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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023.  2 

Data: 02 de setembro de 2021 - Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Processo Eleitoral para o biênio 2022/2023: Sra. Claudia Prudente iniciou a reunião discorrendo 5 

sobre os quesitos de participação do segmento Trabalhador de Saúde, considerou que o 6 

representante do referido segmento deveria pelo menos residir no município. Sra. Laysa considerou 7 

que ao colocar o critério residir ou trabalhar no município, ficará implícito que o aposentado deverá 8 

residir no município. Em seguida reforçou quais os documentos serão solicitados, sendo estes: cópia 9 

do estatuto e/ou Regimento Interno registrado em cartório, cópia da ata de eleição do Termo de posse 10 

da diretoria atual,  certidão de CNPJ pela Receita Federal em nome do presidente da entidade, cópia 11 

original do endereço da entidade, com apresentação de cópias que serão autenticadas pelo COMUS 12 

mediante a apresentação e conferência dos documentos originais. Sra. Claudia solicitou a Srta. 13 

Renata a confecção de carimbo de autenticação dos documentos a serem recebidos. Srta. Renata 14 

comentou que ao elaborar a ata da Comissão de Revisão verificou que consta na lei do COMUS, a 15 

relação de documentos para participação das entidades no COMUS e que a cópia da ata da diretoria 16 

atual indicando os membros é um deles. Srta. Renata disse que enviará cópia da referida lei para 17 

ciência dos membros com relação a este item. Dando continuidade, Sra. Laysa, efetuou leitura dos 18 

itens já discutidos, sendo estes: 1- O período para inscrição será entre os dias 01 a 30 de novembro 19 

de 2021; 2- Para participação, os interessados deverão apresenta cópias e documentos originais da 20 

seguinte documentação: Segmento Usuários (entidade ou associações) a- Cópia Atualizada do 21 

Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de Registro Civil da Pessoa Jurídica; b- Cópia da 22 

Ata de Eleição da Diretoria em exercício; c- Cópia da Ata da Diretoria com indicação do titular e 23 

respectivo suplente que representarão a entidade, subscrito por seu representante legal, ou conforme 24 

Estatuto Social e/ou Regimento Interno da Instituição; d- Relatório de Atividades desenvolvidas nos 25 

últimos 02 (dois) anos; e- Ofício de Indicação de membros (titular e suplente); f- Documentos de 26 

identificação dos indicados (CPF/RG); g- Comprovante de residência dos indicados a membros; h- 27 

Inscrição para o Processo Eleitoral, devidamente preenchida (a ser previamente obtida à sede do 28 

COMUS); I- Comprovação de Trabalho; j- Certidão de CNPJ pela Receita Federal em nome do 29 

presidente da entidade; L- Termo de Responsabilidade com relação a isenção de vínculo com outros 30 

segmentos/ou Administração Pública nos segmentos Usuários e Trabalhador do Serviço de Saúde. 31 

Segmento Trabalhador de Saúde – (Público ou Privado) – A - Entidades: a- Cópia Atualizada do 32 

Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de Registro Civil da Pessoa Jurídica; b- Cópia da 33 

Ata de Eleição da Diretoria em exercício; c- Cópia da Ata da Diretoria com indicação do titular e 34 

respectivo suplente que representarão a entidade, subscrito por seu representante legal, ou conforme 35 

Estatuto Social e/ou Regimento Interno da Instituição; e- Ofício de Indicação de membros (titular e 36 

suplente); f- Documentos de identificação dos indicados (CPF/RG); g- Comprovante de residência dos 37 

indicados a membros; h- Inscrição para o Processo Eleitoral, devidamente preenchida (a ser 38 

previamente obtida à sede do COMUS); I- Comprovação de Trabalho; j- Certidão de CNPJ pela 39 

Receita Federal em nome do presidente da entidade; L- Termo de Responsabilidade com relação a 40 

isenção de vínculo com outros segmentos/ou Administração Pública nos segmentos Usuários e 41 

Trabalhador do Serviço de Saúde. B- Trabalhador da Área de Saúde: a- Cópia de documento que 42 

comprove sua vinculação à entidade, órgão ou empresa prestadora de serviço (público ou privado); b- 43 

Cópia da cédula de entidade e CPF (ou CNH) do membro indicado; c- Comprovante de residência do 44 

membro indicado. Srta. Renata perguntou se neste item seria colocado o item referente ao Termo de 45 

Responsabilidade da isenção de vínculo empregatício com outros segmentos. Sra. Claudia 46 

considerou que este tema envolve a questão de ética/moral, pois o segmento Trabalhador envolve a 47 

isenção de conflitos, ele deve ser representante puro de classe. Sra. Laysa considerou que a entidade 48 

deve ter esse filtro. Sra. Claudia citou como exemplo o caso do Dr. Edson que é prestador e veio 49 

como representante da AMESSI pelo segmento Trabalhador, bem como o caso do Dr. Leonel que é 50 

Diretor Clinico do Hospital e representa o segmento Prestador de Serviço de Saúde no COMUS. 51 

Lembrou que quando deliberaram pela permanência do Corpo Clinico na composição do COMUS, 52 
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ficou acordado que os representantes seriam médicos que não tivessem cargo de confiança. Sra. 53 

Laysa salientou que terão de seguir o que versa o Regimento Interno do COMUS.  Sr. Mônico 54 

solicitou o envio da cópia da Lei vigente do COMUS. Dando continuidade, discorreu sobre o segmento 55 

Prestador de Serviço de Saúde: C- Representantes do Segmento dos Prestadores de Serviço de 56 

Saúde -  a – Cópia do documento de constituição; b- Termo de indicação do candidato que 57 

representará a Entidade, subscrito pelo seu representante legal; c- Cópia da cédula d identidade e 58 

CPF (ou CNH) do candidato; d- Comprovante de residência do membro indicado. §1º. A referida 59 

documentação deverá ser entregue na sede do Conselho Municipal de Saúde (COMUS), localizada à 60 

Rua Mansueto Pierotti, nº 391, 1º andar, sala 109, no horário de 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 61 

16:00h. §2º. A inobservância do prazo acima indicado implicará na não participação no processo 62 

eleitoral, que ocorrerá na Plenária de 11/01/2022, em local a ser definido previamente. Contato: E-63 

mail: cmssaosebastiao@gmail.com – telefone 12 – 3891 3455. §3º. A não apresentação da respectiva 64 

documentação, ensejará a desclassificação das entidades, associações e empresas interessadas. 3- É 65 

vedada a inscrição de: a) pessoas que tenham vínculo formal ou informal (até 3º grau), comunhão de 66 

interesses ou dependência econômica com qualquer das pessoas que possam ser representantes 67 

intra ou inter segmentos, com exceção de concursados/processo seletivo, desde que em exercício na 68 

função de concurso (salvo readaptação) e não exerçam cargos de confiança (Resolução do Conselho 69 

Nacional de Saúde nº 453/2012 – 3ª Diretriz, inciso VI); b) candidato à vaga do segmento dos 70 

trabalhadores da área de saúde que tenha vínculo de confiança (cargos em comissão, cargos chefia, 71 

etc.) com a Administração Pública Municipal, exceto os Chefes de Unidades de Saúde, por processo 72 

eletivo; c) candidato a qualquer vaga que tenha vínculo com os Poderes Legislativo e/ou Judiciário. 73 

Srta. Renata disponibilizou o artigo 16 da Lei 2579/2018, o qual versa sobre a participação das 74 

entidades que forem se candidatar e documentos necessários. Sra. Claudia informou que 75 

necessitarão de material de escritório (pastas, folhas, canetas, etc). Srta. Renata informou que já 76 

efetuou pedido de alguns materiais ao Departamento de Administração da SESAU (canetas, 77 

pastas e demais artigos pertinentes). Em seguida Sra. Claudia efetuou a leitura do trecho da 78 

Resolução 453/2012, na qual versa sobre o inciso VI – Organização dos Conselhos: “ VI - A 79 

representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que 80 

compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do 81 

SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de 82 

Trabalhadores(as).” Em seguida considerou que esta é a legislação que impede o Dr. Edson de 83 

Participação no Conselho em decorrência de ser um Prestador de Saúde.  Salientou que a pesquisa 84 

que não for contemplada na lei municipal poderá ser pautada na Lei Estadual/Federal, com 85 

deliberação pela plenária para amparo legal de ações. Srta. Renata perguntou quais serão os 86 

locais de divulgação do processo eleitoral. Sra. Laysa informou que utilizarão o site da Prefeitura, 87 

site do COMUS, e-mails e mídia local. Sra. Claudia sugeriu apresentar a leitura do Edital na 88 

próxima reunião ordinária. Sra. Maria Angela disse que conversará com o funcionário Lucas da 89 

SESAU para apoio neste sentido. Sr. Mônico participou de forma online. Nada mais havendo a 90 

tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.   91 

São Sebastião, 02 de setembro de 2021.  92 

Ata elaborada por                                                          Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 93 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 94 

Membros da Comissão 

Laysa Christina Pires do Nascimento  

Mônico Silva Santos   

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  95 
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