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ATA DA 180ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. DATA: 13 dezembro de 2021, com início às 14 horas 2 

e 19 minutos, em segunda chamada, término às 16 horas e 02 minutos. LOCAL: 3 

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de São Sebastião.  4 

ORDEM DO DIA: 5 

1. Proposta de Alteração da Lei 2579/2018 - COMUS 6 

Sra. Claudia, presidente do COMUS, deu início à reunião discorrendo sobre os trâmites 7 

regimentais que norteiam a reunião em pauta. Disse para não deixarem a sala de 8 

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

Lembrou que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a lei 10 

13709/2018 – LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Em seguida, citou as 11 

regras para apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar 12 

pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. 13 

Informou que cada conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento 14 

Interno e que a próxima reunião ordinária será dia 19/10/2021. Salientou que toda a 15 

documentação expedida e recebida fica na sala do COMUS à disposição Para consulta. 16 

Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre os trabalhos das comissões 17 

e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas foram tomadas em 18 

relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao constatar alguma inconformidade 19 

que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho emitirá 20 

um ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas. 21 

Disse que o Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 22 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar 23 

qualquer tipo de ação que não seja em plenária, pois esta sim é soberana. Explicou que 24 

depois de remeter às informações aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do 25 

COMUS e quaisquer outros desdobramentos partirão do órgão específico. Explicou que 26 

a Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS discutiu e deliberou sobre 27 

as alterações referentes a paridade e representatividade do COMUS, contudo houveram 28 

pontos divergentes, e em decorrência destas divergências foi apresentado, pelo 29 

segmento governo, outra proposta de alteração da Lei 2579/2018. Relembrou que a 30 

votação demandaria de quórum qualificado. Sr. Reinaldo interrompeu a apresentação 31 

da sra. Claudia questionando sobre as propostas de alteração. Sra. Claudia, explicou 32 

que a Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais, deliberou por maioria de votos 33 

apresentar uma proposta para a plenária e que as Sras. Laysa e Inês, Secretaria de 34 

Saúde – SESAU, juntamente com a Sra. Jacqueline, membro da Comissão de Revisão 35 

de Instrumentos legais do COMUS, segmento governo, apresentariam outra proposta 36 

para os pontos divergentes. Informou que as propostas foram analisadas em conjunto 37 

pela que Comissão e que houveram concordâncias e divergências. Sugeriu que, em 38 

relação aos tópicos divergentes, se não houvessem concordância entre as propostas 39 

apresentadas, fosse elaborado novo texto de forma amigável e que agradasse a todos, 40 

não esquecendo que a nova redação deveria de ter minimamente doze votos. Perguntou 41 

se os conselheiros estariam de acordo em incluir a apresentação das divergências entre 42 

as propostas da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS e da 43 
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SESAU. Respondeu a Sra. Jacqueline que a plenária deveria aceitar ou não a 44 

apresentação da proposta da SESAU, e que seria favorável a apresentação. Sr. 45 

Reinaldo disse que gostaria que todos os presentes entendessem de uma forma sucinta 46 

e explanada, as alterações propostas. Observou que existe situações anômalas na Lei 47 

2579/2018 para a realidade do COMUS referente a Conselhos Estaduais e Federais. 48 

Disse que tentaram criar, juntamente com a Sra. Inês, especialista em direitos do SUS, a 49 

SESAU e ao COMUS, um denominador comum, entendimento único de acordo com as 50 

leis maiores e de acordo com o que rege a Constituição Federal para sanar o que a 51 

havia de ambíguo na Lei. Afirmou que houveram convergência entre a Comissão de 52 

Revisão de Instrumento Legais e a Secretaria em noventa e nove por cento dessas 53 

proposituras, contudo em alguns pontos houveram divergências e o foi decidido pela 54 

Comissão que tais divergências fossem deliberadas pela plenária. Relembrou que para 55 

alteração da Lei seria exigido quórum qualificado.  Disse que dentro de uma questão 56 

legal há entendimentos diferentes, mas o que é importante ressaltar que não existe 57 

duelo ou briga entre a Sra. Claudia e a SESAU e sim uma divergência de propositura. 58 

Observou que a divergência legal seria explanada para que todos presentes, com direito 59 

a voto, possam decidir o que seria melhor, não somente para o COMUS, mas 60 

principalmente para que todos da sociedade, do segmento usuário, trabalhador ou 61 

governo, e que se sintam representados de fato por esse Conselho.  Acredita que todos 62 

tem direito a voz do COMUS, pois somente assim a SESAU teria facilidade em 63 

conseguir ouvir o que as pessoas tem a dizer e transformar em ações. Argumentou que 64 

o debate político tem atrapalhado nas decisões referentes a saúde. Disse acreditar, que 65 

hoje, como Secretário de Saúde juntamente com sua equipe e a Presidente do COMUS 66 

decidam por algo uníssimo, para que possam dizer que todos usuários, trabalhadores e 67 

governo têm cadeiras, de fato, neste Conselho e que vão ter vozes para somar e ajudar 68 

na saúde, tomando decisões para melhorar para quem está do lado de fora, 69 

principalmente em um momento como esse de pandemia. Sra. Claudia Concordou com 70 

Sr. Reinaldo. Sugeriu os Conselheiros aceitassem a apresentação da SESAU das 71 

divergências. Aprovado por unanimidade a apresentação das duas propostas. Solicitou 72 

que fossem respeitadas a apresentação, as opiniões dos membros e que seriam 73 

computadas as falas dos Conselheiros que estivessem em posse do microfone. Disse 74 

acreditar que não existiria necessidade de ataques pessoais e desrespeito entre os 75 

Conselheiros, e que todas as opiniões deverão ser respeitadas. Relembrou a 76 

necessidade de 12 votos para a aprovação a alteração da lei. Passou a palavra para a 77 

Sra. Laysa fazer a apresentação dos pontos convergentes. Sra. Laysa iniciou 78 

apresentação dos pontos convergentes, discutidos na Comissão e que todos os 79 

membros concordaram. Artigo 3º (...) I – Dos Órgãos do Governo: Texto vigente: “a) 80 

01 (um) representante (Titular e Suplente) da Secretaria Municipal de Saúde; b) 01 (um) 81 

representante (Titular e Suplente) da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 82 

FSPSS; c) 02 representantes (Titular e suplente) indicados pelo Chefe do Poder 83 

Executivo. Parágrafo Único: Caberá ao Secretário da Saúde, Presidente da Fundação 84 

de Saúde Pública de São Sebastião e ao Chefe do Poder Executivo, a indicação por 85 

meio de ofício de seus representantes (Titular e Suplente)”. PROPOSTA: Artigo 3º (...) I 86 
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– Dos Órgãos do Governo e Prestadores de Saúde “a) 04 (quatro) representantes 87 

(Titular e Suplente) da Administração Direta e/ou Indireta indicados, por meio de Ofício, 88 

pelo Chefe do Poder Executivo. b) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de 89 

entidades prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, tendo 90 

preferências as entidades filantrópicas.” Explicou que a proposta seria acrescentar ao 91 

inciso primeiro, do artigo terceiro, “Dos Órgãos do Governo e dos Prestadores de 92 

Saúde”, onde por analogia e seriam os patrões do SUS (empregadores, Chefe do Poder 93 

Executivo - SESAU, PMSS e o prestador de serviço da saúde privado). As indicações 94 

dos representantes do segmento governo, ficaria a cargo do Chefe do Poder Executivo, 95 

ou seja, caso o Prefeito quisesse indicar todos os seus representantes da SESAU ou 96 

todos da FSPSS, ou se optasse pela representação dentro do COMUS de um outro 97 

secretario ou de uma outra pasta como a de administração, da fazenda, ele também 98 

poderia. Na alínea B, fica assegurado participação do Prestador de Serviço de Saúde 99 

tendo de preferência as entidades filantrópicas, pois a Constituição prevê tal preferência 100 

em contratações e convênios com a administração pública. Artigo 3º (...) II – Dos 101 

Prestadores de Serviço. Explicou que tal inciso seria excluído, pois sua previsão 102 

passaria a ser feita pelo art. 3º I b, e o inciso III – Dos Trabalhadores de Saúde passaria 103 

a ser o inciso II e Dos usuários passaria a ser o inciso III. Artigo 3º (...) III – Dos Órgãos 104 

ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde. Ponto divergente que seria explanado 105 

posteriormente. Artigo 3º (...) IV – Dos representantes dos Usuários do Sistema 106 

Único de Saúde (SUS): Texto vigente: “a) 10 (dez) representantes (Titular e suplente) 107 

de entidades, associações, organizações e movimentos sociais e populares organizados 108 

e dos usuários eleitos para os Conselhos Gestores das Unidades (CGU). Parágrafo 109 

único: Fica garantida a participação dos aposentados e da população indígena, nos 110 

termos das leis vigentes.” PROPOSTA: “a) 10 (dez) representantes (Titular e suplente) 111 

de entidades, associações, organizações e movimentos sociais e populares organizados 112 

e dos usuários eleitos para os Conselhos Gestores das Unidades (CGU). Parágrafo 113 

único: Fica garantida a participação dos aposentados e da população indígena, nos 114 

termos das leis vigentes.” Explicou que se tornaria o inciso III, e que adicionando 115 

associações, organizações e movimentos sociais e populares organizados, dariam maior 116 

representatividade para os segmentos dentro do COMUS. Adicionariam o parágrafo 117 

único garantindo a participação dos aposentados e da população indígena nos termos 118 

da Lei vigente, onde atualmente, a Constituição Federal assegura a participação dos 119 

aposentados dentro do COMUS, e a Lei 8080/90, Lei Orgânica do SUS, a participação 120 

dos indígenas. Art. 3º (...) §3º - Texto vigente: “Para garantir a paridade prevista no 121 

caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas entidades sindicais, federações, 122 

associações profissionais, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, 123 

sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de profissionais/trabalhadores de 124 

saúde”. PROPOSTA: “Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os 125 

representantes indicados pelas entidades sindicais, federações, associações 126 

profissionais, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, sediados no 127 

Município deverão ser, obrigatoriamente, de profissionais/trabalhadores da saúde” Art. 128 

3º (...) §8º - Ponto divergente que seria explanado posteriormente. Artigo 5º - Texto 129 
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vigente “O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 130 

(dois) anos e seus membros poderão ser reconduzidos por mais um mandato 131 

consecutivo, desde que suas indicações sejam referendadas pelas entidades que 132 

representam, habilitando-os a participar do processo eleitoral. §3º - No caso de não 133 

haver entidades suficientes aptas à concorrência do novo mandato eletivo, nos termos 134 

do Regimento Interno, aquelas que já compunham o Conselho poderão concorrer a novo 135 

mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que trata o caput.” PROPOSTA: “O mandato 136 

dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 (dois) anos e seus 137 

membros poderão ser reconduzidos por mais um mandato consecutivo, desde que suas 138 

indicações sejam referendadas pelas entidades que representam, habilitando-os a 139 

participar do processo eleitoral Parágrafo Único - No caso de não haver entidades 140 

suficientes aptas à concorrência do novo mandato eletivo, nos termos do Regimento 141 

Interno, aquelas que já compunham o Conselho poderão concorrer a novo mandato, 142 

mesmo ultrapassando o prazo de que trata o caput.” Explicou que a Sra. Inês compilou 143 

as leis, e detectou um erro material, ou seja, o artigo quinto tinha um parágrafo terceiro 144 

solto, que não havia nem o parágrafo primeiro e nem o segundo, sendo assim propôs-se 145 

alterar o parágrafo terceiro para parágrafo único. Artigo 10 – Texto vigente “O 146 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito por seus membros efetivos em 147 

reunião convocada para esse fim.” PROPOSTA: “O Presidente do Conselho Municipal 148 

de Saúde será eleito por seus membros efetivos em reunião convocada para esse fim, 149 

não devendo a autoridade máxima da direção do SUS, acumular o exercício de 150 

presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das 151 

funções de execução e fiscalização da Administração Pública.” Explicou que tal 152 

sugestão se deu por orientação do órgão superior, TCU, que veda a participação do 153 

Secretário de Saúde em eleição para a presidência do COMUS. Artigo 11 – Texto 154 

vigente “Serão constituídas Comissões Orientadoras eleitas pelos membros 155 

conselheiros, com a função de subsidiar nas questões financeiras, jurídicas e outras 156 

pertinentes à área de atuação do Conselho Municipal de Saúde.” PROPOSTA: “Serão 157 

constituídas Comissões Consultivas eleitas pelos membros conselheiros, com a função 158 

de subsidiar nas questões financeiras, jurídicas e outras pertinentes à área de atuação 159 

do Conselho Municipal de Saúde.” Explicou que as Comissões são consultivas, ou seja, 160 

não deliberam, e sim emitem pareceres e recomendações para deliberação da plenária.  161 

Artigo 12 – Texto vigente “O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento 162 

regulado pelo Regimento Interno próprio, a ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias 163 

após a promulgação desta Lei.” PROPOSTA: “O Conselho Municipal de Saúde terá seu 164 

funcionamento regulado pelo Regimento Interno próprio, a ser elaborado no prazo de 60 165 

(sessenta) dias após a promulgação desta Lei.  Parágrafo único: Havendo alterações 166 

na presente aplicar-se-á o prazo previsto no caput para adequação do Regimento 167 

Interno.” Explicou que sempre que a Lei for alterada terá prazo de 60 dias para 168 

adequação do Regimento Interno.  Artigo 15 - Texto vigente “O processo eleitoral visa 169 

eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, 170 

representantes dos prestadores de serviços, das entidades sindicais, dos profissionais 171 

de saúde, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). §2º - A Secretaria da Saúde 172 
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deverá manter arquivo atualizado das entidades que preencham os requisitos 173 

necessários para habilitação no processo eleitoral e consequente participação no 174 

Conselho Municipal de Saúde.” PROPOSTA: “processo eleitoral visa eleger os membros 175 

titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, representantes dos prestadores 176 

de serviços, dos profissionais/ trabalhadores de saúde e dos usuários do SUS. §2º - O 177 

Conselho Municipal de Saúde manterá arquivo atualizado das entidades que preencham 178 

os requisitos necessários para habilitação no processo eleitoral e consequente 179 

participação no Conselho Municipal de Saúde. Explicou que toda a documentação das 180 

Entidades fica COMUS e não em posse da SESAU, sendo assim seria apenas uma 181 

correção. Artigo 20 – Texto Vigente: “Ficam revogadas as Leis nº 1195/97, 1430/00, 182 

1512/01, 1590/02, 1826/06, 1990/2009 e 2404/2016.” PROPOSTA: “Ficam revogadas as 183 

Leis nº 1195/97, 1430/00, 1512/01, 1590/02, 1826/06, 1990/2009 e 2404/2016.” Explicou 184 

que foram revogadas algumas leis em decorrência das atualizações da Lei do COMUS, 185 

contudo por erro de digitação, revogaram uma lei que tratava do Dia Municipal do Idoso. 186 

Disse que na proposta de alteração consta a numeração da lei correta a ser revogada 187 

(Lei 1828/06). Finalizou a apresentação dos pontos convergentes das propostas de 188 

alteração da Lei. Sra. Claudia disponibilizou momento para manifestação dos 189 

Conselheiros presentes. Sr. Paulo Henrique observou que estariam deliberando, 190 

inicialmente, pelos pontos convergentes. Perguntou se que caso todos aprovem os 191 

pontos convergentes e não se cheguem a um demandador comum dos pontos 192 

divergentes qual seria o encaminhamento da Secretaria Executiva. Sra. Claudia disse 193 

que serão encaminhadas as alterações aprovadas e o que não fosse deliberado com no 194 

mínimo doze votos continuariam com a redação vigente, e não haveriam alteração. 195 

Informou que se não fosse aprovado, teriam que rever e entrar num consenso para 196 

posteriormente ser apresentado para plenária. Sr. Paulo Henrique concluiu que 197 

somente seria encaminhado a Câmara os textos aprovados pela plenária. A seguir, 198 

passou-se a votação da proposta de alteração de lei (pontos convergentes), sendo esta 199 

efetuada de forma nominal:  200 

Sr. Reinaldo Alves Moreira Filho: votou pela aprovação. Justificou seu voto 201 

discursando sobre a importância da aprovação da alteração da Lei.  Disse que 202 

independe da opinião referente ao governo ou ao Conselho, demonstra que estariam 203 

tentando de toda forma ir pela legalidade. Afirmou que, quanto secretário de saúde, está 204 

votando a favor de que o Secretário de Saúde não possa se candidatar para ser 205 

presidente do COMUS, como orientado pelo TCU. Disse que o indígena tem direito a 206 

voto pelo cargo nato porque assim diz a Constituição e que o idoso, seja pelo FAPS ou 207 

pelo POLVO, tem cadeira nata porque assim diz a Constituição. Afirmou que não 208 

existiria tendências do governo em se favorecer, e que talvez pudessem desfavorecer, e 209 

que com a alteração da Lei ficaria tudo completamente legal. Disse ser favorável, pois 210 

certeza que tudo que está sendo feito a critério da SESAU seria no caminho da 211 

legalidade (Constituição, Tribunal de Contas da União – TCU).  212 

Sra. Jacqueline Marinho Santos votou pela aprovação.  213 

Sra. Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha votou pela aprovação.  214 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana votou pela aprovação.  215 
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Sra. Ana Maria Batelochi votou pela aprovação.  216 

Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas votou pela aprovação, justificou que 217 

fazia parte da Comissão.  218 

Sr. Ivan Campos de Alvarenga votou pela aprovação.  219 

Sr. Edson Cardin Nogueira votou pela aprovação.  220 

Sr. Leonel Nulman Szterling votou pela aprovação.  221 

Sra. Viviane Moura votou pela aprovação.  222 

Sra. Josilene Duarte dos Santos votou pela aprovação.  223 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira votou pela aprovação.  224 

Sra. Ana Claudia Bronzatti votou pela aprovação.  225 

Sr. Douglas Alberto votou pela aprovação, juntamente com a Comissão. 226 

Sra. Angela Júlia Recchia Thomaz votou pela aprovação.  227 

Sra. Isilda Aparecida de Rezende Giudice votou pela aprovação.  228 

Sra. Tayná Cruz de Souza Araújo votou pela aprovação.  229 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, 17 votos favoráveis a alteração dos pontos 230 

convergentes e nenhum contra, sendo unanime a aprovação. Informou que seria 231 

apresentada as divergências. Sugeriu que se não houvesse consenso sobre as 232 

divergências poderiam fazer alterações para chegar ao consenso, pois a nova redação 233 

legal deveria ser aprovada na presente data, para que fosse encaminhada a Câmara 234 

para votação no dia subsequente. Informou que a Sra. Laysa faria a apresentação dos 235 

pontos divergentes da proposta da SESAU e a Sra. Claudia apresentaria os pontos 236 

divergentes da Comissão. Sr. Reinaldo solicitou permissão para fazer a apresentação 237 

junto da Sra. Laysa. Todos concordaram. Sra. Laysa explicou que foram analisadas 238 

duas propostas pela Comissão, e que a proposta apresentada pela Comissão não foi 239 

unanime (3x1). III – Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde: Texto 240 

Vigente: “a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores 241 

da área da saúde dos Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; 242 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais federações, 243 

associações profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as 244 

instâncias federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e 245 

atuantes no Município; c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos 246 

profissionais/trabalhadores em entidades prestadoras de serviços de saúde privados, 247 

com ou sem fins lucrativos. d) 01 (um) representante do Corpo Clínico do Hospital de 248 

Clínicas de São Sebastião, sendo o titular o seu Diretor Clínico e seu suplente. 249 

PROPOSTA: “a) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) dos profissionais/ 250 

trabalhadores públicos da área da saúde, tendo preferência os trabalhadores eleitos 251 

para os Conselhos Gestores das Unidades (CGU). b) 02 (dois) representantes (Titular e 252 

Suplente) de entidades sindicais federações, associações profissionais, conselhos de 253 

profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de profissionais e 254 

trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município; c) 01 (um) 255 

representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 256 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, tendo 257 

preferência os trabalhadores eleitos pelas entidades filantrópicas. Parágrafo único: Os 258 
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representantes dos órgãos ou entidades dos trabalhadores de saúde deverão ser eleitos 259 

ou indicados em Assembleia pelos seus pares, a depender de previsão estatutária, cujos 260 

nomes serão enviados ao COMUS, por meio de ofício, assinado pelo seu representante 261 

legal.”. Sra. Laysa explicou que a Lei vigente versa a respeito dos órgãos ou entidades 262 

dos trabalhadores de saúde, representante (titular e suplente) dos profissionais 263 

trabalhadores da área da saúde dos Conselhos Gestores de Unidade - CGUs de cada 264 

região desse Município, e que neste ponto já existe um erro pois não existe CGU 265 

formado no Município, pois não foi promovida eleição para formação dos CGUs nas 266 

Unidades. Acredita ser um erro do colegiado, enquanto Conselho Municipal de Saúde, 267 

não terem efetuado tal eleição. Relembrou que inicialmente havia dito que o inciso I, do 268 

art. 3º, governo e prestadores de serviço da saúde, se referia aos patrões do SUS, e que 269 

no inciso III eram citando os empregados do SUS (trabalhadores da saúde). Observou 270 

que ao pensar no Conselho Municipal de Saúde automaticamente vai pensar em serviço 271 

de saúde e que em sua maioria seria um serviço público, SUS, não somente de serviços 272 

privados. Explicou que a proposta apresentada era privilegiar todos os segmentos e 273 

ampliar a representatividade dos trabalhadores dos SUS e dos trabalhadores das 274 

entidades privadas no geral. Informou que estariam assegurando a cadeira de dois 275 

profissionais (titular e suplente) que trabalham no serviço de saúde do Município 276 

(médico, enfermeira, motorista) que não são sindicalizadas e querem ser representadas 277 

como trabalhadores de saúde no COMUS. Disse que a Lei vigente não assegura a 278 

participação do trabalhador da saúde não sindicalizado e que a intenção da proposta 279 

seria ampliar a representatividade do trabalhador do SUS. Informou que foi alterado o 280 

texto da linha B, no que diz respeito a representatividade dos Sindicados, Federações e 281 

Conselhos de Classe. Explicou que o profissional sindicalizado, de acordo com o 282 

Estatuto do Sindicato quanto a forma de indicação, pode ser representado dentro do 283 

COMUS. Disse que foi mantida a representante (titular e suplente) dos profissionais 284 

trabalhadores de Entidades Prestadoras de Serviço Privados com ou sem fins lucrativos 285 

tendo preferência pelos trabalhadores eleitos e pelas Entidades filantrópicas. Relembrou 286 

a explicação dada anteriormente sobre a preferência as Entidades filantrópicas. Reiterou 287 

que a preferência as Entidades filantrópicas não impedem que trabalhadores de saúde 288 

de prestadoras de serviço privado tenham direito a um assento no COMUS, como os 289 

outros trabalhadores. Explicou que ao acrescentar o parágrafo único asseguram ao 290 

trabalhador da saúde que não seja indicado pelo Secretário de Saúde, e sim eleito seus 291 

pares (trabalhadores de saúde). Exemplificou dizendo que os Sindicatos fizessem uma 292 

eleição para que os sindicalizados pudessem manifestar o seu interesse em participar e 293 

poderem ser indicados ao COMUS, ou que convocassem uma Assembleia para que os 294 

pares elejam seus representantes, assegurando assim a democracia. Acredita que a 295 

maior expressão de democracia se encontra no COMUS, pois em decorrência da 296 

deliberação a vontade da maioria vence. Finalizou informando que a proposta foi 297 

analisada pela Comissão e que em decorrência do voto da Sra. Jaqueline possibilitou a 298 

apresentação para a plenária. Sr. Reinaldo disse que iria complementar a fala da sra. 299 

Laysa. Relembrou que em seu voto, o Sr. Douglas disse seguiria a decisão da Comissão 300 
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e disse que ambas as propostas seriam da Comissão.  Disse que o Ministério de Saúde 301 

quando cita a participação dos seus artigos, onde diz que a ponta do processo do SUS 302 

seria uma ponta que, muitas vezes, se sentia de mãos atadas por não conseguirem 303 

recorrer a ninguém. Previu que a única saída para a pessoas não se sintam incapazes e 304 

de mão atadas, perante a decisão do poder público, seria a participação. Sugeriu que os 305 

Conselhos Municipais tornassem todos com voz para participar dos Conselhos em seus 306 

Municípios. Disse não imaginar que essa proposta geraria divergência, pois estariam 307 

tratando de algo que tiraria o poder da SESAU. Exemplificou com a eleição do para o 308 

membro indicado, segmento trabalhador, e não indicação direta do Poder Executivo. 309 

Observou que o trabalhador eleito não poderia ter beneficio salarial, cargo de direção, 310 

comissão extra nem encarregatura, que teria de ser funcionário puro, que presta serviço 311 

e recebe salário. Sra. Claudia interrompeu em decorrência do termino dos três minutos 312 

previstos pelo Regimento par manifestação dos Conselheiros e que a Sra. Laysa havia 313 

finalizado a apresentação Sr. Reinaldo argumentou que apresentaria em conjunto, a 314 

proposta da SESAU, com a Sra. Laysa e que havia tido autorização da plenária. Disse 315 

que todos os trabalhadores de saúde (CGUs, FSPSS, SESAU, HCSS e trabalhadores 316 

de Entidades privadas) teriam o direito de eleger alguém que os represente. Comparou 317 

com a proposta apresentada pela Comissão dizendo que o trabalhador somente poderia 318 

participar do COMUS através de Sindicados ou Entidades. Criticou os Sindicatos por 319 

indicarem os membros e não fazerem eleição, onde todos possam participar. Salientou 320 

que a indicação de membros não deveria ser decisão monocrática e sim eletiva. 321 

Relembrou o fato de o TCU não permitir que o Secretário de Saúde se eleja para 322 

presidência do Conselho. Disse acreditar que todos estão reunidos, no momento, para 323 

uma saúde melhor. Solicitou que os Conselheiros não cerceassem o direito de 324 

participação de todos os trabalhadores interessados. Argumentou que que todos estão 325 

de passagem na administração, e perguntou quem representaria os trabalhadores 326 

quando terminasse a gestão da Sra. Claudia. Finalizou dizendo que o trabalhador 327 

sindicalizado ou não, que se dedica ao SUS, tem o direito de participação. Sra. Laysa 328 

retomou sua fala dizendo que faltou mencionar a retirada vaga do Corpo Clínico do 329 

HCSS. Sr. Reinaldo interrompeu a Sra. Laysa e dizendo seria de conhecimento de 330 

todos, que o Corpo Clinico, Dr. Leonel, votava com o governo, e por ter o cargo Diretor 331 

concordava com as políticas públicas.  Informou que o Corpo Clinico não tem 332 

personalidade jurídica, e que os interessados devem participar como trabalhadores da 333 

saúde, serem eleitos não indicados por um colegiado. Entende que com a retirada do 334 

Corpo Clinico estariam retirando mais um voto do governo em prol da legalidade. 335 

Concluiu que a correção dos pontos falhos seria de suma importância para caminhar na 336 

legalidade. Sra. Laysa concordou com o Sr. Reinaldo. Entende que o Corpo Clinico 337 

pode ser representado na vaga dos profissionais trabalhadores de entidades privadas 338 

com ou sem fins lucrativos tendo preferência as entidades filantrópicas. Informou que a 339 

retirada do Corpo Clínico foi ponto convergente nas reuniões. Iniciada a apresentação 340 

da proposta da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS. III – Dos 341 

Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde: Texto vigente: “a) 01 (um) 342 



 
 

180ª Reunião Extraordinária do COMUS 
13 de dezembro de 2021                                                   Página 9 de 20 

representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores da área da saúde dos 343 

Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; b) 02 (dois) 344 

representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais federações, associações 345 

profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias 346 

federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no 347 

Município; c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores 348 

em entidades prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos. d) 349 

01 (um) representante do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de São Sebastião, 350 

sendo o titular o seu Diretor Clínico e seu suplente.” PROPOSTA: “II - Dos Órgãos ou 351 

Entidades dos Trabalhadores de Saúde: a) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) 352 

de entidades sindicais representantes dos trabalhadores públicos de saúde. b) 03 (um) 353 

representantes (Titular e Suplente) de federações, Conselhos Gestores de Unidade 354 

(CGU’s), associações profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, 355 

obedecendo as instancias federativas, profissionais e trabalhadores da área da saúde 356 

sediadas e atuantes no Município.”. Sra. Claudia explicou que a divergência entre a 357 

representação dos profissionais da saúde não foi pela participação e sim pela maneira 358 

que seria feita a participação. Disse que papel do Sindicato seria a representar a classe. 359 

Sugeriu que fosse constituída, pelos trabalhadores, Comissão assim como a CIPA, com 360 

eleição e Estatuto. Justificou que dentro de uma democracia a criação de uma Comissão 361 

seria legal. Sr. Reinaldo e Sra. Maria Ângela interromperam a apresentação. Sra. 362 

Claudia respondeu para Sra. Maria Ângela que não fizeram eleição por conta da 363 

pandemia e o Estatuto do SindServ não prevê que membro indicado seja apenas da 364 

diretoria. Acredita que a opinião deveria ser algo rotativo e os membros indicados 365 

eleitos. Informou que não ter intenção de permanecer “para sempre” como Conselheira. 366 

Supôs que se tanto ela como sua suplente, Sra. Angélica, decidissem não ser mais 367 

Conselheira do COMUS, não teria outra pessoa da Diretoria a ser indicado. Questionou 368 

a publicidade das eleições feita para o segmento dos trabalhadores de saúde. Disse não 369 

ter tido ciência dessa votação como também não tiveram ciência os funcionários da 370 

Unidade de Saúde do Canto do Mar.  Relembrou que em reuniões anteriores questionou 371 

sobre os critérios de votação e divulgação. Informou que teve ciência da eleição um dia 372 

antes da votação, pois um Agente Comunitário de Saúde - ACS publicou em um grupo 373 

de ACSs e que não recebido pelas Unidades de Saúdes tal edital de convocação. Disse 374 

que ninguém entendeu do que se tratava, e que a perguntaram se haveria eleição no 375 

COMUS no próximo dia e que sua resposta foi que não, que não sabia do que se 376 

tratava. Sr. Reinaldo interrompeu a apresentação. Sra. Claudia respondeu ao Sr. 377 

Reinaldo que, em qualquer eleição, no mínimo 90% dos funcionários teriam que ter 378 

ciência do pleito eleitoral.  Questionou se o trabalhador de Boraceia foi liberado para 379 

votar, se haviam sido notificados sobre o pleito eleitoral. Sra. Laysa e Sr. Reinaldo 380 

interromperam a apresentação. Sra. Claudia solicitou que não fosse interrompida, que 381 

respeito a fala dos outros Conselheiros e gostaria que a sua fosse respeitada. 382 

Respondeu ao Sr. Reinaldo que na Unidade do Canto do Mar os funcionários não 383 

haviam tido ciência. Sr. Paulo Henrique e Sr. Reinaldo interromperam a apresentação. 384 
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Sra. Claudia reclamou sobre os ataques sofridos nas interrupções. Sr. Reinaldo 385 

novamente interrompeu a apresentação. Sra. Claudia observou existir a rotatividade na 386 

indicação dos membros das Entidades representantes dos Trabalhadores de Saúde, 387 

contudo questionou o processo efetuado pela SESAU, FSPSS e HCSS no pleito 388 

eleitoral. Sr. Reinaldo interrompeu a apresentação. Sra. Claudia solicitou ao Sr. 389 

Reinaldo que fosse respeitada a questão ordem. Mostrou-se indignada pela acusação, 390 

feita anteriormente pelo Sr. Paulo Henrique ao dizer que a Sra. Claudia não comparecia 391 

ao seu local de trabalho com desculpa de estar exercendo suas funções no COMUS, e 392 

por esse motivo não teve conhecimento do pleito eleitoral. Sr. Reinaldo interrompeu 393 

novamente a apresentação. Sra. Claudia solicitou que “não colocasse palavras em sua 394 

boca”. Sra. Dirceia solicitou fosse suspensa a falta de respeito, e que todos estavam 395 

presentes para ouvirem as propostas e não bate boca. Sr. Reinaldo interrompeu a fala 396 

da Sra. Dirceia. Sra. Claudia disse que terminaria sua apresentação e que 397 

posteriormente, se necessário, daria a palavra para o Sr. Reinaldo. Continuou sua 398 

apresentação dizendo que foi incluído além de todos os representantes, federações, e 399 

Conselhos os CGUs, assim não ficaria vaga vinculada como estaria na lei vigente. 400 

Explicou que a divergência se deu, pois, a Resolução 453 o Conselho Nacional de 401 

Saúde - CNS de dez de maio de dois mil e doze, diz que a representação dos 402 

segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que 403 

compõe o conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na 404 

gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante dos 405 

usuários ou dos trabalhadores. Justificou que o Corpo Clinico não seria uma entidade 406 

sim um setor existente dentro do HCSS e que a lei veta, no caso o Diretor Clinico, 407 

prestador de serviço, ser representante no segmento trabalhador por ter um cargo 408 

cedido pelo Poder Executivo. Reiterou não ser contra o profissional de saúde ter acento 409 

no Conselho, e citou a garantia de participação dos CGUs. Encerrada a apresentação, 410 

Sra. Claudia disponibilizou momento para manifestações. Solicitou que fossem 411 

respeitados o tempo de três minutos, e que fosse mantida a ordem e o respeito entre os 412 

Conselheiros, evitando muita emoção e ataques. Dr. Edson questionou a exclusão da 413 

vaga do Corpo Clínico. Disse que existem 35 médicos no Hospital de Clinicas de São 414 

Sebastião – HCSS divididos em seis Coordenações, que ficarão sem representatividade. 415 

Comparou o Corpo Clínico que representa os médicos da UPA, HCSS e HC Boiçucanga 416 

com a AMESSI que representa os médicos, de forma generaliza, de São Sebastião e 417 

Ilhabela.  Informou que quando, Dr. Capittani, sugeriu a vaga ao Corpo Clínico, foi 418 

observada a importância da representação desses médicos, em especial relacionados 419 

as especialidades. Discordou com a retirada da vaga do Corpo Clínico, pois a realidade 420 

diária do HCSS, peculiaridades de cada especialidade, somente poderia ser 421 

apresentada pelos médicos integrantes do Corpo Clínico, que poderia ser representado 422 

por qualquer médico, não necessariamente pelo Diretor Técnico ou Clínico. Reiterou a 423 

importância da representatividade dos médicos, pelo Corpo Clinico, no Conselho. Sr. 424 

Douglas informou que precisaria se ausentar por meia hora, pois tinha um 425 

compromisso, previamente avisado, e que se possível retornaria para a Reunião para 426 
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conclusão. Opinou de forma positiva sobre a explanação do Sr. Reinaldo, contudo 427 

observou que, como sindicalista, não poderia aceitar a não sindicalização dos 428 

trabalhadores. Em sua opinião acha que em decorrência dos momentos tão difíceis 429 

vividos, pandemia de COVID 19, deveriam prever a inserção do máximo de pessoas 430 

possíveis para a composição do COMUS. Disse que atualmente existe Sindicato para as 431 

todas as classes trabalhadoras (médicos, enfermeiros, petroleiros, servidores públicos), 432 

e que seria legitima participação de todos os tipos de trabalhadores, desde que 433 

sindicalizados, até mesmo para preservar a autonomia dos votos. Sra. Maria Angela 434 

Informou que o Regimento Interno, era claro, quanto ao conselheiro não poder 435 

abandonar a reunião antes do termino e que por consequência não poderia votar. Sr. 436 

Paulo Henrique informou que dentro do quadro ativo da Prefeitura, sem falar da 437 

FSPSS, dois mil oitocentos e noventa e um funcionários ativos e que somente mil cento 438 

e doze são sindicalizados. Disse que acompanhou o que acontece em uma eleição de 439 

Sindicato, cintou como exemplo, que certa vez haviam vinte “bruta monte” que vieram de 440 

Jacareí dos Sindicato dos Químicos e ficaram o ameaçando durante a eleição. Disse 441 

desconhecer o interesse destas ações, e que com isso as pessoas tem medo de 442 

concorrer as eleições dos Sindicatos. Acredita ser uma oportunidade que a SESAU 443 

estaria dando aos funcionários que realmente gostariam de ser representantes. 444 

Observou que os membros indicados seriam eleitos e não indicado por uma Diretoria, 445 

que utilizaria de instrumento de outras cidades para ganharem uma eleição no 446 

município. Defendeu que o funcionário tenha oportunidade de participar 447 

democraticamente dessa eleição. Sra. Ana Claudia interrompeu a apresentação. Sr. 448 

Paulo Henrique respondeu a Sra. Ana Claudia dizendo que os sindicatos e que os 449 

sindicatos continuam com suas cadeiras, e que a diferença seria o acréscimo da 450 

oportunidade de o trabalhador não sindicalizado participar. Sr. Ivan interrompeu a 451 

apresentação. Sr. Paulo Henrique respondeu que não estariam pulverizando as vagas 452 

dos sindicatos e acrescentando, pois não foi retirada nenhuma vaga dos Sindicatos. 453 

Disse que Sindicato que não tem sede e nem representatividade na cidade não deveria 454 

ter vaga no Conselho. Comparou as Comissões da OAB, que após a diretoria eleita, 455 

todos os advogados seriam convidados para fazerem parte das comissões, com os 456 

Sindicatos, onde se não for membro integrante da diretoria não teria o direito participar 457 

do COMUS. Sra. Ana Claudia interrompeu a apresentação. Sra. Claudia disse que 458 

nada impede de se alterar um Estatuto e/ou o Regimento Interno da Entidade, e tudo 459 

pode ser alterado. Sr. Reinaldo interrompeu a apresentação. Sra. Claudia repreendeu 460 

novamente, a plenária, sobre as ofensas e ataques proferidos entre os Conselheiros. 461 

Explicou que na previsão das vagas dos profissionais de saúde, dar-se-ia a preferencia 462 

aos Conselhos Gestores quando formados. Disse que não caberia a vaga prevista, na 463 

proposta da SESAU, para o prestador de serviço privado, no segmento trabalhador, 464 

como previsto na Resolução 453 CNS. Sra. Laysa interrompeu a apresentação.  Sra. 465 

Claudia respondeu para Sra. Laysa que estava previsto na Resolução 453 CNS. 466 

Sugeriu encerras os debates e deliberarem. Sra. Laysa argumentou que existe previsão 467 

do trabalhador do serviço privado tanto no Regimento Interno do COMUS quanto na Lei 468 
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Estadual. Explicou que o trabalhador do serviço privado não poderia ser representado no 469 

segmento usuário, mas no segmento trabalhados sim. Observou que as restrições 470 

contidas seriam referentes a cargos de confiança e de diretoria que o liga ao governo, 471 

mas como trabalhador do serviço privado, remunerado pelo prestador de serviço e não 472 

pelo governo. Sra. Claudia interrompeu a apresentação. Sra. Laysa disse que estava 473 

se manifestando quanto conselheira e que teria direito de utilizar 3 minutos. Continuou 474 

dizendo que o Diretor não poderia ser representante da entidade no COMUS, pois existe 475 

uma relação de cargo de confiança, contudo o assento do trabalhador deve ser 476 

assegurado, como disciplina a Lei. Comparou as propostas e observou que a proposta 477 

apresentada pela Comissão não assegurava a cadeira para o trabalhador do serviço 478 

privado e na proposta da SESAU assegurava tanto para o trabalhador do serviço privado 479 

quanto para o trabalhador do serviço público e os Sindicatos. Em seu entendimento a 480 

proposta apresentada pela SESAU, defendida pela Sra. Jacqueline, seria mais ampla e 481 

representativa, diferente da proposta da Comissão que restringe a representatividade 482 

em Entidades Sindicais ou as Federações. Reiterou que houve publicidade na eleição 483 

para representar os trabalhadores da SESAU, e que foi publicado no mesmo local em 484 

que foi publicado a eleição do COMUS. Sra. Claudia reiterou não ser contra a 485 

participação do funcionário processo eleitoral do COMUS. Observou que um mesmo 486 

funcionário pode representar várias classes profissionais, exemplificou utilizando o Dr. 487 

Lucas que foi indicado como membro da AMESSI e faz parte do Corpo Clínico do HCSS. 488 

Sr. Reinaldo interrompeu a apresentação. Sra. Claudia respondeu para o Sr. Reinaldo 489 

que dependeria do critério adotado pela AMESSI, contudo o representante indicado pelo 490 

do Sindicato deveria um profissional de São Sebastião. Sr. Reinaldo e Sr. Edson 491 

interromperam a apresentação.  Sra. Claudia respondeu ao Dr. Edson que foi ponto 492 

convergente a retida da vaga do Corpo Clínico no Conselho, ponto indiscutível. Sr. 493 

Leonel perguntou em qual proposta o previa a participação Corpo Clínico do participar 494 

no COMUS. Sra. Claudia explicou que, se aprovada a proposta da SESAU, o médico 495 

integrante do Corpo Clínico poderia participar do processo eleitoral que elegeria os 496 

representantes dos trabalhadores do HCSS, como qualquer outro funcionário. Sr. 497 

Reinaldo e Sra. Ana Claudia interromperam a apresentação. A seguir, passou-se a 498 

votação da redação do a inciso II do art. 3º da Lei 2579/2018, sendo a propostas 1 499 

apresentada pela Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS e a 500 

proposta 2 apresentada pela SESAU, de forma nominal:  501 

Sr. Reinaldo Alves Moreira Filho: votou pela proposta 2, justificou que existe uma 502 

ampla discussão nacional sobre a sindicalização, e que não existe a obrigatoriedade de 503 

os trabalhadores serem sindicalizados. Relembrou que a preferencia das vagas seriam 504 

dos CGUS, quando formados. Finalizou que a votaria na proposta que maior amplia a 505 

oportunidade de participação dos trabalhadores da saúde. 506 

Sra. Jacqueline Marinho Santos votou pela proposta 2. 507 

Sra. Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha votou pela proposta 2. 508 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana votou pela proposta 2. 509 

Sra. Ana Maria Batelochi votou pela proposta 2, justificou seu voto dizendo ser 510 
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funcionária da saúde a 25 anos. 511 

Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas votou pela proposta 1.  512 

Sr. Ivan Campos de Alvarenga votou pela proposta 1. 513 

Sr. Edson Cardin Nogueira votou pela proposta 2.  514 

Sr. Leonel Nulman Szterling votou pela proposta 2. 515 

Sra. Viviane Moura votou pela proposta 1. 516 

Sra. Josilene Duarte dos Santos votou pela proposta 2.  517 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira votou pela proposta 2, justificou que votaria pela 518 

democracia.  519 

Sra. Ana Claudia Bronzatti votou pela proposta 2. 520 

Sra. Angela Júlia Recchia Thomaz votou pela proposta 2, justificou dizendo acreditar 521 

que todos poderiam concorrer democraticamente pela vaga, e que mesmo não sendo 522 

sindicalizada pode concorrer com outras pessoas na Entidade POLVO para assumir 523 

cargo de diretoria. 524 

Sr. Mônico Santos Silva votou pela proposta 2. 525 

Sra. Isilda Aparecida de Rezende Giudice votou pela proposta 2. 526 

Sra. Tayná Cruz e Souza Araújo votou pela proposta 2. 527 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, 14 votos aprovando a 2ª proposta 528 

(apresentada pela SESAU) contra 3 votos aprovando a 1ª proposta (apresentada pela 529 

Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS), resultado aprovação da 2ª 530 

proposta de alteração de Lei apresentada pela SESAU (14x3) 531 

Foi informado que estaria pendente a apresentação da criação do § 8º do art. 3º. 532 

PROPOSTA “Fica vedada a escolha de representante de entidade ou movimento, já 533 

com assento no Conselho, para um mesmo mandato, representar outro movimento ou 534 

entidade”. Sra. Claudia argumentou que os segmentos seriam independentes, 535 

exemplificou dizendo que o trabalhador de saúde não poderia ser representante no 536 

segmento usuário e vice-versa. quem está no trabalhador não pode estar no usuário e 537 

vice-versa, bem como representante do segmento governo com cargo de confiança não 538 

poderia representar o segmento usuário e/ou trabalhador. Sr. Reinaldo entende que o 539 

assunto diz respeito ao segmento usuário e a pessoa de personalidade singular e não 540 

entidade.  Exemplificou dizendo que, supostamente, o presidente da Associação de 541 

Bairros da Vila Amélia seria também o Presidente da Associação dos Engenheiros, 542 

contudo, o presidente, poderia ser indicado como membro representante do COMUS, 543 

por apenas uma das Entidades.  Disse partir, inicialmente, do pressuposto que as 544 

pessoas agiriam com honestidade. Finalizou dizendo que o ponto de divergência foi 545 

cercear o direito de uma Entidade participar do Conselho por ter um membro da diretoria 546 

que participa da diretoria de outra Entidade. Sra. Claudia relembrou que o texto dizia “já 547 

com assento no Conselho”. Sra. Laysa sugeriu que acrescentasse texto “do mesmo 548 

segmento”. Sr. Reinaldo releu com a alteração sugerida pela Sra. Laysa. “fica vedada a 549 

escolha de representante de entidade ou movimento, no mesmo segmento, já com 550 

assento no Conselho, para um mesmo mandato ou entidade do mesmo segmento”. Sra. 551 

Claudia colocou a criação do § 8º do art. 3º em votação generalizada. Aprovada por 552 

unanimidade (17x0) a criação do § 8º do art. 3º. Agradeceu a presença de todos e 553 

encerrou a reunião.  Foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na 554 

próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata elaborada por 555 
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Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 556 

(presidente). Segue anexo à presente ata minuta da Lei contento o texto legal aprovado 557 

na Reunião. São Sebastião, 13 de dezembro de 2021. 558 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 559 

Reinaldo Alves Moreira Filho   Leonel Nulman Szterling  

Maria Angela Laurito de Moraes  Viviane Moura Snodgrass  

Jacqueline Marinho Santos  Josilene Duarte dos Santos  

Laysa Christina P. do Nascimento  Dirceia Arruda de Oliveira  

Fernanda Carolina S L P Cunha  Ana Claudia Bronzatti  

Paulo Henrique R. Santana  Douglas Alberto Braga  

Ana Maria Batelochi  Ângela Júlia Recchia Thomaz  

Claudia P. de S. Canhadas  Mônico Santos Silva  

Angélica Garcia dos Santos   Izilda Ap. de Rezende Giudice  

Ivan Campos de Alvarenga  Tayná Cruz Souza de Araújo  

Edson Cardin Nogueira  ************************************ ********** 
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LEI Nº 2.579/2018 588 

“Dispõe sobre o disciplinamento do Conselho Municipal de Saúde – COMUS, e dá outras 589 

providências.” 590 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz 591 

saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 592 

 593 

Capítulo I  594 

Da Instituição, Definição e Objetivos 595 

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Saúde, de caráter permanente, com funções 596 

deliberativas, normativas, fiscalizadores e consultivas, constitui-se num órgão colegiado máximo, 597 

de composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos 598 

representados por trabalhadores da área da saúde, pelo governo e por prestadores de serviços 599 

de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, conforme estabelecem o Artigo 180 da Lei 600 

Orgânica do Município, os Artigos 194, VII, e 198 da Constituição Federal, e o Artigo 221 da 601 

Constituição do Estado de São Paulo.  602 

 §1º A paridade do Conselho Municipal de Saúde se dará na seguinte proporção:  603 

a) 50% de entidades de usuários; 604 

b) 25% de entidades de trabalhadores de saúde; 605 

c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados, com ou sem 606 

fins lucrativos.  607 

 §2º A representação de órgãos ou entidades no Conselho Municipal de Saúde tem como 608 

critério a representatividade, a abrangência e complementaridade do conjunto de forças sociais, 609 

no âmbito de atuação do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião.  610 

§3º O plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberará sobre as propostas de 611 

alterações na composição do Conselho.  612 

 613 

Capítulo II 614 

Das Atribuições e Competências 615 

 616 

Artigo 2º - Respeitadas as competências de iniciativa do Poder Público, compete ao 617 

Conselho Municipal de Saúde:  618 

I. Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de 619 

saúde procedendo, inclusive, a revisão periódica do Plano Municipal de Saúde, e ainda, analisar, 620 

discutir e aprovar o relatório de gestão, com prestação de contas e informações financeiras, 621 

repassadas em tempo hábil aos conselheiros; 622 

 II. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde, no 623 

âmbito do município deliberando sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes dos Planos 624 

de Saúde Nacional, Estadual e Municipal; 625 

 III. Propor critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de saúde públicos e 626 

privados integrantes do sistema único de saúde do Município;  627 

IV. Exercer a fiscalização da movimentação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, 628 

da aplicação dos recursos, bem como apreciar a prestação de contas quadrimestral apresentada 629 

pelo mesmo;  630 

V. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno e suas normas de funcionamento; 631 
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VI. Encaminhar todas as suas resoluções, para divulgação na imprensa oficial do 632 

município; 633 

VII. Organizar e realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Conferência 634 

Municipal de Saúde, em conformidade com o calendário editado pelo Ministério da Saúde.  635 

VIII. Fortalecer os Conselhos Gestores de Unidade de Saúde criados nos moldes do 636 

Conselho Municipal de Saúde, com caráter consultivo e fiscalizador do Sistema Municipal de 637 

Saúde; 638 

IX. Instituir, onde se fizerem necessários, os Conselhos Gestores de Unidades de saúde, 639 

conforme inciso anterior.  640 

Parágrafo Único – A Conferência Municipal de Saúde contará com representação dos 641 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes à formulação da 642 

Política de Saúde do Município e eleger os membros do Conselho Municipal de Saúde 643 

representantes da sociedade civil, sendo convocada pelo Poder Executivo, ou 644 

extraordinariamente, por este ou pelo Conselho Municipal de Saúde.  645 

 646 

Capítulo III 647 

Da Composição, Organização e Gestão 648 

 649 

Artigo 3º - O Conselho Municipal de Saúde será composto 20 (vinte) membros, dos quais 650 

04 (quatro) indicados pelo Governo, 01(um) pelo Prestador de Serviços de Saúde, 05 (cinco) 651 

pelos Profissionais da Área da Saúde e 10 (dez) pelos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 652 

obedecendo a seguinte divisão:  653 

I – Dos Órgãos do Governo:                                             654 

a) 04 (quatro) representantes (Titular e Suplente) da Administração Direta e/ou Indireta 655 

indicados, por meio de Ofício, pelo Chefe do Poder Executivo. 656 

b) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de entidades prestadoras de serviços de saúde 657 

privados, com ou sem fins lucrativos, tendo preferências as entidades filantrópicas. 658 

II – Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde:  659 

a) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores públicos da área 660 

da saúde, tendo preferência os trabalhadores eleitos para os Conselhos Gestores das Unidades 661 

(CGU). 662 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais federações, associações 663 

profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de 664 

profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município;  665 

c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 666 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, tendo preferência os 667 

trabalhadores eleitos pelas entidades filantrópicas.  668 

Parágrafo único: Os representantes dos órgãos ou entidades dos trabalhadores de saúde 669 

deverão ser eleitos ou indicados em Assembleia pelos seus pares, a depender de previsão 670 

estatutária, cujos nomes serão enviados ao COMUS, por meio de ofício, assinado pelo seu 671 

representante legal. 672 

III – Dos representantes dos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS):  673 

a) 10 (dez) representantes (Titular e suplente) de entidades, associações, organizações e 674 

movimentos sociais e populares organizados e dos usuários eleitos para os Conselhos Gestores 675 
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das Unidades (CGU). 676 

Parágrafo único: Fica garantida a participação dos aposentados e da população indígena, nos 677 

termos das leis vigentes. 678 

§1º - Cada membro titular do Conselho Municipal terá um suplente oriundo da mesma 679 

categoria representativa. 680 

§2º - Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a 681 

escolha de representantes dos usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou 682 

comunhão de interesse com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do 683 

Conselho.  684 

§3º - Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados 685 

pelas entidades sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de 686 

profissões regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de 687 

profissionais/trabalhadores de saúde.  688 

§4 - Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, 689 

movimentos, a união da sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos 690 

sociais e prática corrente tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e 691 

estejam voltados para grupos específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, 692 

pescadores, associações de moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias 693 

étnicas e sexuais, pessoas com deficiências, entre outros.  694 

§5º - A Entidade e Associação Comunitária cuja atuação, estatutariamente, tenha 695 

abrangência municipal só poderá se inscrever para participar do processo eleitoral 696 

correspondente a uma única região geográfica.  697 

§6º - A distribuição geográfica compreendida pela Região Norte (entre o Bairro Cigarras e 698 

o Bairro Canto do mar), Região Central (entre o bairro São Francisco e o Bairro Barequeçaba e 699 

Região Sul (entre o Bairro Guaecá e o Bairro Boracéia) deverá ser respeitada quando do processo 700 

eleitoral, caso haja número suficiente para a eleição de entidades, objetivando uma participação 701 

democrática.  702 

§7º - A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será 703 

tratada no regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde.  704 

§8º - Fica vedada a escolha de representante de entidade ou movimento, já com assento, 705 

no mesmo segmento, no Conselho, para um mesmo mandato, representar outro movimento ou 706 

entidade. 707 

Artigo 4º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde serão 708 

nomeados por Decreto pelo Prefeito Municipal.  709 

Artigo 5º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 710 

(dois) anos e seus membros poderão ser reconduzidos por mais um mandato consecutivo, desde 711 

que suas indicações sejam referendadas pelas entidades que representam, habilitando-os a 712 

participar do processo eleitoral.  713 

 Parágrafo Único - No caso de não haver entidades suficientes aptas à concorrência do 714 

novo mandato eletivo, nos termos do Regimento Interno, aquelas que já compunham o Conselho 715 

poderão concorrer a novo mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que trata o caput.  716 

Artigo 6º - Somente serão admitidas para fim de participação no Conselho Municipal de 717 

Saúde, as entidades civis juridicamente constituídas, com 02 (dois) anos de registro em cartório e 718 

efetivo funcionamento comprovado através de relatório das atividades desenvolvidas no 719 
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referido período.  720 

Artigo 7º - Os membros que compõem o Conselho Municipal de Saúde deverão observar, 721 

obrigatoriamente, as normativas do Ministério da Saúde, enquanto órgão regulamentador do 722 

Sistema Único de Saúde e, subsidiariamente, as demais normas estabelecidas pelas esferas 723 

estadual e municipal, desde que não conflitem com as estabelecidas pelo ente federal, além das 724 

seguintes disposições:  725 

I. O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço de relevância pública e, 726 

portanto, garante sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro, durante o período 727 

das reuniões e ações específicas do Conselho de Saúde;  728 

II. Os membros do Conselho Municipal de Saúde poderão ser substituídos, mediante 729 

solicitação das entidades que o indicaram;  730 

III. A atuação dos Conselheiros será definida no Regimento Interno deste Conselho 731 

Municipal de Saúde.  732 

IV. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em Resoluções.  733 

V - Os membros do Conselho que em ano eleitoral municipal forem participar das 734 

eleições, deverão se afastar com 6 (seis) meses de antecedência para que não prejudiquem os 735 

andamentos deste.  736 

 737 

Capítulo IV 738 

Da Estrutura 739 

 740 

Artigo 8º - O Conselho Municipal de Saúde é órgão integrante do Poder Executivo 741 

Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.  742 

Artigo 9º - O Conselho Municipal de Saúde é constituído de um Colegiado Pleno, 743 

integrado por todos os Conselheiros, e terá uma secretaria executiva.  744 

Parágrafo Único – A Secretaria Executiva terá sua composição e atribuições definidas pelo 745 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.  746 

Artigo 10 - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito por seus membros 747 

efetivos em reunião convocada para esse fim, não devendo a autoridade máxima da direção do 748 

SUS, acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da 749 

segregação das funções de execução e fiscalização da Administração Pública. 750 

 751 

Capítulo V 752 

Do Funcionamento 753 

 754 

Artigo 11 - Serão constituídas Comissões Consultivas eleitas pelos membros conselheiros, 755 

com a função de subsidiar nas questões financeiras, jurídicas e outras pertinentes à área de 756 

atuação do Conselho Municipal de Saúde.  757 

Artigo 12 - O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento regulado pelo 758 

Regimento Interno próprio, a ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação 759 

desta Lei.  760 

Parágrafo único: Havendo alterações na presente aplicar-se-á o prazo previsto no caput para 761 

adequação do Regimento Interno. 762 

Artigo 13 – O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em sessões plenárias de 763 



 
 

180ª Reunião Extraordinária do COMUS 
13 de dezembro de 2021                                                   Página 19 de 20 

deliberação, realizadas ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado, 764 

nos termos do Regimento Interno.  765 

Artigo 14 - Todas as sessões do Conselho Municipal de Saúde serão públicas e precedidas 766 

de divulgação.  767 

Capítulo VI 768 

Do Processo Eleitoral 769 

 770 

Artigo 15 - O processo eleitoral visa eleger os membros titulares e suplentes do Conselho 771 

Municipal de Saúde, representantes dos prestadores de serviços, dos profissionais/trabalhadores 772 

de saúde e dos usuários do SUS.  773 

§1º - A composição do Conselho Municipal de Saúde – COMUS, para cada novo mandato, 774 

se consignará com a formalização junto à Plenária, dos nomes dos representantes dos segmentos 775 

concorrentes escolhidos dentre todos os postulantes previamente inscritos, em reunião plenária 776 

convocada especificamente para este fim.  777 

§2º - A O Conselho Municipal de Saúde manterá arquivo atualizado das entidades que 778 

preencham os requisitos necessários para habilitação no processo eleitoral e consequente 779 

participação no Conselho Municipal de Saúde.  780 

§3º - A eleição se dará em plenária específica do COMUS e será regulamentada por 781 

Regimento Interno deste e, em até 60 dias antes do pleito.  782 

Artigo 16 - As entidades que forem se candidatar deverão apresentar, no ato da inscrição, 783 

os seguintes documentos:  784 

I. Cópia do Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 785 

Jurídica;  786 

II. Cópia da Ata de Eleição e Posse da diretoria em exercício;  787 

III. Ata da reunião da diretoria com a indicação do delegado e respectivo suplente que 788 

representarão a entidade, subscrito pelo seu representante legal;  789 

IV. Relatório de atividades desenvolvidas nos últimos 2 (dois) anos;  790 

V. Ofício de indicação de membros (titular e suplente).  791 

§1º - Os representantes das entidades concorrentes deverão residir ou ao menos 792 

comprovar possuir domicílio profissional no Município de São Sebastião.  793 

§2º - As entidades concorrentes deverão especificar a opção pela região do município que 794 

pretendem representar. 795 

Capítulo VII 796 

Das Disposições finais 797 

 798 

Artigo 17 - Esta Lei não prejudica a competência de outros conselhos municipais 799 

instituídos, resguardando-se ao Conselho Municipal de Saúde as decisões finais da área da 800 

Saúde, em última instância.  801 

Artigo 18 - Fica o Chefe do Executivo encarregado de dar ciência desta Lei às entidades 802 

envolvidas.  803 

Artigo 19 - As despesas oriundas da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 804 

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento corrente, suplementadas se necessário.  805 

Artigo 20 - Ficam revogadas as Leis nº 1195/97, 1430/00, 1512/01, 806 

1590/02, 1828/06, 1990/2009 e 2404/2016.  807 



 
 

180ª Reunião Extraordinária do COMUS 
13 de dezembro de 2021                                                   Página 20 de 20 

Artigo 21 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 808 

13 de dezembro de 2021.  809 

 810 

São Sebastião, 13 de dezembro de 2021.  811 
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