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ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de setembro de 2019. Início às 15h e 20 m – em 2ª chamada e término às 16 h e 3 

20 m. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 251ª – (Ducentésima Quinquagésima 5 

Primeira) Reunião Ordinária realizada no dia 13/08/19: aprovada por unanimidade. 6 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  7 

Ofícios Expedidos: Of. 096/2019 – HCSS – PC – 2º QD-19 – ata cofin 438ª; Of. 099/2019 – 8 

Comunicação – Referente solicitação de confecção de cartilhas CGU’S, Of. 100-2019 – ADM – 9 

SESAU – solicitação compra de acessórios para cortina da sala do COMUS, Of. 101-2019 – ao 10 

Viera Carimbos – Solicita orçamento para confecção das cartilhas dos CGU’S, Of. 102-2019 – a 11 

FSPSS – Indicação de membro do COMUS para compor Conselho Curador da Fundação de 12 

Saúde, Of. 103-2019 – a FSPSS – Indicação de membro do COMUS para compor o Conselho 13 

Fiscal da Fundação de Saúde, Of. 104-2019 – HCSS – solicitação de esclarecimentos sobre 14 

hotelaria do HCSS, Of. 105-2019 – a SESAU - Solicitação de compra de lanches para as 15 

reuniões do COMUS, Of. 106-2019 – SESAU – Solicitação de autorização do Secretário de 16 

Saúde para confecção das cartilhas dos CGU’S, Of. 106-2019 – HCSS – PC 2º QD-19 – ata 17 

COFIN 439ª, Of. 107-2019 – a PMSS – Solicita cópia das contas de energia, Of. 108-2019 – ao 18 

HCSS – PC 2º QD-19 – ata COFIN 440ª, Of. 109/2019 – a FSPSS – PC 2º QD-19 – ata COFIN 19 

440ª, Of. 110-2019 – a SESAU – PC 2º QD-19 – ata COFIN 440ª, Of. 111-2019 – ao HCSS – 20 

PC 2º QD-19 – Ata COFIN 440ª, OF. 112-2019 – a SESAU – ADM – PC 2º Qd-19 – Ata COFIN 21 

440ª,  Of. 113-2019 – a SESAU – PC 2º QD-19 – Ata COFIN 440ª; OF. 114-2019 -  FSPSS – PC 22 

2º QD-19 – Ata COFIN 440ª, Of. 115-2019 – Min. Trabalho – PC 2º QD-19 – Ata COFIN 23 

440ª;Of. 120-2019 – Encargos Gerais – Ata 441ª Cofin; Of. 121-2019 – Ao FMS – Ata 441ª 24 

Cofin; Of. 122-2019 – à SEDES – solicita Henrique como palestrante; Of. 123-2019 – À SESAU 25 

– pendências PC 2º Quad./2019. 26 

Ofícios Recebidos: Convite Programa Saúde em Ação; Of. 156/2019 – Sesau/GS – Resposta 27 

Ofício 88/19 Comus; Of. Unibairros – Substituição Moisés; Of. 727/2019 – FSPSS – Resposta 28 

parcial nosso Of. 95/19; Of. 158/2019 Sesau/GS – Resposta ao item 3 do Ofício 113/2019 29 

Comus;  30 

E-mail Recebidos: Conselho Estadual de Saúde enviou Recomendação nº 35 de 23/08/19; 31 

Informações Atualizadas sobre as ações em andamento em Itatinga – 08/2019; 32 

Resoluções do COMUS: nº 024/2019 – Indicação de membros para Conselho Curador da 33 

Fundação de Saúde; nº 025/2019 – Alteração na composição da Comissão de Finanças, nº 34 

026/2019 – Alteração na composição da Comissão de Revisão da Lei 2579/2018, nº 027/2019 – 35 

Indicação de membro do COMUS para compor o Conselho Fiscal da fundação de Saúde, nº 36 

028/2019 – Alteração na composição da Comissão dos CGU’S,  nº 029/2019 – Alteração na 37 

composição da composição da Secretaria Executiva.  38 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 20/08/2019 (PC 2º QD-39 

2019), Datada de 28/08/2019 (PC Janeiro a Abril de 2019), Datada de 29/08/2019 (empenhos 40 

07/19), Datada de 02/09/2019 (extratos bancários de 05 à 08/19), Datada de 06/09/2019 41 

(processos licitados e homologados), Datada de 10/09/2019 (Fopag 08/18), Datada de 42 

10/09/2019 ( resposta Ofício 113/2019 Comus) 43 

ORDEM DO DIA:  44 

1- Apresentação da Minuta de Alteração da Lei 2579/2018; 45 

2- Assuntos Gerais – eleição de membro da COFIN.  46 

Sra. Isabel deu início a reunião plenária apresentando os documentos expedidos e recebidos 47 

no período para apreciação dos membros presentes, disse que os conselheiros que 48 

manifestarem interesse de conhecer melhor os documentos tramitados poderão acessá-los na 49 

sede do COMUS em momento oportuno. Após colocou em votação a proposta de pauta, 50 

informando que nos assuntos gerais havia eleição para membro da Cofin, no entanto a entidade 51 
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retirou o Ofício de alteração de membro. Passou então a palavra para a Conselheira Giuliana 52 

que faria a apresentação das alterações na Lei. 53 

1- Apresentação da Minuta de Alteração da Lei 2579/2018: A Conselheira Giuliana  deu 54 

início à leitura da Minuta, justificando o motivo da alteração a cada Artigo alterado, como segue: 55 

Capítulo I 56 

Da Instituição, Definição e Objetivos 57 

Artigo 1º - Ficam alterados o caput e a alínea c do §1º do artigo 1º da Lei 2579/2018 que 58 

passam a vigorar com as seguintes redações: 59 

“Artigo 1º - O Conselho Municipal de Saúde, de caráter permanente, com funções deliberativas, 60 

normativas, fiscalizadoras e consultivas, constitui-se num órgão colegiado máximo, de 61 

composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos representados 62 

por trabalhadores da área da saúde, pelo governo e por prestadores de serviços de saúde 63 

privados, com ou sem fins lucrativos, conforme estabelecem o Artigo 180 da Lei Orgânica do 64 

Município, os Artigos 194, VII, e 198, da Constituição Federal, e o Artigo 221, da Constituição do 65 

Estado de São Paulo.” 66 

§1º. ... 67 

“c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados, com ou sem fins 68 

lucrativos.” 69 

Artigo 2º – O artigo 2º, caput e o inciso VII passarão a vigorar com as seguintes redações:  70 

“Artigo 2º - Respeitadas as competências de iniciativa do Poder Público, compete ao Conselho 71 

Municipal de Saúde:” 72 

VII. Organizar e realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Conferência 73 

Municipal de Saúde, em conformidade com o calendário editado pelo Ministério da Saúde.” 74 

Artigo 3º - Ficam alteradas as redações da alínea a do inciso II e alíneas a, b, c e d do inciso III, 75 

e dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 7º do artigo 3º para vigerem da seguinte forma: 76 

Art. 3º - ... 77 

II - ... 78 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de entidades prestadoras de serviços de saúde 79 

privados, com ou sem fins lucrativos. 80 

III – ...  81 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores da área de saúde 82 

dos Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; 83 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais, federações, associações 84 

profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, 85 

de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município;  86 

c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 87 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos.  88 

d) 01(um) representante do Corpo Clínico do Hospital de Clinicas de São Sebastião, sendo o 89 

titular o seu Diretor Clínico e seu suplente. 90 

§2º. Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a escolha de 91 

representantes dos usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de 92 

interesse com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho.”.  93 

§3º - Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas 94 

entidades sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de 95 

profissões regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de 96 

profissionais/trabalhadores de saúde.  97 

§4º - Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a 98 

união da sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática 99 

corrente tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados para 100 

grupos específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, 101 

associações de moradores, pastorais, afrobrasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e sexuais, 102 
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pessoas com deficiências, entre outros. 103 

§7º - A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será tratada 104 

no regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde. 105 

Artigo 4º - O caput e o §3º do art. 5º passarão a viger da seguinte forma: 106 

“Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 (dois) 107 

anos e seus membros poderão ser reconduzidos por mais de um mandato consecutivo, desde 108 

que suas indicações sejam referendadas pelas entidades que representam, habilitando-os a 109 

participar do processo eleitoral.” 110 

§3º - No caso de não haver entidades suficientes aptas à concorrência do novo mandato eletivo, 111 

nos termos do Regimento Interno, aquelas que já compunham o Conselho poderão concorrer a 112 

novo mandato, mesmo ultrapassado o prazo de que trata o caput. 113 

Artigo 5º - O caput e inciso III do art. 7º da Lei 2579/2018 passarão a viger da seguinte forma: 114 

“Artigo 7º. Os membros que compõem o Conselho Municipal de Saúde deverão observar, 115 

obrigatoriamente, as normativas do Ministério da Saúde, enquanto órgão regulamentador do 116 

Sistema Único de Saúde e, subsidiariamente, as demais normas estabelecidas pelas esferas 117 

estadual e municipal, desde que não conflitem com as estabelecidas pelo ente federal, além das 118 

seguintes disposições:” 119 

“III. A atuação dos Conselheiros será definida no Regimento Interno deste Conselho Municipal 120 

de Saúde.” 121 

Artigo 6º - O caput do artigo 13 vigerá com a seguinte redação: 122 

“Artigo 13 - O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em sessões plenárias de deliberação, 123 

realizadas ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado, nos termos do 124 

Regimento Interno.” 125 

Artigo 7º - Altera-se a redação do §1º do artigo 15 para viger com a seguinte redação: 126 

Artigo 15 - ... 127 

“§1º. A composição do Conselho Municipal de Saúde – COMUS, para cada novo mandato, se 128 

consignará com a formalização junto à Plenária, dos nomes dos representantes dos segmentos 129 

concorrentes escolhidos dentre todos os postulantes previamente inscritos, em reunião plenária 130 

convocada especificamente para este fim.” 131 

Artigo 8º - As despesas oriundas da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 132 

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento corrente, suplementadas, se necessário. 133 

Artigo 9º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 134 

Artigo 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 135 

Surgiram questionamentos referente ao Artigo 3º, Inciso III, alínea c, que a Conselheira Giuliana 136 

esclareceu, justificando que eles queriam abrir para uma gama maior de profissionais de saúde; 137 

o § 7º do Artigo 3º referente ao preenchimento temporário das vagas dos C.G.U.’s foi suprimido 138 

em decorrência da manifestação da plenária, ficando assim o parágrafo com a redação do § 8º, 139 

que foi suprimido. Em decorrência de outra sugestão da plenária, o segmento de trabalhadores 140 

da saúde ficou com a seguinte formação: 1 Representante dos CGU’s, 2 Representantes de  141 

Entidades Sindicais, 1 Representante de Entidade de Saúde Privada, 1 Representante do Corpo 142 

Clínico. Após todos os esclarecimentos, a Sra Presidente colocou a proposta em votação: 143 

aprovada por unanimidade. 144 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 145 

será aprovada e assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa 146 

e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. 147 

São Sebastião, 10 de setembro de 2019. 148 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  149 

Wilmar Ribeiro do Prado  Ana Cristina Rocha Soares  

Jacqueline Marinho dos Santos  Fernanda C. da S. L. P. Cunha  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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Vanessa da Silva Antonio  Marcelo Ferraz Coelho  

Leonel Nulman Szterling  Isilda Aparecida de R. Giudice  

Viviane Moura Snodgrass  Josilene Duarte dos Santos  

Dirceia arruda de Oliveira  Henrique Cardoso dos Santos  

Isabel Cristina do N. Oliveira  Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Angela Júlia Recchia Thomaz  Moisés Figueiredo da Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 150 
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