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ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE 1 

ELEIÇÃO DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 04 de janeiro de 2022 – modalidade 2 

presencial e online  3 

Ordem do dia: 4 

1) Orientações para eleições para membros do Conselho Municipal de Saúde de São 5 

Sebastião mandato 2022 – 2023: 6 

Sra. Claudia, deu início a reunião. Sra. Laysa analisou o quadro de inscrições. Disse 7 

haveriam eleições somente para no segmento trabalhador, para o prestador de serviço 8 

privado, pois haviam se inscrito a AMESSI e o HCSS. Observou que haviam dois sindicatos 9 

inscritos para as duas vagas previstas aos sindicatos, e duas entidades inscritas para duas 10 

vagas dos profissionais de saúde. Sra. Claudia perguntou sobre a alteração da Lei. Sra. 11 

Renata perguntou para a Sra. Laysa se havia sido enviado o número da nova Lei, pois não 12 

havia recebido. Sra. Laysa respondeu que não sabia qual era o novo número, porém era 13 

de seu conhecimento que a nova lei havia sido publicada. E em seguida disse que também 14 

haveria eleição no segmento usuário pois existem doze inscrições para o total de dez 15 

vagas. Sugeriu que no caso do trabalhador como na própria Lei diz que “tendo preferência 16 

entidades filantrópicas”, em sua opinião, acredita que não precisariam decidir, nem a 17 

Comissão nem a plenária, pois neste caso não caberia eleição já que se tem preferência 18 

entidade filantrópica, ou seja, entre uma entidade filantrópica e outra associação concluiu 19 

que permaneceria a entidade filantrópica.  No tocante ao segmento usuário haveria eleição, 20 

e deveriam definir os critérios de desempate, confeccionar as cédulas de votação. Sugeriu 21 

foco no segmento usuário. Sra. Claudia concordou e informou que tais atos seriam feitos 22 

conforme a lei vigente, lei alterada, para evitar erros. Sra. Laysa sugeriu que as 23 

orientações fossem simplificadas, pois não era permitido voto por procuração, o voto seria 24 

fechado por cédulas na Assembleia. Observou que os representantes do segmento 25 

governo foram indicados pelo chefe do Poder Executivo, os representantes do segmento 26 

trabalhador seriam escolhidos entre seus pares de acordo com o artigo da lei e a natureza 27 

jurídica da entidade (trabalhadores públicos, os trabalhadores do serviço privado e os 28 

sindicatos). Sra. Claudia sugeriu que fosse utilizado o mesmo critério no segmento 29 

usuários, onde, por exemplo, as Associações de Bairros votariam entre si, para ser 30 

escolhido um entre eles seus representantes, e mesmo se aplicaria no caso da Associação 31 

de Hotéis e a Associação Comercial. Sra. Laysa perguntou se iriam separar por natureza 32 

jurídica, pois, no segmento no usuário, não haviam estabelecido que teria critério. Sra. 33 

Claudia citou que está esclarecendo pois normalmente nas Resoluções Estadual e Federal 34 

separam a Eleição entre seus pares: Movimentos, Associações entre outros. Sra. Laysa 35 

discordou, entende que “entre seus pares” diz respeito a todo segmento, no caso, usuários. 36 

Sra. Claudia informou que cada item seria especificado, nas Resoluções. Sra. Laysa 37 

argumentou que a nova Lei foi omissa em relação ao assunto, sendo genérica. Sugeriu que 38 

pudessem utilizar tal critério para desempate, deixando que votem entre si. Sra. Claudia 39 

discordou e disse que o critério de desempate seria nova votação por quem tivesse menor 40 

quantidade de votos, pois, a entidade eliminada teria o direito de escolher quem o 41 

representaria. Sra. Laysa observou que nesse caso votariam as entidades que estariam 42 

empatadas. Sra. Claudia discordou e sugeriu que cada entidade votasse em duas 43 

entidades e que as entidades empatadas não votariam. Sra. Laysa disse que dessa 44 
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maneira não seria o menor número de votos. Utilizou como exemplo o empate entre a nona 45 

até a decima segunda vaga, entre quatro entidades que ficariam empatadas em último 46 

lugar. Explicou que desde desempate sairiam as últimas vagas para o COMUS, pois os 47 

mais votados, tendo ou empate, estariam eleitos. Sra. Claudia sugeriu que a entidade que 48 

não estivesse entre as empatadas votasse e as entidades empatadas não. Após ler a 49 

publicação da Lei 2863/2021, observou que, no segmento trabalhador, o SintraSaúde seria 50 

inapto ao pleito eleitoral pois não era sediado no município de São Sebastião (art. 3º, II, 51 

alínea c). Questionou sobre a localidade da sede da AMESSI. Sra. Laysa respondeu que 52 

tinha sede no município de São Sebastião, mas que pesquisaria pelo CNPJ. Sra. Claudia 53 

disse que, salvo engano, anteriormente a alteração da Lei, os Sindicatos não precisavam 54 

ter sede no Município, mas tinham que ser atuantes. Observou que havia a previsão legal 55 

referente ao representante ser morador ou trabalhar no município. Sra. Renata, 56 

administrativo do COMUS, informou que a sede da AMESSI fica localizada no centro de 57 

São Sebastião. Sra. Claudia concluiu que, devido a previsão legal, o SintraSaúde, por não 58 

ter sede em São Sebastião estaria inapto a concorrer. Sra. Laysa concordou. Sr. Mônico 59 

questionou a situação da OAB referente a documentação e sua sede. Sra. Laysa 60 

respondeu que a OAB tem sede em São Sebastião. Sr. Mônico cobrou a ata de posse 61 

reconhecida no cartório ou o contrato social. Sra. Claudia concordou com o Sr. Mônico. 62 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, informou que iria entrar em contato com a OAB 63 

para solicitar a ata registrada. Sra. Laysa relembrou que, a Comissão, já havia aprovado a 64 

inscrição de algumas entidades, contudo existiam pendências em relação ao SintraSaúde.  65 

Sra. Renata informou que entrou em contato, porém não houve resposta. Sra. Laysa 66 

observou que independente das pendencias, o SintraSaúde era inapto para o pleito 67 

eleitoral, pois, perante a alteração da Lei, o Sindicato teria, obrigatoriamente, ter sede no 68 

Município. Concluiu que haveria eleição somente no segmento usuário, pois no segmento 69 

governo houveram as indicações necessárias pelo chefe do poder executivo, e no 70 

segmento trabalhador estariam inscritas cinco entidades aptas para o pleito eleitoral, cada 71 

uma representando um tópico do inciso II. Sra. Claudia concordou e observou que na Lei 72 

anterior não previa que o Sindicato tivesse sede no Município, mas agora sim. E que no 73 

inciso que prevê 2 vagas para os Sindicatos também incluem as Associações, Federações 74 

e Conselhos.  Explicou que a AMESSI a entidade não era prestadora de serviço e sim 75 

Associação de Classe. Informou que elaborariam as cédulas para a eleição do segmento 76 

usuários. Sra. Laysa sugeriu que os representantes dos usuários fossem eleitos de forma 77 

democrática entre seus pares em assembleia, que não seria permitido voto por procuração, 78 

o voto seria fechado por cédulas, e o desempate das entidades com menor número de 79 

votos seria feito pelos representantes do próprio segmento. Sra. Claudia discordou, pois se 80 

forem os últimos não seriam as entidades com menor votação. Sra. Laysa justificou que o 81 

desempate deveria ser feito com os que obterem menor votação pois as outras entidades 82 

já estariam eleitas. Sra. Claudia discordou e disse que deveria ser de outra maneira pois 83 

se houver um empate por exemplo no primeiro lugar. Sugeriu que as entidades que não 84 

estivessem empatadas desempatariam. Sra. Laysa sugeriu que fossem eleitas as dez 85 

entidades com maior número de votos, caso existisse empate somente seria considerado 86 

nas últimas vagas. Sra. Claudia sugeriu que o empate fosse considerado nas últimas 87 

vagas, exemplificou: cinco votos e cinco entidades empatadas não existiria problemas pois 88 
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seriam dez vagas, contudo se houvesse empate entre seis ou sete entidades e 5 vagas, 89 

deveria ter critério de desempate. Sra. Laysa reiterou que seriam eleitas as dez primeiras 90 

entidades que se classificarem com maiores votações. Sra. Claudia sugeriu que o 91 

desempate fosse feito pelas classificadas. Sra. Laysa concordou. Sra. Claudia informou 92 

que normalmente o desempate ocorre somente pela nona e decima vagas, contudo sugeriu 93 

que fossem feitam cédulas de votação em branco para preencher na hora da votação, nos 94 

casos de empate. Sra. Renata, administrativo do COMUS, perguntou se a 1ª votação 95 

aconteceria com voto secreto e o desempate com votação aberta. Sra. Laysa informou que 96 

nesse caso quem estivesse eleito não poderia votar em si, somente nas entidades 97 

empatadas. Acredita que para ser justo com todos, todos teriam que votar nessas últimas 98 

vagas não somente quem já estaria eleito. Exemplificou: existem doze entidades foram 99 

eleitas onze e existem quatro no empate, concorrendo para as duas últimas vagas, em sua 100 

opinião todos os doze devem votar em uma das quatro, mesmo que a entidade que esteja 101 

empatada vote em si mesma. Sra. Claudia sugeriu que dependendo da quantidade de 102 

vagas em aberto, fossem o número de votos, ou seja, para duas vagas seriam proferidos 103 

dois votos. Sra. Laysa acredita que todas as entidades deveriam votar. Sra. Claudia 104 

sugeriu que deveria constar que somente poderiam concorrer ao pleito eleitoral as 105 

Entidades que estivessem com titular e suplente presentes. Sra. Laysa concordou e 106 

informou que seria obrigatória a presença do titular e suplente na eleição. Sra. Claudia 107 

observou que a presença seria obrigatória tanto no pleito eleitoral quanto nas eleições das 108 

Comissões.  Sra. Laysa perguntou se ocorreriam na mesma data.  Sra. Claudia respondeu 109 

que se houvesse tempo sim, pois antes do pleito eleitoral haveria a apresentação do Plano 110 

Municipal de Arboviroses. Sra. Laysa acredita que a apresentação do Plano seja tranquila. 111 

Em seguida, sugeriu que havendo empate nas ultimas vagas, o desempate seria realizado 112 

por eleição aberta onde todos os membros do segmento votariam nas entidades 113 

empatadas. Explicou que concedendo o número de votos de acordo com o número de 114 

vagas ainda disponíveis, todos os representantes titulares de entidades poderiam votar. 115 

Sra. Claudia sugeriu que se restassem três vagas, votariam em três entidades, se 116 

restassem duas, votariam em duas e assim sucessivamente. Sra. Laysa concluiu que os 117 

representantes do segmento usuários seriam eleitos de forma democrática entre seus 118 

pares em assembleia sendo eleitas as dez entidades com maior número de votos, e que 119 

cada entidade deveria votar em duas entidades do mesmo segmento. Sr. Mônico 120 

perguntou se os representantes das entidades poderiam votar na sua própria entidade e 121 

em outra. Sra. Laysa e Sra. Claudia responderam que sim. Sra. Laysa sugeriu que os sois 122 

votos fossem depositados em cédulas distintas. Sra. Renata, administrativo do COMUS, 123 

sugeriu que os dois votos fossem depositados na mesma cédula, pois nada impediria de o 124 

representante votar em sua entidade duas vezes. Sra. Laysa concordou. Concluíram que 125 

cada entidade votaria na mesma cédula em duas entidades. Sr. Mônico questionou a 126 

quantidade de entidades inscritas. Sra. Claudia respondeu que haviam doze entidades 127 

aptas para o pleito eleitoral. Sra. Laysa explicou que se houvessem somente dez 128 

entidades aptas, não haveria a necessidade de eleição, e que seria apenas a posse. Sra. 129 

Claudia explicou que se na posse houvesse houver alguma restrição teria que ser 130 

observada a paridade, podendo ser excluída uma entidade de cada segmento para manter 131 

a paridade do Conselho. Sra. Laysa sugeriu que os representantes fossem eleitos de 132 
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forma democrática entre seus pares. As entidades votariam em duas entidades do mesmo 133 

segmento, em uma única cédula sendo eleitas as dez entidades com maior número de 134 

votos. Sra. Claudia sugeriu que a previsão de alterar trinta por cento das entidades poderia 135 

ser utilizada como critério de desempate. Sra. Laysa informou que isso é um critério de 136 

desempate. Sra. Claudia informou que considerando a Resolução n°, recomenda-se a 137 

manutenção de trinta por cento do Conselho, optando pela mais recente, caso houvesse 138 

como critério de desempate o tempo de COMUS. Sra. Laysa acredita que tal critério 139 

deveria constar no regulamento. Sugeriu a inserção deste critério de desempate caso 140 

permanecesse o empate, caso as entidades empatadas forem novas deveria ser realizado 141 

nova votação aberta entre as entidades ainda empatadas de acordo com o número de 142 

vagas ainda disponíveis. Sra. Claudia afirmou que isso seria para novas oportunidades. 143 

Sra. Laysa observou a não necessidade de constar nas orientações: - que as entidades 144 

que representam o segmento usuário não poderiam configurar com prestadora de serviço 145 

em nome do Sistema de Saúde, pois foram avaliadas anteriormente - cada entidade poderá 146 

concorrer a uma vaga disponível no segmento usuário; - que seriam eleitas as entidades 147 

que obtiverem mais votos na assembleia respeitando-se a composição da 148 

representatividade do segmento, pois já constava nas orientações; que a entidade eleita 149 

deveria indicar entre seus indicados, pois foram indicados anteriormente; - haverá uma 150 

segunda chamada imediatamente após a assembleia caso existam vagas a serem 151 

preenchidas, pois existem número maior de inscrições do que de vagas. Sra. Claudia 152 

informou que existia a necessidade de manter a orientação referente a segunda chamada, 153 

caso não constate quórum para o pelito eleitoral. Sra. Laysa concordou. Sugeriu inserção 154 

de artigo tornando obrigatória a presença de todos os titulares e suplentes representantes 155 

das entidades na eleição do dia 11 de janeiro de 2022, pois na oportunidade seriam eleitas 156 

as comissões permanentes e as necessárias. Observou que existem Comissões 157 

Obrigatórias, como a de Vigilância em Saúde, que não foram criadas, e que em 2022, 158 

haveria Conferencia Municipal de Saúde e deveria ser instituída uma Comissão Temporária 159 

para tal. Solicitou que fosse apurada as comissões obrigatórias do COMUS. Sr. Mônico 160 

perguntou se constarão na cédula nome de todas as entidades. Sra. Claudia afirmou que 161 

sim e que cada entidade votaria em duas. Sr. Mônico informou que referente a 162 

documentação da OAB, poderiam contradizer as documentações solicitadas no ato da 163 

inscrição não constam em Lei. Sra. Laysa afirmou que esse texto da lei não sofreu 164 

alterações, é como já existia desde 2018. Relembrou que quando se reuniram para 165 

elaboração do Edital, advertiu sobre solicitar documentos e exigir mais do que previsto na 166 

Lei. Sra. Claudia explicou que deveria ter sido colocado “de acordo com a obrigatoriedade 167 

de cada entidade”, exemplificou utilizando Associações que não tem necessidade de 168 

registro, contudo no caso da OAB e Sindicatos devem ter registro em cartório. Sra. Laysa 169 

concordou. Sr. Mônico reiterou que a OAB deve apresentar a ata e o termo de posse 170 

registrado em cartório. Sra. Claudia informou que o termo de posse deve ter registro em 171 

cartório pois foi uma eleição de chapa, que representa a profissão. Acredita que no tocante 172 

ao que for obrigatório dentro de cada entidade referente a questões legais, deveriam ser 173 

apresentados. Relembrou que foi exigido comprovante de trabalho, de membro da 174 

IDEFESP, e não pediram de outro membro indicado com a justificativa que sabiam que o 175 

era advogado, concluiu que tal postura não pode ocorrer, uma vez que se solicita tal 176 
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documentação todos deveriam apresentar. Sra. Laysa solicitou que fosse encaminhado 177 

Oficio a SintraSaúde e ao Corpo Clinico justificando o motivo pelo qual foram considerados 178 

inaptos. Sra. Claudia sugeriu que as eleições fossem efetuadas no SindServ, devido a 179 

quantidade de participantes, pois todos (titulares e suplentes) devem estar presentes. Sra. 180 

Renata informou que faria duas listas de presença, uma da gestão atual e outra para o 181 

processo eleitoral. E em seguida questionou se haveria sanções para as entidades pelo 182 

não comparecimento dos membros. Sra. Laysa opinou pela obrigatoriedade da presença 183 

de todos. Sra. Claudia sugeriu que o não comparecimento dos membros (titulares e 184 

suplentes) causaria a desclassificação da Entidade. Sra. Laysa discordou, sugeriu que a 185 

ausência sem justificativa fosse punida. Sra. Claudia acredita que a justificativa deva ser 186 

plausível, somente decorrente de força maior. Sra. Laysa solicitou que fosse inserida nas 187 

orientações que a presença dos membros indicados (titulares e suplentes) eram 188 

obrigatórias. Disse que, na sua opinião, o não comparecimento do suplente indicado de 189 

uma entidade, sem justificativa, não deveria desclassificar a entidade, e sim, ser intimada 190 

para apresentar um novo suplente, substituindo o ausente. Sra. Claudia discordou. 191 

Observou que uma vez que todas as presenças são obrigatórias, na sua opinião, a 192 

ausência dos membros indicados acarretariam em sua desclassificação do pleito eleitoral. 193 

Relembrou que a presença também seria obrigatória par a eleição das Comissões.  Sra. 194 

Laysa questionou se nem existe comissões para a quantidade de Conselheiros. Sra. 195 

Claudia disse que sim, pois participa de cinco. Acredita não ser justo com as entidades que 196 

compareceram os membros indicados, somente solicitar a substituição do membro 197 

ausente. Sra. Laysa concordou e informou que era para deixar consignado que o não 198 

comparecimento sem a justificativa plausível seria desclassificado, e que a justificativa 199 

seria analisada pela Comissão de Eleição. Sr. Mônico perguntou se o membro seria 200 

desclassificado após o não comparecimento em três reuniões consecutivas. Sra. Laysa 201 

disse que estavam falando sobre o processo de eleição. Sra. Claudia explicou que as 202 

entidades que não estivessem com titular e suplente presentes não iriam concorrer, pois 203 

existe a possibilidade de substituição de membro até o momento da eleição. Sra. Laysa 204 

questionou que a substituição até o momento da eleição, como sugerido pela Sra. Claudia, 205 

abriria precedente para o voto por procuração. Sra. Claudia sugeriu que a entidade 206 

enviasse oficio para o COMUS em até 48 horas antes da reunião substituindo o membro. 207 

Sra. Laysa concordou e disse que isso deveria constar nas orientações das eleições tal 208 

previsão. Observou que com o prazo de 48 horas teriam tempo para verificação do 209 

membro, pois a documentação exigida para os membros indicados eram apenas o RG, 210 

CPC, comprovante de residência e ficha de inscrição. Sra. Renata perguntou sobre o 211 

posicionamento dos membros da Comissão sobre a solicitação de pauta da Vigilância 212 

Epidemiológica para apresentação do Plano de Contingencia de Arboviroses na Reunião 213 

Ordinária. Sra. Laysa acredita que tanto a apresentação do Plano de Contingencia de 214 

Arboviroses fosse na Reunião Ordinária e as Eleições deveriam ser feitas em Reuniões 215 

Extraordinárias, apenas para manter os assuntos separados. Sra. Claudia disse que em 216 

sua opinião não haveria problemas de a Reunião Ordinária ser das 13 às 17 horas, contudo 217 

que fosse resolvido todos os assuntos. Sra. Laysa explicou que existem protocolos da 218 

Reunião Ordinária que devem ser cumpridos, antes da eleição, que tornaria a reunião 219 

muito extensa. Sra. Claudia justificou seu posicionamento referente presença obrigatória 220 
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de todos, salvo quando a justificativa de falta for por motivo maior, pois quem não 221 

comparecer na eleição seria beneficiado em não participar de nenhuma Comissão. Sra. 222 

Laysa relembrou que havia sido definido a obrigatoriedade da presença de todos os 223 

membros indicados, titulares e suplente, na Eleição. Sra. Claudia sugeriu que a eleição 224 

fosse feita em janeiro, a eleição das comissões em fevereiro e a posse em março. Sra. 225 

Laysa acredita que deveriam otimizar o tempo, fazendo a votação do pleito eleitoral e a 226 

eleição das Comissões no mesmo dia, para evitar a obrigatoriedade da presença de todos 227 

os membros indicados em várias reuniões. Sra. Claudia explicou que o suplente teria que 228 

participar das reuniões, contudo encontram resistência nessa participação, pois não 229 

comparecem nem quando o titular se ausenta. Sra. Laysa informou que nesse caso não é 230 

obrigatório. Exemplificou utilizando o Conselho Fiscal, quando o titular precisa se ausentar 231 

o suplente far-se-ia presente, não havendo necessidade de titular e suplente presentes na 232 

mesma reunião. Acredita que deveriam otimizar o tempo para que os novos conselheiros 233 

possam ir se habituando, adquirindo o treinamento que já foi citado, participar das reuniões 234 

com os antigos representantes para ir aprendendo e vendo como funciona. Sra. Claudia 235 

relembrou que quando assumiu como Conselheira veio três vezes seguidas de modo 236 

presencial, na eleição, posse e curso introdutório. Observou que o Conselheiro que havia 237 

feito o Curso Introdutório não precisaria comparecer, somente aos novos conselheiros. 238 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata 239 

que será submetida à aprovação e assinada pelos membros presentes da Comissão. Ata 240 

elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 04 de janeiro de 241 

2022 242 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 243 

Membros da Comissão 

Laysa Christina Pires do Nascimento  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Mônico Silva Santos   

André Luís Oliveira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  244 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx245 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx246 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx247 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx248 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx249 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx250 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx251 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx252 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx253 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx254 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx255 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx256 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 257 
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ORIENTAÇÕES PARA ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 258 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO MANDATO 2022 - 2023 259 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 257ª Reunião Ordinária, realizada no 260 

dia 11 de fevereiro de 2020, no uso de suas competências regimentais e atribuições 261 

conferidas pelas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, 262 

de 28 de dezembro de 1990, Resolução 453 do Ministério da Saúde e pela Lei Municipal 263 

2863/2021. 264 

Resolve: Aprovar o Regimento das Eleições do Conselho Municipal de Saúde, nos termos 265 

abaixo descritos. 266 

CAPÍTULO I DO OBJETO 267 

Artigo 1º – As eleições e indicações para membros do Conselho Municipal de Saúde, 268 

mandato 2022 - 2023, observarão a Lei Municipal 2863/2021 e os atos dos conselheiros e 269 

participantes será normatizado pelo presente Regimento. 270 

CAPÍTULO II DAS VAGAS 271 

Artigo 2º – O conselho Municipal de Saúde de São Sebastião é composto por 20 (vinte) 272 

membros, dentre os segmentos: governo / prestador de serviço; trabalhadores e usuários, 273 

observando a paridade. 274 

Artigo 3º – A eleição tem por objeto a escolha dos membros titulares, de forma paritária, 275 

como na Lei Municipal 2863/2021, devendo ter a seguinte composição e representação: 276 

I - Segmento GOVERNO E PRESTADOR - 25% (vinte e cinco por cento) II – Segmento 277 

TRABALHADOR - 25% (vinte e cinco por cento) 278 

III - Segmento USUÁRIO - 50% (cinquenta por cento) 279 

Artigo 4º – Os Conselheiros titulares terão seus respectivos suplentes. 280 

CAPÍTULO III DAS ELEIÇÕES 281 

Artigo 5º – Não será permitido o voto por procuração, o voto será fechado, por cédulas, na 282 

assembleia do dia 11.01.2022. 283 

Artigo 6º – Todos os membros indicados, titulares e suplentes, deverão estar presentes no 284 

pleito eleitoral. 285 

Parágrafo único: O não comparecimento, sem justa causa, poderá acarretar na 286 

desclassificação da Entidade. A justificativa será analisada pela Comissão Coordenadora 287 

do Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. 288 

Artigo 7º – O membro indicado poderá ser substituído em até 48hs do pleito eleitoral. 289 

Artigo 8º – Os representantes do segmento trabalhadores serão considerados eleitos de 290 

acordo com o artigo 3º, II da Lei Municipal 2863/2021. 291 

Artigo 9º – Os representantes do segmento usuários serão eleitos de forma democrática 292 
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entre seus pares em Assembleia. 293 

§ 1º – As Entidades inscritas no segmento usuário votarão em duas entidades, do mesmo 294 

segmento, em uma única cédula, sendo eleitas as 10 (dez) Entidades com maior número 295 

de votos. 296 

§ 2º – Havendo empate, nas últimas vagas, o desempate será realizado por eleição aberta, 297 

onde todos os representantes titulares das Entidades inscritas votarão, de acordo com o 298 

número de vagas a serem preenchidas. 299 

§ 3º – Permanecendo o empate, haverá nova votação aberta, onde todos os 300 

representantes titulares das Entidades inscritas votarão, de acordo com o número de 301 

vagas a serem preenchidas.  302 

§4º - Na hipótese de permanecer o empate, após segunda votação aberta, entre Entidade 303 

que já participe do Conselho e uma Entidade nova, dar-se-á preferência a nova Entidade. 304 

Artigo 10º – Haverá uma nova chamada, imediatamente após a assembleia, caso existam 305 

vagas não preenchidas. 306 

Artigo 11º – Na oportunidade serão eleitos os membros das Comissões permanentes e 307 

necessárias do COMUS. 308 

Artigo 12º - Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos pela atual plenária do 309 

COMUS.  310 

São Sebastião, 05 de janeiro de 2022. 311 
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