21 

de Contrato. Of. 203/2021 COMUS – SESAU – Cópia digitalizada de documentos ref. Ao 2° 22 

quadrimestre/2021. Of. 204/2021 COMUS – SESAU – Dilação de Prazo. Of. 206/2021 COMUS 23 

– SESAU – HCSS – Totais de folha de pagamento. Of. 207/2021 COMUS – SESAU – Processo 24 

de compra adquiridas para o COMUS. Ofícios Recebidos: Of. 578/2021 SESAU/GS – Referente 25 

Of. 114/2021 COMUS. Of. 583/2021 SESAU/GS – Referente Of. 171/2021/COMUS. Of. 26 

584/2021 SESAU/GS – Referente Of. 173/2021/COMUS. Of. 587/2021 SESAU/GS – Referente 27 

Of. 176/2021/COMUS. Of. 588/2021 SESAU/GS – Referente Of. 177/2021/COMUS. Of. 28 

591/2021 SESAU/GS – Referente Of. 145/2021/COMUS. Of. 592/2021 SESAU/GS – Referente 29 

Of. 175/2021/COMUS. Of. 593/2021 SESAU/GS – Referente Of. 172/2021/COMUS. Of. 30 

594/2021 SESAU/GS – Referente Of. 174/2021/COMUS.  Of. 601/2021 SESAU/GS – Referente 31 

Of. 173/2021/COMUS. Of. 606/2021 SESAU/GS – Referente Of. 170/2021/COMUS. Of. 32 

610/2021 SESAU/GS – Referente Of. 129/2021/COMUS. Of. 611/2021 SESAU/GS – Referente 33 

Of. 132/2021/COMUS. Of. 612/2021 SESAU/GS – Referente Of. 183,184,185 e 34 

186/2021/COMUS. Of. 613/2021 SESAU/GS – Referente Of. 177/2021/COMUS. Of. 615/2021 35 

SESAU/GS – Referente Of. 1068/2021 SSPREV. Of. 629/2021 SESAU/GS – Referente Of. 36 

192/2021/COMUS. Of. 630/2021 SESAU/GS – Referente Of. 190/2021/COMUS. Of. 631/2021 37 

SESAU/GS – Solicitação de relação de médicos estatutários. Of. 635/2021 SESAU/GS – 38 

Referente Of. 181/2021/COMUS. Of. 640/2021 SESAU/GS – Ref. MEMO 79/21/DPP e ref. Of. 39 

182/2021/COMUS. Of. 998/2021 FSPSS – DAdm – Referente Of. 137/2019. Of. 642/2021 40 

SESAU/GS – Ref. Of. 192/2021 COMUS.  Of. 969/2021 PRE FSPSS – Resoluções. Of. 651/2021 41 

SESAU/GS – Referente Of. 193/2021 COMUS. Of. 650/2021 SESAU/GS – Referente Of. 42 

202/2021 COMUS. Of. 654/2021 SESAU/GS – Referente Of. 182/2021/COMUS. Of. 655/2021 43 

SESAU/GS – Referente consolidação da Lei n° 2.579/2018. Of. 659/2021 SESAU/GS – 44 

Credenciamento da Nova Unidade de saúde de Paúba. Of. 660/2021 SESAU/GS - Solicitação 45 

de Pauta na Reunião Ordinária no dia 14 de dezembro de 2021. Of. 208/2021 SESAU/GS – 46 

Minuta de Lei. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: FOPAG – outubro de 47 

2021. Empenhos – outubro de 2021. Extratos Bancários – outubro de 2021. Resoluções: nº 48 

0054/2021 – Alteração da Lei 2579/2018. E-mails recebidos: Indicação AOBSP – São 49 

Sebastião AOB SP. Orçamento Participativo da Cultura de Niterói. – Participação Popular. Guia 50 

e Suplemento para a certificação da eliminação de TV da sífilis e HIV – CES. S.A.B.U – Processo 51 

Eleitoral do Conselho de Saúde – Confirmando o Recebimento. Participação Popular – Convite 52 

Seminário Cultura no Pós Pandemia. deplan.saude@saosebastiao.sp.gov.br – Plano Municipal 53 

de Saúde 2022-2025 – Anexol. MPSP – Arquivamento – Rep. 43.0677.0000275/2021. Ouvidoria 54 

mailto:deplan.saude@saosebastiao.sp.gov.br
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da Saúde – Relatório e Banco de dados de nov.2021. E-mails enviados: Entidades – Segmento 55 

Usuários, trabalhadores e governo – Encaminhando Of. 180/2021 COMUS. Regiane FSPSS – 56 

Encaminhando Resoluções solicitadas no Of. 969/2021 PRE FSPSS. Promotoria de Justiça de 57 

São Sebastião - Envio da Prestação de Contas 2° quadrimestre 2021. CES – Solicitando 58 

Orientação e Recomendação – Processo Eleitoral. Nelson da Silva Alves – Atualizações de 59 

informações sobre as ações em andamento em Itatinga NOV2021. Flavio H Kajiya – Pauta da 60 

277ª Reunião Ordinária do COMUS e Pauta da 180ª Reunião Extraordinária do COMUS. 61 

Conselheiros – Pauta da 277ª Reunião Ordinária do COMUS. Outros: Viviane Moura – Ata da 62 

42ª Assembleia geral ordinária do Conselho Curador da FSPSS e Pauta da 24ª Assembleia 63 

extraordinária do Conselho Curador da FSPSS. Tayna Cruz Souza de Araújo – Atestado. 64 

Ouvidoria da Saúde – Relatório Mensal outubro de 2021. Edital de Convocação da Eleição do 65 

Conselho Municipal da Saúde de São Sebastião Biênio 2022-2023. Atestado médico Policlínica 66 

– Tayna Cruz Souza Araújo. Of. 105/2021/COMUS – Solicitando informações. SESAU – 67 

Proposta de alteração de Lei. Viviane Moura - Recurso 68 

ORDEM DO DIA:  69 

1. Falta de ciência das Entidades sobre o Processo Eleitoral do COMUS 70 

– Biênio 2022/2023; 71 

2. Ciência da Não Prorrogação do Período de Inscrição do Processo 72 

Eleitoral – Biênio 2022-2023; 73 

3. Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023 (Retirado 74 

da Pauta) 75 

4. Emissão de Resolução para homologar deliberação do COMUS sobre 76 

a Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2020/2021. 77 

5. Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2022; 78 

6. Recurso Conselheira Viviane para participação do Processo de 79 

Inscrição para o Processo Eleitoral COMUS – Biênio 2022/223 80 

(demandará votação); 81 

7. Credenciamento da Unidade de Saúde Paúba(demandará votação); 82 

8. Inserção de Metas no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital 83 

de Boiçucanga (demandará votação); 84 

9. Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS; 85 

10. Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS; 86 

11. Relatório parcial da COFIN referente 3ºQuadrimestre/2021; 87 

12. Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS. 88 

13. Outros assuntos. 89 

Sra. Claudia colocou em votação a ordem do dia. Sr. Paulo Henrique discordou 90 

do item 3. Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023 da 91 

pauta referente a alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023, 92 

e citou a Resolução nº105 – DOE – 02/06/2021 CES:   “Orienta aos Conselhos 93 

Municipais de Saúde do Estado de São Paulo cujos mandatos já finalizaram ou 94 

estão em vias de finalização que: Realizem nova eleição, preservando a 95 

integridade democrática do processo eleitoral e do controle social no município, 96 

visto que o decurso do prazo superior ao definido nas legislações de criação e 97 

organização do Conselho de Saúde que resulte na extensão temporal do 98 

mandato a que foram eleitos os atuais conselheiros, não encontra 99 

fundamentação na legislação do SUS, nem nas regras administrativas e 100 

constitucionais do Brasil.” Sra. Claudia explicou que foi deliberado em plenária, 101 

Biênico – 2019/2020, alteração da eleição para fevereiro e posse em março, 102 
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devido a apresentação das contas feita pela COFIN. Observou que uma nova 103 

composição assumindo em fevereiro, não estariam aptos a emitirem parecer dos 104 

documentos analisados pois não existe período de transição. Sr. Paulo 105 

Henrique informou que devido a Resolução nº 105 CES, 02/06/2021, não 106 

deveria constar na pauta e que o item deveria ser excluído se não a reunião fica 107 

preliminar. Sra. Claudia informou que devido a alteração da lei foi adiada a 108 

análise das inscrições do Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Receou não 109 

haver entidades suficientes para o pleito eleitoral e não terem tempo hábil de 110 

reabrirem as inscrições, se necessário. Disponibilizou momento para 111 

manifestação dos Conselheiros. Sra. Laysa sugeriu que, primeiramente, fossem 112 

analisadas as inscrições e posteriormente, se necessário reabrir as inscrições, 113 

deliberassem em plenária, caso contrário mantinha a data, pois não haveria 114 

interferência. Sra. Claudia sugeriu que deixassem a proposta pronta para poder 115 

ser deliberado. Sra. Laysa sugeriu reunião extraordinária na modalidade online, 116 

se preciso. Sra. Claudia concordou, observou que alguns Conselheiros 117 

poderiam não estarem presentes por estarem de férias. Solicitou que aos 118 

conselheiros sugestões. Sugeriu que deliberassem a autorização do adiamento 119 

das Eleições caso de não houvesse entidades suficientes para o pleito eleitoral. 120 

Sra. Laysa informou que a Comissão Coordenadora do Processo Eleitoral teria 121 

reunião agendada para a próxima quinta-feira e que após análise das inscrições 122 

deliberariam se haveria ou não necessidade de prorrogação. Acredita que, se 123 

necessária a prorrogação, a eleição poderia continuar sendo em janeiro, pois no 124 

mês de fevereiro teriam várias Reuniões Extraordinárias (Prestação de Contas, 125 

SISPACTO, entre outras). Sugeriu que, se necessário, marcassem uma Reunião 126 

Extraordinária, em janeiro, para o pleito eleitoral. Sra. Claudia sugeriu que fosse 127 

marcada Reunião Extraordinária para a próxima sexta-feira online, para informar 128 

se seria necessário ou não prorrogação da eleição. Sra. Laysa acreditar ser 129 

importante informar aos conselheiros o que seria decidido pela Comissão. 130 

Sugeriu que, caso haja divergências entre os membros da Comissão 131 

Coordenador do Processo Eleitoral, sobre deferir ou indeferir a inscrição de 132 

alguma entidade, fosse deliberado em plenária pelo colegiado do COMUS, do 133 

mesmo modo que a necessidade de prorrogação do Processo Eleitoral.  Sra. 134 

Ana Claudia sugeriu que fosse agendada a Reunião Extraordinária se houvesse 135 

algo para deliberar, caso contrário não haveria necessidade. Sra. Claudia 136 

informou que o Regimento Interno prevê que o critério da paridade, se houverem 137 

8 entidades do segmento usuários deveriam haver 4 do segmento trabalhador e 138 

4 do segmento governos, e que posteriormente poderia prorrogar prazo para as 139 

vagas em aberto. Acredita que se houverem divergências seria sobre a 140 

representatividade dos membros indicados. Foi deliberado, pelos membros 141 

presentes, que se houverem divergências quanto as inscrições, na Comissão 142 

Coordenadora do Processo Eleitoral – Biênio de 2022-2023, seriam 143 

apresentadas em Reunião Extraordinária, pré agendada, próxima sexta feira, 144 

para deliberação do colegiado. Sra. Maria Angela reforçou que existem muitos 145 

assuntos que deveriam ser debatidos e deliberados em fevereiro. Informou ser 146 

contra o recurso apresentado, item de pauta 6. Recurso Conselheira Viviane 147 

para participação do Processo de Inscrição para o Processo Eleitoral 148 
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COMUS – Biênio 2022/223 (demandará votação) pois existiu um prazo e que 149 

foi perdido. Disse que sua posição não é de cunho pessoal e sim regimental. 150 

Sra. Claudia disse que foi solicitado pela Sra. Viviane o item de pauta, recurso, 151 

para justificar a falta da inscrição da Federação Costa Atlântica. Observou que a 152 

força maior, na gestão pública, não seria justificativa. Sr. Paulo Henrique 153 

informou que gostaria de ouvir a apresentação da Sra. Viviane. Sra. Claudia 154 

sugeriu que fosse mantido o na pauta, para que a Sra. Viviane pudesse justificar. 155 

1. Falta de ciência das Entidades sobre o Processo Eleitoral do COMUS – 156 

Biênio 2022/2023. Sra. Claudia informou que algumas Entidades, que fazem 157 

parte da composição atual do COMUS, não tiveram conhecimento do Processo 158 

Eleitoral, e tal falta de comunicação entre Entidade e conselheiro foi percebida 159 

quando o administrativo do COMUS entrou em contato com a Entidades. 160 

2. Ciência da Não Prorrogação do Período de Inscrição do Processo 161 

Eleitoral – Biênio 2022-2023; Sra. Claudia relembrou que item foi discutido 162 

anteriormente. 163 

3. Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023. Item retirado 164 

da pauta. 165 

4. Emissão de Resolução para homologar deliberação do COMUS sobre a 166 

Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2020/2021. Item não 167 

discutido. 168 

5. Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2022; Sra. Claudia disse 169 

as reuniões continuariam sendo a segunda terça feira do mês as 15 horas. 170 

Deliberado por unanimidade as datas das Reuniões Ordinárias do ano de 2022: 171 

11 de janeiro; 08 de fevereiro; 15 de março; 12 de abril; 10 de maio; 14 de junho; 172 

12 de julho; 09 de agosto; 13 se setembro; 11 de outubro; 08 de novembro e 13 173 

de dezembro. 174 

6. Recurso Conselheira Viviane para participação do Processo de Inscrição 175 

para o Processo Eleitoral COMUS – Biênio 2022/223. Sra. Viviane justificou 176 

que impetrou o recurso para poder fazer a inscrição da entidade, Costa Atlântica, 177 

que representa, e participa a muito tempo desse Conselho. Informou não 178 

conseguiram, em tempo hábil, providenciar toda a documentação, solicitada pelo 179 

edital de convocação, pois o presidente da entidade estava hospitalizado. 180 

Observou o fato de a entidade concorrer o pleito eleitoral, não significaria que 181 

fosse ser escolhida. Acredita que a participação da entidade, que representa, 182 

seja de suma importância pois representa todas as sociedades de amigos de 183 

bairros da Costa Sul. Sente uma grande tristeza em deixar de fazer parte do 184 

Conselho, e que sentiria mal perante sua entidade se não tentasse defender a 185 

permanência, da entidade, no COMUS. Reiterou que a razão de não terem 186 

conseguido participar do processo eleitoral foi por motivo de força maior, motivo 187 

de saúde. Entende o posicionamento da Sra. Maria Angela, e acredita que cada 188 

um tem sua posição e que seria respeitado, contudo não poderia deixar de falar 189 

pela sua entidade. Sra. Maria Ângela agradeceu a Sra. Viviane. Ressaltou a 190 

lealdade, participação e o respeito dedicado pela Conselheira durante o tempo 191 

em que permaneceram juntas. Disse sentir tristeza pela entidade não ter 192 

conseguido se cadastrar a tempo. Sra. Viviane agradeceu o posicionamento e 193 

reconhecimento da Sra. Maria Ângela.  Disse que o trabalho proposto era pela 194 
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saúde e por todos, pois independente do segmento todos eram usuários. 195 

Argumentou que a Federação Costa Atlântica não seria mais importante do que 196 

as demais entidade, não queria privilégios, somente queria apresentar uma 197 

justificativa por não ter se inscrito a tempo do pleito eleitoral. Ressaltou a 198 

importância de todas as entidades para o colegiado, que tem como finalidade a 199 

saúde e o controle social. Sra. Maria Ângela disse que na presente data, no 200 

HCSS, se reuniu toda a equipe médica para informar que, a princípio, o Corpo 201 

Clinico não teria mais vaga no COMUS. Observou que cada um tem o seu lado 202 

e a sua peculiaridade. Agradeceu a Sra. Viviane pela consideração. Sra. Viviane 203 

reiterou seu posicionando dizendo que todas as entidades tem igual importância. 204 

Observou que a Federação Costa Atlântica tem a importante função de 205 

representar a Costa Sul. Sra. Claudia disse que mesmo, o recurso, sendo 206 

plausível pois o atraso da documentação ter sido por motivo de saúde, no 207 

procedimento público nem por motivo de internação seria considerado exceção. 208 

Sr. Paulo Henrique concordou com a Secretaria Adjunta, Sra. Maria Ângela. 209 

Disse que depois de formado em Direito ficava ainda mais difícil em conciliar a 210 

razão e a emoção. Que analisando pela emoção, a Sra. Viviane seria a 211 

conselheira que mais se sacrifica pelo Conselho, pois se desloca de Barra do 212 

Una para estar presentes nas reuniões, e era uma das poucas Conselheiras que 213 

se dispunha em fazer parte das Comissões.  Em contra partida teria de ser feita 214 

uma análise jurídica, pois o recurso que foi enviado por e-mail, continha apenas 215 

uma página com as alegações. Informou que perguntou a Sra. Renata, 216 

administrativo do COMUS, se havia documento anexo ao recurso e que sua 217 

resposta foi negativa.  Explicou que, no direito, o ônus da prova era de quem 218 

alegava, ou seja, quando alegado que houve um problema de saúde teria que 219 

ter anexado o atestado médico. Advertiu que sem ter documentação pré-juntada 220 

ficava difícil a avaliação. Relembrou sobre a Resolução do CES que impediria a 221 

prorrogação dos mandatos. Disse que conforme deliberado, anteriormente, 222 

haveria avaliação da documentação entregue com as inscrições, na quinta-feira, 223 

e caso houvesse alguma entidade que não preenchesse os requisitos, abririam 224 

prazo para novas inscrições. Entende que a Federação Costa Atlântica junto das 225 

demais entidades que não tiverem a oportunidade de se inscreverem no 226 

momento adequado poderão fazer a inscrição, contudo a lei em vigor deve ser 227 

aplicada a todos. Finalizou dizendo que gostaria que a Federação participasse 228 

do pleito eleitoral, mais pelo desempenho da Conselheira Viviane em fazer o 229 

Conselho funcionar, a contento de todos, do que pela própria entidade. Sra. 230 

Claudia disse mesmo não havendo prorrogação das inscrições, a Sra. Viviane, 231 

teria direito a voz em todas as reuniões com qualquer outro usuário, somente 232 

não teria direito a voto. Lamenta pela possibilidade da saída das entidades mais 233 

participativas do Conselho. Gostaria de dar ciência ao Sr. Edson, se estivesse 234 

presente, que a classe médica não participa das Comissões, e que aparecem 235 

apenas em reuniões que tem votação. Disse que a representatividade do 236 

segmento trabalhador, nas Comissões, é deficitária, e que participa de quase 237 

todas as Comissões pois não existe interesse dos outros representantes, 238 

segmento trabalhador, em participar.  Foi deliberado pelos membros presente, 239 

por unanimidade, improcedência do recurso. Sra. Claudia sugeriu que, pelo 240 
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adiantado da hora, os relatórios do Conselho Fiscal, Conselho Curador e da 241 

COFIN, fossem apresentados na próxima Reunião Ordinária.  242 

7. Credenciamento da Unidade de Saúde Paúba. Sr. Paulo Henrique 243 

informou que o documento que norteia o pedido de credenciamento foi enviado 244 

a todos os Conselheiros e que explicaria de forma pedagógica para não ser muito 245 

extenso. Explicou que o Ministério da Saúde estabelece que cada Unidade 246 

Básica de Saúde deve ter no máximo quatro mil habitantes cadastrados, e que 247 

atualmente em Maresias com o último levantamento que foi feito estaria 248 

ultrapassando dez mil e duzentas pessoas cadastradas, somando ao USF I e II 249 

de Maresias. Sendo assim, existe o número necessário para a solicitação do 250 

credenciamento de uma nova equipe. Informou que atualmente a USF Maresias 251 

II atende uma parte de Maresias, a população de Paúba, de Santiago e Toque 252 

Toque Pequeno. Disse que a proposta da administração era criar a uma terceira 253 

unidade, Unidade de Paúba, que atenderia toda a população de Paúba até 254 

Toque Toque Pequeno será atendida na unidade de Paúba e a população de 255 

Maresias I e II seria distribuída de forma igualitária. Acredita que com a 256 

população em das duas microáreas descobertas, mais a população que estaria 257 

migrando para o município por conta da pandemia, chegaria em torno de onze 258 

mil pessoas cadastradas em torno de Maresias á Toque Toque Pequeno. Disse 259 

que a administração pretende também, e já está em fase de licitação, construir 260 

um novo prédio para as duas unidades de Maresias que será assediada na rua 261 

da SEESP, e com essa mudança de prédio ficaria um pouco mais difícil da 262 

população dos bairros vizinhos terem acesso a Unidade de Saúde e que a 263 

construção da Unidade de Paúba facilitaria o acesso dessa população a USF. 264 

Informou que a planta da Unidade está pronta, a que foi enviado pela Secretaria 265 

de Obras – SEO.  Argumentou que o objetivo da administração foi tentar agilizar 266 

a entrega do serviço uma vez que a população dessa região está sendo 267 

prejudicada com a grande demanda de habitantes sendo atendidos por essas 268 

duas unidades. Observou que o número de reclamações na ouvidoria, em 269 

Maresias, é um número maior do que em outras unidades justamente por 270 

ultrapassar o limite estabelecido pelo Ministério de Saúde. Disse que iriam utilizar 271 

um prédio já existente, onde funcionou a EMEI Bolinha de Sabão no bairro de 272 

Paúba, pois se encontra em boas condições e seria adequado a essa nova 273 

projeto. E pela perspectiva da SEO o prazo seria de seis a sete meses para 274 

inauguração da Unidade de Saúde, contudo seria necessária a autorização do 275 

COMUS para que possa ser solicitado o credenciamento junto ao Ministério da 276 

Saúde. Disponibilizou momento para questionamentos. Sra. Claudia perguntou 277 

sobre a quantidade de pessoas cadastradas para a unidade de Paúba. Sr. Paulo 278 

Henrique respondeu que em torno de duas mil e quinhentos e setenta pessoas 279 

com microárea descoberta. Sra. Claudia reforçou o seu questionamento 280 

perguntando se as Unidades de Maresias permaneceriam com oito mil pessoas 281 

cadastradas. pois seriam onze mil. Sr. Paulo Henrique ressaltou arredondou o 282 

número para onze mil e que existem dez mil duzentos e setenta pessoas 283 

cadastradas. Achou importante ressaltar que o novo prédio será construído em 284 

Maresias para abrigar as duas unidades, e que terá estrutura física planejada 285 

para absorver uma terceira equipe de Maresias caso necessário. Complementou 286 
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informando que estariam planejando a segunda Unidade de Saúde do Canto do 287 

Mar e a terceira Unidade de Saúde do Itatinga pois já ultrapassaram o número 288 

de habitantes cadastrados estabelecido pelo Ministério de Saúde. Disse que a 289 

administração planeja construir uma nova Unidade de Saúde no terreno da Rua 290 

das Mangueiras em frente ao restaurante do Pimenta, para a Unidade de Saúde 291 

da Olaria, assim, liberando o espaço do Josiane para formar o Itatinga III. Sra. 292 

Claudia disse que desde que entrou no COMUS briga pela interação do Canto 293 

do Mar, pis como funcionária de saúde das dificuldades da enfrentadas pelos 294 

funcionários. Em sua opinião, não teria nada contra em relação a ampliação de 295 

número de Unidades de Saúde. Disse que votava a favor do Credenciamento da 296 

Unidade de Paúba, se algum Conselheiro fosse contra que se manifestasse. Sr. 297 

Douglas disse que aumentar o número de Postos de Saúde seria o que todos 298 

queriam. Questionou sobre o atendimento da população do Guaecá e Toque 299 

toque, se seria feito no USF de Pauba. para a região Sul, se existe algum USF 300 

e como funciona. Sra. Claudia respondeu ao Sr. Douglas que a população de 301 

Guáeca e Toque Toque Grande seria atendida na Unidade de Saúde de 302 

Barequeçaba. Colocado em votação, foi deliberado pelos membros presente, por 303 

unanimidade, aprovação do Credenciamento da Unidade de Saúde de Paúba. 304 

8. Inserção de Metas no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital de 305 

Boiçucanga. Sra. Laysa informou que o Plano Municipal de Saúde havia sido 306 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde sem ressalvas, em meados de 307 

junho de 2020, contudo havia se comprometido a trazer novas metas, solicitadas 308 

por alguns conselheiros, para o Hospital de Clinicas de Boiçucanga, e inserir a 309 

construção da nova Unidade da Enseada e de Paúba.  310 

Diretriz 01 311 

12 – Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 312 

garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Ação Funcional Programática: 313 

Descentralizar os atendimentos das gestantes de alto risco para ser realizado no 314 

Hospital de Clinicas da Costa Sul. Programação do Plano: 50% em 2022 e 315 

100% nos anos subsequentes.   316 

09 – Objetivo: Redimensionar a cobertura populacional estimada pelas equipes 317 

de atenção básica. (07 Eixo I). Ação Funcional Programática: credenciar novas 318 

equipes de estratégias da saúde da família (Unidade de Paúba, Canto do Mar II, 319 

Cambury III, Itatinga III). Programação do Plano: 1 em cada ano, a partir de 320 

2022. 321 

29 – Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 322 

garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Ação Funcional Programática: 323 

implementar o serviço de maternidade no Hospital de Clinicas da Costa Sul - 324 

HCCS, ou seja, nos próximos anos implementar que sejam realizados os partos 325 

expulsivos, quanto os partos que necessitam de intervenção médica, garantir os 326 

direitos legais da gestante parturiente com a elaboração de um protocolo de 327 

manifestação de doação espontânea. 328 

30 – Objetivo: Aprimoramento da rede de atenção as urgências articuladas às 329 

outras redes de atenção. Ação Funcional Programática: Promover a 330 

integração da equipe da unidade de urgência e emergência das equipes de 331 

unidades de saúde da região circunscrita do HCCS. 332 
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31 – Objetivo: Melhorar a qualidade no atendimento do usuário a fim de 333 

promover a atenção a saúde e reduzir o tempo de espera. Ação Funcional 334 

Programática: Criar estrutura para regulação de vagas para pacientes que 335 

necessitem de transferências para serviços especializados que o Município não 336 

possua diretamente do HCCS; Manter o atendimento humanizado em tempo 337 

oportuno em HCCS, aplicando a classificação de risco em cem por cento dos 338 

atendimentos. 339 

32 – Objetivo: Acolher pacientes vítimas de violência e em situação de 340 

vulnerabilidade. Ação Funcional Programática: Acolhimento com garantia de 341 

referências para pacientes vítimas de violência da região da Costa Sul, ou seja, 342 

garantir o atendimento integral a essas vítimas de violência.  343 

Diretriz 04 344 

17 – Objetivo: Adequar o faturamento do HCCS, possibilitando o aumento no 345 

recebimento de recursos. Ação Funcional Programática: Qualificar os 346 

profissionais faturistas do HCCS para iniciar a série histórica para faturamento 347 

das internações clinicas, onde os próprios faturistas do Hospital digitem as 348 

internações para que essas informações sejam enviadas para o Ministério da 349 

saúde,  350 

18 – Objetivo: Garantir melhoria dos processos de trabalho no HCCS. Ação 351 

Funcional Programática: Criar comissões hospitalares obrigatórias sendo 352 

comissões médicas, de enfermagem, ou seja, todas Comissões que deveriam 353 

existir em Hospitais; Criar protocolos internos obrigatórios para que sejam 354 

melhorados os processos de procedimentos e atendimentos aos pacientes; Criar 355 

fluxos de atendimento garantindo a segurança do paciente e a sustentabilidade 356 

operacional dos serviços de saúde; Repor ou manter o número necessário de 357 

RH de profissionais na unidade; Criar a estrutura do Núcleo de Educação 358 

Permanente e Humanizado - NEPH no HCCS;  359 

06 – Objetivo: Ampliação da rede física para prestação de serviços de saúde. 360 

Ação Funcional Programática: Construção da unidade no bairro da Enseada. 361 

Diretriz 05 362 

02 – Objetivo: Ampliar as ações de Vigilância em Saúde Ação Funcional 363 

Programática: Implantar o serviço de castração e CZZ também na Costa Sul de 364 

uma maneira descentralizada. 365 

Sra. Laysa encerrou a apresentação das metas informando que a proposta seria 366 

inserida no novo plano de 2022 a 2025. Se colocou à disposição para responder 367 

qualquer questionamento. Sra. Claudia solicitou que explicasse com maiores 368 

detalhes as ações referentes a maternidade, pois este assunto foi bastante 369 

questionado e reivindicado pelos moradores da região. Sra. Laysa explicou que 370 

tal meta foi projetada para ter início com a capacidade mínima de cinquenta por 371 

cento dos partos em 2022 e que para o ano de 2023 funcionará com cem por 372 

cento, garantindo a realização de todos os partos. Informou que atualmente são 373 

realizados os partos no HCCS, contudo os partos que exigem maior atenção 374 

médica, especifica, são referenciados para o HCSS. Disse que a intenção seria 375 

que nos próximos anos o HCCS possa atender integralmente todos os tipos de 376 

partos. Sra. Claudia perguntou se haveria UTI caso houvesse alguma 377 

complicação. Sra. Laysa Explicou utilizando a maternidade do HCSS como 378 
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exemplo, onde não existe sala de UTI Neonatal, contudo existe uma sala de 379 

estabilização. E que a UTI Neonatal, referência regional, está implantada no 380 

município de Caraguatatuba, ou seja, se o recém-nascido precisar de 381 

atendimento na UTI, após o nascimento, estabilizado, seria referenciado para 382 

esse atendimento. Sra. Claudia disse que estava se referindo, também, ao 383 

atendimento das mães, caso acontecesse alguma complicação no parto. Sra. 384 

Laysa argumentou que todo serviço tem sempre uma referência, ou seja, ainda 385 

que não existisse uma UTI implantada no HCCS, teria a referência regional tanto 386 

no HCSS, como as referências estaduais. Concluiu não ser necessário uma UTI 387 

no HCCS desde que seja parte integrante da rede, e possa referenciar os 388 

pacientes para os locais onde existam esses atendimentos. Sra. Viviane 389 

perguntou se, atualmente, estaria sendo feito a cesárias no HCCS. Sra. Laysa 390 

respondeu que, atualmente, não estariam sendo realizadas cesárias no HCCS, 391 

mas que existe um centro especializado, com toda a estrutura para que seja 392 

realizado. Observou que por conta da Lei 173, onde proíbem o aumento do custo 393 

com pessoal e com o RH e questões de planejamento, esse projeto ficou para o 394 

próximo ano. Informou que existe um centro em funcionamento hoje somente 395 

para partos expulsivos. Disse que, atualmente, o HCSS, no CNES, seria uma 396 

unidade mista, pois, nele existe todo um suporte de unidade mista, como de 397 

atendimento de urgência e emergência e de especialidades. Sr. Douglas 398 

perguntou qual o quantitativo referente a porcentagem citada, cinquenta por 399 

cento em 2022 e cem por cento em 2023. Sra. Laysa explicou que essa meta 400 

era referente ao período em que o serviço seria disponibilizado e não a 401 

quantidade de partos. Sendo que a meta para 2022 seria cinquenta por cento, a 402 

partir do segundo semestre e em 2023 pretendiam que o atendimento fosse 403 

realizado o ano todo, cem por cento do período. Sra. Claudia perguntou sobre 404 

a capacidade de partos no HCCS. Sra. Laysa respondeu que existem quatorze 405 

leitos de PPP, e que conseguem comportar até quatorze parturientes. Sr. 406 

Douglas perguntou quantos médicos atuam diariamente no HCCS, e quantos 407 

médicos pretendem estar inserindo em 2022 e 2023, para que esse Hospital 408 

venha operacionalizar na sua totalidade, com seu potencial maior. Sra. Laysa 409 

explicou que não teria essa informação no momento e que precisaria pesquisar 410 

no CNES para poder responder com exatidão. Informou que na estrutura do 411 

hospital, existem o pronto atendimento, as unidades de especialidades, a 412 

reabilitação, serviço do CIAMA, entre outros serviços. Comprometeu-se a 413 

apresentar tal informação em uma próxima oportunidade. Sr. Douglas 414 

concordou e disse ter a impressão o PSF tem uma maior estrutura, que o HCCS, 415 

em termos de médicos, dentistas, enfermeiros. Sra. Laysa explicou que seriam 416 

serviços diferentes, no HCCS haviam serviços de urgência e emergência e 417 

especialidades, e que a equipe do HCCS seria maior comparada com a uma 418 

equipe do PSF. Recordou que na última consulta ao CNES eram 419 

aproximadamente 170 profissionais ao todo no HCCS. Observou que a Unidade 420 

de Saúde trabalha de segunda a sexta das 8:00 as 17:00 e o HCCS funciona 24 421 

horas, em turnos. Sr. Douglas concordou e disse que seria importante ter ciência 422 

dessa informação. Sr. Leonel informou que, no HCCS, no momento, estariam 423 

trabalhando apenas as unidades respiratórias, traumas e 24 horas. Cerca de três 424 
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a cinco médicos por dia todos os dias, 24 hs. Disse que seria o Hospital com 425 

maior capacidade no município, contudo existe dificuldades para fazer com que 426 

funcione na sua totalidade. Reiterou que no momento estariam atendendo 427 

apenas traumas e unidades respiratórias relacionadas ao COVID-19. Sra. 428 

Claudia informou que havia sido dito pela Sra. Ana Soares que os atendimentos 429 

no HCCS voltariam, de forma gradual, a ser efetuados em 2022, e que havia 430 

uma ala totalmente separada para a COVID. Observou que ficaria para a próxima 431 

gestão do COMUS, acompanhar e cobrar. Colocado em votação, foi deliberado 432 

pelos membros presente, por unanimidade, aprovação da Inserção de Metas 433 

no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital de Boiçucanga. Nada 434 

mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente 435 

ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada 436 

pelos membros presentes na modalidade Presencial e online. Ata elaborada por 437 

Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. 438 

São Sebastião, 14 de dezembro de 2021. 439 
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