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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2020/2021.  2 

Data: 30 de janeiro de 2020 - Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Processo Eleitoral: Sra. Isabel disponibilizou aos membros presentes toda documentação 5 

pertinente às inscrições efetuadas no período destinado ao credenciamento das entidades para 6 

participação da Composição do COMUS – biênio 2020/2021.  7 

2) Análise Documental para verificação de aptidão para a participação do processo de eleição – 8 

Biênio 2020/2021:  9 

2.1- SEGMENTO GOVERNO:  10 

a- Fundação de Saúde – FSPSS: Documentação Completa – APTA. 11 

3- SEGMENTO TRABALHADORES:  12 

a- AMESSI – Associação de Médicos de São Sebastião e Ilhabela: entidade considerada APTA. 13 

b- SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – entidade Considerada APTA.  14 

4- SEGMENTO USUÁRIOS: 15 

a- SOMAR – Associação dos Amigos de Bairro de Maresias – entidade considerada APTA.  16 

b- OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – entidade considerada APTA. 17 

c-SINDPETRO – Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo – entidade considerada APTA. 18 

d- UNIBAIRROS -Associação da União de Bairros da Topolândia, Olaria e Itatinga – entidade 19 

considerada APTA.  20 

e- COSTA ATLÂNTICA – Federação de Associações de Bairro Pró Costa Atlântica: entidade 21 

apresentou Pendências documentais: Regularizar representação do biênio 2020/2021 (Estatuto). 22 

Deliberado pela notificação a entidade, possibilitando a adequação da documentação exigida. Sra. 23 

Ana Maria, administrativo do COMUS, enviou e-mail ao Presidente da entidade, tendo resposta 24 

imediata que o referido documento está no cartório para registro. Sra. Ana Maria retornou ao 25 

responsável também por e-mail e orientou que o documento não o impedirá de participar do pleito, 26 

porém implicará na posse, caso venha assumir a cadeira no COMUS.   27 

f- LAR VICENTINO – Sociedade de São Vicente: entidade apresentou Pendências documentais: 28 

Relatório de Atividades ano de 2019 e Conflito de Participação a entidade recebe Auxílio Financeiro 29 

da Prefeitura.  Deliberado pela notificação a entidade, possibilitando a adequação da documentação 30 

exigida. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, também fez contato por telefone e e-mail, nesta 31 

mesma data, com a Enfermeira Sandra. Efetuada pesquisa por telefone à Secretaria de 32 

Desenvolvimento Humano (Sr. Frederico Mazzuca) que informou que a Prefeitura apoia a entidade 33 

com auxílio financeiro, porém não é mantenedora em 100% de suas atividades, disse que o Lar 34 

vicentino possui outras formas de captação financeira. 35 

g- SINTRASAÚDE – Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde: 36 

entidade apresentou Pendências documentais: Relatório de Atividades precisa apresentar a 37 

discriminação das atividades desenvolvidas nos anos de 2018/2019, pois o Relatório enviado se 38 

reporta apenas a uma apresentação da entidade. Deliberado por informar a entidade via ofício, 39 

disponibilizando-o por e-mail, considerando que a sede fica no município de Santos. Sra. Ana Maria, 40 

administrativo do COMUS, também fez contato por telefone e e-mail, nesta mesma data, com Sra. 41 

Marilei, sendo informado que providenciarão a adequação. 42 

h- PASTORAL DA SAÚDE – Paróquia de São Sebastião: entidade apresentou Conflito de 43 

Participação:  membros indicados possuem impedimento em decorrência do vínculo financeiro com o 44 

segmento Prestadores de Serviços/Governo e Pendência Documental: Ausência de documento de 45 

nomeação da Igreja católica nomeando o Padre responsável. Deliberado pela notificação via ofício, 46 

possibilitando a indicação de membros que não estejam incompatibilizados pelo vínculo supracitado.  47 

i-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DA OLARIA: entidade apresentou Pendências 48 

documentais: Ofício de indicação de membros, Ata de indicação de membros e Relatório de 49 

Atividades dos anos 2018/2019. Deliberado pela notificação via ofício, possibilitando a adequação da 50 

documentação exigida. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, também fez contato por telefone e 51 

e-mail, nesta mesma data, com Sr. Rairon, presidente da Associação.  52 
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j- ADEF – Associação das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Sebastião: 53 

entidade apresentou Pendências documentais: Ata de posse da diretoria atual (venceu em 54 

01/08/2019), segundo estatuto apresentado, Relatório de atividades de 2018/2019. Deliberado pela 55 

notificação via ofício, possibilitando a adequação da documentação exigida. Sra. Ana Maria, 56 

administrativo do COMUS, também fez contato por telefone e e-mail, nesta mesma data, com Sr. 57 

Mônico. 58 

l- IDEFESP – Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoas com Deficiência do Estado de São 59 

Paulo: entidade apresentou Pendências documentais: Relatório de Atividades 2018/2019. 60 

Deliberado pela notificação via ofício, possibilitando a adequação da documentação exigida. Sra. Ana 61 

Maria, administrativo do COMUS, também fez contato por telefone e e-mail, nesta mesma data, com 62 

Sr. Mônico.  63 

m- Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião: entidade apresentou Impedimento de 64 

Participação: a entidade não se encaixa em nenhum dos segmentos, Prestadores (por não ser 65 

prestador de serviços de saúde) e segmento Usuários por ter como objeto de trabalho a Classe 66 

empresarial, indústria, comércio e profissionais liberais e autônomos (pessoas jurídicas). Deliberado 67 

pela notificação via ofício, informando que a entidade não se enquadra no seguimento “Usuário”, pois 68 

a finalidade dessa é voltada para a atividade comercial e industrial, bem como não se enquadra no 69 

seguimento “Prestador”, pois não atua na área da saúde. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 70 

também fez contato por telefone e e-mail, nesta mesma data. 71 

Os membros presentes deliberaram por notificar as entidades sobre a análise em pauta, possibilitando 72 

tempo hábil para apresentação de revisão e adequação documental antes do pleito a ser realizado no 73 

dia 11/02/2020. Vale ressaltar que todas as pesquisas, via telefone ou e-mail realizadas pela Sra. Ana 74 

Maria foram acompanhadas pela Comissão de Eleição. 75 

Conselheiro Henrique efetuou algumas considerações a respeito da participação em pleito para vaga 76 

no COMUS, disse entender ser necessário analisar com parcimônia e atenção o tipo de 77 

relacionamento declarado pelo interessado com o Poder Público Municipal. Aquele que recebe auxílio 78 

do Poder Público, de forma que não se identifique naquele qualquer relação de dependência 79 

econômica exclusiva, sem ânimo de vínculo empregatício ou mesmo de caráter mantenedor, poderia, 80 

em tese, participar do pleito pois não haveria indicativo de impedimento. Nesse sentido cabe 81 

esclarecer que a legislação normativa administrativa e penal já tutela os casos de má fé ao prever 82 

condutas que afrontem o direito (ver artigo 52 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), sendo 83 

certa a necessidade de provar tal condição, não sendo possível portanto presumi-la sob pena de quem 84 

o faz de incorrer em ilegalidade, vez que à Administração Pública somente cabe cumprir o que está na 85 

lei. Concluindo, disse que a lei que regra o COMUS de São Sebastião foi alterada em dezembro de 86 

2019, o §2º do artigo 3º deixou de mencionar o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 791/95, 87 

não cabendo mais, portanto, vincular a interpretação literal até então dada pelo Poder Estadual aos 88 

termos em questão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 89 

assinada pelos presentes.   90 

São Sebastião, 30 de janeiro de 2020.  91 

Ata elaborada por                                                          Giuliana Zen  Petisco Del Porto 92 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 93 

Membros da Comissão 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  94 
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