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ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2013 2 

São Sebastião, 20 de dezembro de 2013. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia:  5 

01) Apreciação do Recurso por meio do ofício sem número da Instituição Educacional de 6 

Ciências da Saúde: Dr. Antonio informou aos membros presentes que a chamada para reunião 7 

em pauta se deu devido à apresentação de recurso de contra razão apresentado pelo Instituto 8 

Educacional devido à notificação de impedimento temporário para participar do processo eleitoral 9 

do COMUS biênio 2014/2015. Em seguida, efetuou a leitura da Lei 1990/2009 em seu artigo 1º, 10 

que versa sobre a paridade. Considerou que a entidade em pauta se enquadrava na exigência da 11 

referida lei, pois ela era conveniada com a Irmandade, Provedora do Hospital, sob Intervenção 12 

Municipal, porém atualmente não mantém mais o convênio. Considerou ainda que o Instituto é 13 

uma Instituição com fins lucrativos. Explicou que a lei diz que o representante do segmento 14 

Prestador de Serviço tem que ser “prestador de serviços privados e conveniados ou sem fins 15 

lucrativos” e no caso do Instituto, ele não é conveniado e tem fins lucrativos. Explicou que a 16 

expressão conveniado pressupõe que seja com o SUS, porque não teria cabimento ser privado e 17 

conveniado com outro privado. E mesmo que fosse privado e conveniado com outro privado não 18 

faria parte do bloco dos 25% - bloco governamental. Disse que o termo “conveniado” expressa 19 

uma relação que pode ser convênio, contrato ou uma relação com o poder público. Lembrou que 20 

depois da impugnação temporária do Instituto pela Comissão de Organizadora da VI Conferência 21 

e Processo e Eleitoral do COMUS encaminharam o caso para avaliação do Jurídico da 22 

Prefeitura, bem como notificaram o Instituto, que entrou com um documento de contra razão 23 

avaliado na reunião em pauta. Em seguida efetuou a leitura do parecer emitido pelo Jurídico da 24 

Prefeitura com relação à legitimidade do Instituto Educacional que orientou o COMUS que em 25 

caso da inobservância da Lei responderão por crime de responsabilidade ou improbidade. Por 26 

último, Dr. Antonio salientou que o Instituto permaneceu no COMUS enquanto se aguardava a 27 

determinação judicial entre o Instituto e o Hospital. Considerou que, caso o Instituto não esteja 28 

habilitado e ainda, em conseqüência disso, haja solicitação para se fazer nulas todas as decisões 29 

do COMUS nas quais o Instituto tenha participado da aprovação, esta não procederá, 30 

considerando que a maioria das deliberações consensuadas em plenária sempre ocorreram por 31 

unanimidade ou por maioria dos votos. Em seguida, efetuou a leitura do recurso apresentado 32 

pelo Dr. Paulo Alexandre, disse que segundo o Dr. Paulo a avaliação foi silenciosa. Dr. Antonio 33 

discordou deste comentário, disse que os documentos enviados para avaliação da Comissão 34 

Organizadora foram analisados minuciosamente embasados na legislação pertinente, com 35 

veiculação informativa sobre o processo eleitoral no dia da abertura e Conferência, notificação ao 36 

Instituto por ofício e também contato por telefone, na qual o Dr. Paulo Alexandre teceu ameaças 37 

a sua pessoa (sobre ir a Policia Federal, Ministério Público e Justiça) na condição de Presidente 38 

do COMUS. Disse que ele parecia nervoso e tentou acalmá-lo explicando que não era 39 

interessante para o COMUS perder entidades e caso ele conseguisse provar a legitimidade de 40 

participação na composição do COMUS seria muito bem vindo. Considerou ainda o fato de que 41 

nenhum representante do Instituto participou da VI Conferência e, portanto não teve a informação 42 

necessária. Quanto às ações deliberativas do COMUS citadas pelo Dr. Paulo, disse que elas são 43 

deliberativas, porém não podem deliberar contra a Lei. Informou que o Dr. Paulo Alexandre 44 

considerou o parecer Jurídico da Prefeitura prejudicado, considerando ser um órgão ligado ao 45 

gestor. Por último, considerou que a Prefeitura e Secretarias da Prefeitura estão implicitamente 46 

dentro do COMUS e que quando o COMUS efetua uma denuncia, a Secretaria da Saúde, 47 
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principalmente se auto denuncia. Encaminhamentos: Decidido pelos membros presentes, por 48 

unanimidade, pelo encaminhamento do recurso apresentado pelo Instituto para avaliação do 49 

Jurídico da Prefeitura e Promotoria. Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião. 50 

Ata elaborada por                                         Ana Maria Assis Leite dos Santos.  51 
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