
 
 

Ata da 6ª reunião da Com. Revisão da Lei 2579/18 e Regimento Interno do COMUS. 27/06/19       1 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DA LEI 2579/2018 E REGIMENTO 1 

INTERNO DO COMUS 2 

Data: 27/06/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, com 4 

ausência justificada pela conselheira Giuliana Z. P. Del Porto. 5 

Ordem do dia: 6 

1- Revisão da Lei 2579/2018: Os membros presentes analisaram o documento emitido pela 7 

SESAU e disponibilizado pela Secretária de Saúde Adjunta (Ana Soares). Segundo a Secretária 8 

Adjunta, a Sra. Inês Aparecida dos Santos Gomes – Assessora de Secretaria efetuou algumas 9 

alterações no referido projeto que se fizeram necessárias. O referido documento constou de uma 10 

planilha de justificativas relativas às propostas de alterações que será considerada parte 11 

integrante desta ata. A comissão pode observar que houve sugestões para alteração nos 12 

seguintes artigos: 13 

Artigo 1º: Consideração da Comissão: Verificar a procedibilidade do termo “e contratados”, 14 

sugerido como termo a acrescentar. Inicialmente, sugere a interpretação de termo que restringe a 15 

participação.  16 

Artigo 2º: Consideração da Comissão: Sem objeção quanto a sugestão.  17 

Artigo 3º: Sugestão Proposta pela SESAU: Sugerido discutir melhor a proposta de alteração 18 

sugerida. 19 

Artigo 3º - § 2º: Consideração da Comissão:  Sem objeção quanto à sugestão. 20 

Artigo 3º -§ 8º: Consideração da Comissão: Sugerido discutir melhor a proposta sugerida 21 

(verificar a proporcionalidade dos dados estatísticos). Verificar a assertiva sobre a resolução 22 

453/12 – sobre “pessoa física”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após 23 

aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos.  24 

São Sebastião, 27 de junho de 2019. 25 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 26 

Membros 

Claúdia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Márcia Guimarães Corrêa da Silva  
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PROJETO DE LEI PARA REFORMULAÇÃO DA LEI Nº 2579/2018 

 

ITEM REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA COMENTÁRIO 

01 

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Saúde, 

de caráter permanente, com funções 

deliberativas, normativas, fiscalizadoras e 

consultivas, constitui-se num órgão colegiado 

máximo, de composição paritária de 

usuários, em relação ao conjunto dos demais 

segmentos representados por trabalhadores 

da área da saúde, pelo governo e por 

prestadores de serviços de saúde privados e 

conveniados ou sem fins lucrativos, 

conforme estabelece o Artigo 181 da Lei 

Orgânica do Município em consonância com 

o disposto na Lei Federal 8.142/90, artigo 

221 da Constituição do Estado de São Paulo 

e artigo 194, VII, e 198, III, da Constituição 

Federal. 

 

 §1º - A paridade do Conselho Municipal de 

saúde se dará na seguinte proporção: 

 

c) 25% de representação de governo, de 

prestadores de serviços provados 

conveniados, ou sem fins lucrativos.”  

 

“Artigo 1º - O Conselho Municipal de Saúde, de 

caráter permanente, com funções deliberativas, 

normativas,  fiscalizadoras e consultivas, 

constitui-se num órgão colegiado máximo, de 

composição paritária de usuários, em relação ao 

conjunto dos demais segmentos representados 

por trabalhadores da área da saúde, pelo 

governo e por prestadores de serviços de saúde 

privados e conveniados, com ou sem fins 

lucrativos, conforme estabelece o Artigo 181 da 

Lei Orgânica do Município em consonância com 

o disposto na Lei Federal 8.142/90, artigo 221 

da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 

194, VII, e 198, III, da Constituição Federal. 

(ALTERAÇÃO: correção da redação) 

 

 §1º - (...) 

 

c) 25% de representação de governo, de 

prestadores de serviços privados conveniados, 

com ou sem fins lucrativos.” (ALTERAÇÃO: 

correção de redação) 

 

*Adequação necessária na redação do caput incluindo 

as entidades privadas COM fins lucrativos, que já 

participam do Colegiado e na lei vigente só havia 

previsão para “entidades privadas SEM fins lucrativos”. 

 

 

 

**idem, para a alínea “c” do § 1º, pois a redação 

acompanha o artigo. 

 

 

 

ACRESCENTARIA: “prestadores de serviços de 

saúde privados conveniados e contratados, com ou sem 

fins lucrativos”. Isso porque a depender da parceria 

firmada, a denominação do instrumento é diversa. O art. 

199 da CF/88 prevê celebração de convênios e contratos 

de direito público, preferencialmente com entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos; a Lei nº 

13.019/2014 e suas alterações também trazem 

terminologias específicas para os instrumentos a serem 

firmados, de acordo com o tipo de parceria a ser 

celebrada. 

 

02 
 
Art. 2º - Respeitada as competências de 

 

Artigo 2º – (...) 
ACRESCENTARIA: incluir na redação do caput  

“Respeitadas as competências de iniciativa do Poder 
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iniciativa, compete ao Conselho 
Municipal de saúde: 

... 

 

VII. Organizar e realizar, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde, a Conferência 

Municipal de Saúde, em conformidade com o 

calendário editado pelo Ministério da Saúde. 

(ALTERAÇÃO: inclusão da SESAU na 

responsabilidade pela organização e realização da 

Conferência, como deve ser e, supressão da 

periodicidade do ato, para ficar em consonância com 

a Lei Orgânica Municipal) 

Público (ou Poder Executivo ou Administração 

Pública)”. 

 

Adequação necessária na redação do inciso VII 

demonstrando o trabalho em conjunto. A justificativa 

para alteração (para ficar em consonância com a Lei 

Orgânica) não é adequada porque a referida lei atribui 

somente à SESAU a convocação da Conferência e, a 

cada ano, conflitando, inclusive, com as 

legislações/normativas do SUS. 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde 
será composto 20 (vinte) membros, dos 
quais 04 (quatro) indicados pelo 
Governo, 01 (um) pelo Prestador de 
Serviços de Saúde, 05 (cinco) pelos 
Profissionais da área da Saúde e 10 
(dez) pelos Usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS), obedecendo a 
seguinte divisão: (Redação alterada na 
230ª Reunião Ordinária do COMUS, 
em 14 nde novembro de 2017, 
Resolução COMUS nº 047/2017) 
 
I – (...) 
 
II – Dos Prestadores dos Serviços de 
Saúde:  
 
 
III – Dos órgãos ou entidades dos 
Trabalhadores de Saúde: 

 

Artigo 3º - Ficam alterados os dispositivos abaixo 

referidos e revogada a alínea “d” do inciso III, todos 

do artigo 3º, que passarão a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

II – (...) 

 

 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de 

entidades prestadoras de serviços de saúde 

privados conveniados, com ou sem fins lucrativos. 

(ALTERAÇÃO: correção de redação) 

 

 

 

III – (...) 

 

c) 03 (três) representantes (Titular e Suplente) de 

*Adequação necessária na redação da alínea “a” para 

ficar em consonância com as atualizações propostas em 

artigos anteriores. 

 

**A revogação da alínea “d” é legítima se observada a 

redação da 3ª Diretriz da Res. CNS nº 453/2012, em seu 

inciso II, já que lá se estabelece “25% de entidades 

representativas dos trabalhadores da área de saúde;” e  a 

representação atual se limita ao corpo clínico (que não é 

uma entidade; é um grupo dentro do HCSS) quando 

deveria ser trabalhador eleito dentre todos os servidores 

da entidade hospitalar. Mais ainda, esta vaga deveria ser 

disponibilizada para “livre concorrência” de 

representante de trabalhador de entidade privada 

conveniada ou contratada, com ou sem fins lucrativos. 

 

Por outro lado, suprimir uma representação do segmento 

em detrimento a aumentar o número de representantes 

mailto:gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entidades de representação de profissionais da área 

da saúde, sediadas e atuantes no município. 

(ALTERAÇÃO: correção da paridade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de outras entidades de profissionais da área da saúde 

parece limitar o escopo de participação de outros 

interessados, de modo que, de acordo com a 3ª Diretriz, 

inciso III, alínea “l”, seria adequado: 

1- corrigir na redação da alínea “b” representante de 

entidades sindicais de trabalhadores/profissionais de 

saúde sediadas no município, mantendo-se a quantidade 

atual; 

2- manter a redação e quantidade da alínea “c” 

(entidades de profissionais da área da saúde, que não 

sejam os sindicatos), garantindo-se assim outro tipo de 

representatividade do segmento como associações e 

conselhos de classe estritamente de profissionais de 

saúde; 

3- abrir vaga de “livre concorrência” para a alínea “d” 

com a representatividade de trabalhadores de saúde dos 

prestadores de serviços de saúde privado conveniados 

ou contratados, com ou sem fins lucrativos, corrigindo-

se a distorção atual, garantindo-se, assim, a 

representatividade dos trabalhadores de saúde da 

iniciativa privada - não públicos, que prestam serviços 

aos SUS; OU 

 

 

4- considerar a possibilidade de revogar as alíneas “b” 

(sindicatos) ou “c” (entidades de profissionais)  E/OU  

 

-manter as alíneas anteriores, bem como a proposta de 

revogação da alínea “d” (prestadores privados), pois este 

mailto:gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pode se fazer representar através dos outros “grupos” 

previstos nas alíneas “b” ou “c”, se mantidas;  

 

-contudo, PRIORITARIAMENTE, corrigir a redação da 

alínea “a” que trata da representação dos profissionais 

de saúde dos Conselhos de Unidades de Saúde e 

aumentando a quantidade de vagas de 01 (um) para 03 

(três) representantes de trabalhadores de saúde ao 

invés de profissionais de saúde (a alteração de 

terminologia amplia o escopo de participação já que 

nem todos que são trabalhadores de saúde são, 

necessariamente, profissionais de saúde – conforme 

CBO), até mesmo porque à exemplo da 

representatividade dos trabalhadores da rede privada, se 

faz mais que necessário GARANTIR representatividade 

para os trabalhadores de saúde da rede pública! (pois 

embora toda representatividade tenha sua importância 

enquanto participação social, os serviços públicos são a 

seara de maior atuação do controle social para 

aperfeiçoamento do SUS) daí a relevância da 

representatividade dos trabalhadores de saúde dessas 

unidades públicas, preferencialmente, advindos dos seus 

respectivos CGUs, sendo 01 (um) por região do 

município, para garantia de maior abrangência. 

 

Por fim, esta alínea “a” é a que parece mais carecedora 

de atenção no projeto de reformulação, pois é desta 

“categoria” de representantes que insurge uma 

representatividade de trabalhadores de saúde 
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2º. Para garantir a legitimidade de representação 

paritária dos usuários, é vedada a escolha de 

representantes dos usuários que tenha vínculo, 

dependência econômica ou comunhão de interesse 

com quaisquer dos representantes dos demais 

segmentos integrantes do Conselho, conforme artigo 

68 da Lei Complementar Estadual no. 791/95.” 

(ALTERAÇÃO: correção de redação) 

 

“puro/nato”, na melhor forma aplicada, por analogia,  à 

definição de outro segmento; ou seja dos “usuário 

puro/nato”. Ademais, a permanente ausência da “não 

representatividade” desses trabalhadores no segmento à 

ele reservado compromete as deliberações do 

Colegiado, pois deixou de se observar a paridade em 

todos os atos do Colegiado; mais ainda, nada foi 

deliberado e providenciado para sanar tal “lacuna”, 

salientando que tal providência é de competência do 

Colegiado que está atuando em desacordo coma 

legislação vigente. 

 

*Adequação necessária da ortografia no referido § 2º. 

 

ACRESCENTARIA: (...) “devendo os representantes 

apresentar Declaração que estão cientes da vedação e 

que na ocorrência de alteração desta situação durante o 

seu mandato, deverá o mesmo oficiar o Colegiado, 

solicitando seu desligamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artigo 3º - Ficam alterados os dispositivos abaixo 

referidos e revogada a alínea “d” do inciso III, todos 

do artigo 3º, que passarão a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“§8º - Os critérios para a seleção, realização da 

Inclusão necessária do § 8º em razão da permanência do 

§ 7º. 

 

Todavia, parece ser mais adequada a REVOGAÇÃO do 

§ 7º, vez que se não há, de FORMA REITERADA E 

COMPROVADA (quando da abertura de inscrição para 

o processo eleitoral junto ao COMUS, de entidades, 

mailto:gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
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04 

plenária e eleição dos candidatos a uma vaga no 

Conselho Municipal de Saúde, bem como a exclusão 

de qualquer membro do Conselho Municipal de 

Saúde, serão definidos no Regimento Interno.” 

(INCLUSÃO: Em complemento ao §7º já vigente, 

podemos deixar claro que, apesar de poderem entrar 

no Comus pessoas físicas da sociedade civil, estas 

devem obedecer a critérios específicos) 

 

 

 

 

 

 

instituições e movimentos organizados, em número 

suficiente para compor o Conselho), talvez seja o caso 

de se rever a quantidade de “assentos” disponibilizados 

no COMUS e propor sua redução, de 20 (vinte) 

conselheiros de saúde para 18 ou 16, observada a 

paridade - necessário avaliar. Soa mais democrático a 

opção pelo redimensionamento dos “assentos” do que a 

criação/adaptação de cláusula de “excepcionalidade”. 

Salientar que os municípios da região, levam em 

consideração, a população que se se pretende 

representar, de modo que há uma proporcionalidade, de 

acordo com o número de habitantes.         Exemplo:  

Caraguatatuba = aprox.120.000hb = 20 membros 

Ubatuba = aprox. 100.000hb = 14 membros 

São Sebastião = aprox..90.000hb = 20 membros 

Ilhabela = aprox. 40.000hb = 12 membros 

Ademais, a representação por pessoa física, não vincula 

o conceito de representatividade abrangente do conjunto 

da sociedade (Res. 453/12) e esvazia os conceitos do 

SUS de controle social; participação social ou popular. 

 

 

 

 

05 

Artigo 5º - O mandado dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde terá 
duração de 02 (dois) anos e seus 
membros poderão ser reconduzidos por 
mais um mandato consecutivo, desde 
que suas indicações sejam referendada 
pelas entidades que representam, 
habilitando-os a participar do processo 
eleitoral. 

Artigo 5º - O mandato dos membros do Conselho 

Municipal de Saúde terá duração de 02 (dois) anos e 

seus membros poderão ser reconduzidos desde que 

suas indicações sejam referendadas pelas entidades 

que representam, habilitando-os a participar do 

processo eleitoral, conforme critérios definidos no 

Regimento Interno. (ALTERAÇÃO: correção de 

redação. Considerando a dificuldade de adesão de 

membros ao Conselho e o interesse e outros em 

ALTERARIA PARA: (...) terá duração de 02 (dois) 

anos podendo haver uma única recondução, por igual 

período, desde que as indicações originais sejam 

ratificadas, no caso do segmento governo/prestadores; 

ou prorrogado o processo eleitoral/aclamação original 

da entidade, pela inexistência de nova eleição, quando 

se tratar da representatividade dos segmentos 

trabalhadores de saúde , bem como dos representantes 
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permanecer, a redação foi alterada, abrindo espaço 

para continuidade da participação, respeitando 

sempre deliberação da entidade a quem pertence a 

cadeira no conselho) 

dos usuários. 

PS. A prerrogativa de recondução da representatividade 

é das entidades, de modo que não há necessidade do 

COMUS se preocupar com critérios no seu Regimento 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

06 

Artigo 7º - As entidades dos membros 
do Conselho Municipal de Saúde 
regem-se pelas seguintes disposições:  

Artigo 7º. Os membros que compõem o Conselho 

Municipal de Saúde deverão observar as normativas 

Estaduais e Federais afetas à matéria, além das 

seguintes disposições: (ALTERAÇÃO: correção de 

redação, considerando a iminente possibilidade de 

ser aberta oportunidade de ingresso no COMUS 

para pessoas físicas, a redação precisa ser 

adequada também) 

III. A atuação dos Conselheiros será definida no 

Regimento Interno deste Conselho Municipal de 

Saúde. (ALTERAÇÃO: correção de redação para 

tornar correto que o que será disciplinado no 

regimento é a forma de atuação do conselheiro e 

não o mandato) 

ALTERARIA PARA: (...) deverão observar, 

obrigatoriamente, as normativas do Ministério da Saúde, 

enquanto órgão regulamentador do Sistema Único de 

Saúde e, subsidiariamente, as demais normas 

estabelecidas pelas esferas estadual e municipal, desde 

que não conflitantes com as do ente federal. 

 

 

 

Adequação necessária, pois disciplina forma de atuação 

e não o mandato propriamente dito (entendendo por 

atuação, as atribuições e proibições dos conselheiros). 

 

 

 

 

07 

Artigo 13 – O Conselheiro Municipal de 

Saúde se reunirá em sessões plenárias 

de deliberação, realizadas 

ordinariamente a cada mês, e 

extraordinariamente quando convocado 

pelo colegiado ou por requerimento da 

maioria dos membros. 

 

Artigo 13. O Conselho Municipal de Saúde se 

reunirá em sessões plenárias de deliberação, 

realizadas ordinariamente a cada mês e 

extraordinariamente quando convocado, nos 

termos do Regimento Interno. (ALTERAÇÃO: 

correção de redação para que a formalidade de 

convocação seja disciplinada em documento 

interno) 

(...) a cada mês e, extraordinariamente, quando 

convocado, nos termos do Regimento Interno. 

 

PS. Só pontuação. 
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Artigo 15 – (...) 

 

§ 1º - A eleição se dará pelos segmentos 

concorrentes entre as entidades inscritas. 

 

Art. 15 – (...) 

 

§1º - A eleição se dará pelos segmentos 

concorrentes entre as entidades inscritas incluindo-

se aqueles decorrentes do § 7º do artigo 3º desta 

Lei.” (ALTERAÇÂO: correção de redação para que a 

formalidade de convocação seja disciplinada em 

documento interno) 

 

ALTERARIA PARA:  

 

“A composição do Conselho Municipal de Saúde – 

COMUS, para cada novo mandato, se consignará com a 

formalização junto ao Plenário, dos nomes dos 

representantes dos segmentos concorrentes escolhidos 

dentre todos postulantes previamente inscritos, em 

reunião plenária convocada especificamente para essa 

finalidade”. (ou esse fim). 

 
 

NOTA: De forma independente às considerações realizadas por solicitação do gestor, segue anexa proposta de minuta de uma nova Lei para apreciação e 

considerações, se a Comissão entender pertinente. 
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