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ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DA LEI 2579/2018 E REGIMENTO 1 

INTERNO DO COMUS 2 

Data: 02/07/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

como participaram desta os seguintes convidados: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 5 

(COMUS), Inês Aparecida dos Santos Gomes (SESAU) e Ana Cristina Rocha Soares (SESAU). 6 

Ordem do dia: 7 

1- Revisão da Lei 2579/2018: Os membros presentes analisaram e discutiram as propostas 8 

sugeridas na minuta de Lei, disponibilizada na reunião anterior, juntamente com os seus 9 

proponentes, sendo minuciosamente detalhada pela Sra. Inês Aparecida dos Santos Gomes, 10 

resultando na minuta de Lei, parte integrante desta. A Comissão agendou a próxima reunião para 11 

o dia 05/07/19, local: Sala do COMUS, às14 horas.  12 

 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 13 

presentes. Ata elaborada por Giuliana Zen Petisco Del Porto.  14 

São Sebastião, 02 de julho de 2019. 15 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 16 

Membros 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Henrique Cardoso dos Santos  
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MINUTA  47 

 48 

PROJETO DE LEI 49 

 50 

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos 51 

da Lei 2579/2018 que disciplina o 52 

Conselho Municipal de Saúde e dá outras 53 

providências” 54 

 55 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito da Estância de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 56 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 57 

 58 

Artigo 1º - O caput e a alínea c do §1º do artigo 1º, passam a vigorar com a seguinte redação: 59 

 60 

“Artigo 1º -  O Conselho Municipal de Saúde, de caráter permanente, com funções deliberativas, 61 

normativas, fiscalizadoras e consultivas, constitui-se num órgão colegiado máximo, de composição 62 

paritária de usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos representados por 63 

trabalhadores da área da saúde, pelo governo e por prestadores de serviços de saúde privados, 64 

conveniados e contratados, com ou sem fins lucrativos, conforme estabelecem o Artigo 180 da Lei 65 

Orgânica do Município, os Artigos 194, VII, e 198, da Constituição Federal, e o Artigo 221, da 66 

Constituição do Estado de São Paulo. 67 

(ALTERAÇÃO: correção de redação, para inclusão dos prestadores privados como Cadi, Ecorad, 68 

Itapema, etc) 69 

 70 

§1º - ... 71 

... 72 

 73 

c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados, conveniados e 74 

contratados, com ou sem fins lucrativos.” (ALTERAÇÃO: correção de redação, mesmo sentido da 75 

correção anterior) 76 

 77 

Artigo 2º - O caput e o inciso VII do artigo 2º da referida Lei passam a vigorar com a seguinte redação: 78 

 79 

“Artigo 2º – Respeitadas as competências de iniciativa do Poder Público, compete ao Conselho 80 

Municipal de Saúde:  81 

(ALTERAÇÃO para compreensão de quem sejam as competências referidas) 82 

... 83 

 84 

VII. Organizar e realizar, em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal, a Conferência Municipal 85 

de Saúde, em conformidade com o calendário editado pelo Ministério da Saúde.” 86 

(ALTERAÇÃO: inclusão da SESAU na responsabilidade pela organização e realização da Conferência, 87 

como deve ser) 88 

 89 

 90 

Artigo 3º - Ficam alterados os dispositivos abaixo referidos e revogada a alínea “d” do inciso III, todos contidos 91 

no artigo 3º, que passarão a vigorar com a seguinte redação: (ACASO SE OPTE PELA REDUÇÃO DO NÚMERO 92 

DE MEMBROS NO COMUS, ESTE ARTIGO DEVERÁ SER NOVAMENTE REVISTO) 93 

 94 

“Artigo 3º - ... 95 

 96 

II - ... 97 

... 98 

 99 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de entidades prestadoras de serviços de saúde 100 

privados, conveniados e contratados, com ou sem fins lucrativos.  101 

(ALTERAÇÃO: correção de redação, em conformidade com os dispositivos acima referidos) 102 

 103 
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III - ... 104 

 105 

a) 03 (três) representantes (Titulares e Suplentes) dos profissionais/trabalhadores da área de 106 

saúde dos Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; 107 

(ALTERAÇÃO: considerando a necessidade de implantação dos CGU e que nestes há a melhor 108 

representatividade dos trabalhadores puros/natos, conforme determina a paridade para controle social 109 

e a Res. 453) 110 

 111 

b) 01 (um) representante (Titular e Suplente) de entidades sindicais, federações, associações 112 

profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de 113 

profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município; 114 

(ALTERAÇÃO: junção dos incisos b e c da lei 2579/18 para adequação ao disposto na alínea L do 115 

inciso III da 3ª Diretriz da Res. 453) 116 

 117 

c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades prestadoras 118 

de serviços de saúde privados, conveniados e contratados, com ou sem fins lucrativos.  119 

(ALTERAÇÃO: inclusão dos profissionais/trabalhadores que prestam serviços em serviços de saúde 120 

particulares) 121 

 122 

§2º. Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a escolha de 123 

representantes dos usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesse 124 

com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho.” (ALTERAÇÃO: 125 

correção de ortografia e supressão de dispositivo de lei estadual – desnecessária sua menção) 126 

 127 

§3º - Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas 128 

entidades sindicais, federações,  associações profissionais, confederações, conselhos de profissões 129 

regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de profissionais/trabalhadores 130 

de saúde. 131 

(ALTERAÇÃO: inclusão dos trabalhadores que prestam serviços em serviços de saúde para aumentar a 132 

abrangência da classe trabalhadora) 133 

 134 

§4º - Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a união 135 

da sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática corrente 136 

tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados para grupos 137 

específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, associações de 138 

moradores, pastorais, afrobrasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e sexuais, pessoas com 139 

deficiências, entre outros. 140 

(ALTERAÇÃO: Ampliação do leque e correlação com área de saúde, a teor do que conversamos na 141 

última reunião, sobre entidades com interesses diversos da saúde poderem fazer parte) 142 

 143 

... 144 

 145 

 146 

Artigo 4º. Ficam inseridos os parágrafos 7º, 8º, 9º e 10 ao artigo 3º com as seguintes redações: 147 

 148 

“§7º - Até que se estabeleçam os Conselhos Gestores de Unidades em número minimamente compatível 149 

ao preenchimento das vagas que trata a alínea a do inciso III, estas serão preenchidas por 150 

representantes dos profissionais/trabalhadores do serviço público de saúde, após eleição por seus 151 

pares, nas unidades de saúde. 152 

(ALTERAÇÃO: alternativa para preenchimento das vagas dos CGU Trabalhadores até a formação 153 

destes. Prestígio ao trabalhador puro, da ponta) 154 

 155 

§8º. A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será tratada no 156 

regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde.”  157 

 158 

INCLUSÃO NO CASO DA ESCOLHA DA ALTERNATIVA PELA PERMISSÃO DE 159 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS – REPRESENTAÇÃO PESSOAL 160 

 161 
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§9º. Após, comprovadamente, esgotadas todas as formas de convocação e adesão das organizações, 162 

instituições, entidades, associações comunitárias, movimentos, entre outros que tenham como objetivo 163 

a representatividade de certo grupo, em saúde, em número suficiente para compor o Conselho, e 164 

havendo vagas a serem preenchidas, estas serão disponibilizadas à sociedade civil, no segmento 165 

usuários, sendo a eleição realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de 166 

Saúde de maneira ampla e democrática. 167 

(ALTERAÇÃO: considerando os pilares de representatividade, abrangência e complementariedade 168 

expostos na resolução 453, poderá se abrir à participação popular individual no Comus, após este 169 

demonstrar ter esgotados os meios de convite, convocação e adesão das organizações civis) 170 

 171 

“§10 - Os critérios para seleção das pessoas físicas interessadas em ocupar uma vaga no Conselho 172 

Municipal de Saúde serão definidos no Regimento Interno.” (INCLUSÃO: Em complemento ao §7º já 173 

vigente, podemos deixar claro que, apesar de poderem entrar no Comus pessoas físicas da sociedade 174 

civil, estas devem obedecer a critérios específicos) 175 

 176 

Artigo 5º - O artigo 5º passará a vigorar com a seguinte redação: (ESCOLHA DENTRE DUAS OPÇÕES): 177 

 178 

“Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 (dois) anos e 179 

seus membros poderão ser reconduzidos desde que suas indicações sejam referendadas pelas entidades 180 

que representam, habilitando-os a participar do processo eleitoral.” (ALTERAÇÃO: correção de 181 

redação. Considerando a dificuldade de adesão de membros ao Conselho e o interesse e outros em 182 

permanecer, a redação foi alterada, abrindo espaço para continuidade da participação, respeitando 183 

sempre deliberação da entidade a quem pertence a cadeira no conselho, se vencedora no processo 184 

eleitoral) 185 

Parágrafo único - A representação nos segmentos deve ser distinta e 186 

autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por 187 

isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS 188 

só poderá representar o governo, assim como um prestador de serviços de 189 

saúde não pode ser representante do segmento Trabalhador de Saúde ou 190 

Usuário. 191 

OU  192 

 193 

Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde terá duração de 02 (dois) anos e 194 

seus membros poderão ser reconduzidos por mais um mandato consecutivo, desde que suas indicações 195 

sejam referendadas pelas entidades que representam, habilitando-os a participar do processo 196 

eleitoral.” 197 

§1º - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em 198 

relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um 199 

profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS só 200 

poderá representar o governo, assim como um prestador de serviços de 201 

saúde não pode ser representante do segmento Trabalhador de Saúde ou 202 

Usuário. 203 

§2º - Recomenda-se que, a cada eleição, o Conselho Municipal de Saúde – COMUS promova a 204 

renovação de, no mínimo, 30% entre os segmentos de representação de prestadores de serviço, 205 

trabalhadores de saúde e usuário, se verificada procura de outras entidades postulantes à participação 206 

do Colegiado 207 

 208 

 209 

Artigo 6º. O caput e o inciso III do artigo 7º. passarão a vigorar com as seguintes redações: 210 

 211 
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“Artigo 7º. Os membros que compõem o Conselho Municipal de Saúde deverão observar, 212 

obrigatoriamente, as normativas do Ministério da Saúde, enquanto órgão regulamentador do Sistema 213 

Único de Saúde e, subsidiariamente, as demais normas estabelecidas pelas esferas estadual e 214 

municipal, desde que não conflitem com as estabelecidas pelo ente federal, além das seguintes 215 

disposições: (ALTERAÇÃO: correção de redação, para adequar o comportamento do conselheiro às 216 

normativas do SUS) 217 

... 218 

 219 

“III. A atuação dos Conselheiros será definida no Regimento Interno deste Conselho Municipal de 220 

Saúde.” (ALTERAÇÃO: correção de redação para tornar correto que o que será disciplinado no 221 

regimento é a forma de atuação do conselheiro e não o mandato) 222 

 223 

Artigo 7º - O artigo 13 passará a vigorar com a seguinte redação: 224 

 225 

“Artigo 13. O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em sessões plenárias de deliberação, realizadas 226 

ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado, nos termos do Regimento 227 

Interno. (ALTERAÇÃO: correção de redação para que a formalidade de convocação seja disciplinada 228 

em documento interno) 229 

 230 

Artigo 8º. O §1º do artigo 15 passa a viger com a seguinte redação: 231 

 232 

“§1º. A composição do Conselho Municipal de Saúde – COMUS, para cada novo mandato, se 233 

consignará com a formalização junto à Plenária, dos nomes dos representantes dos segmentos 234 

concorrentes escolhidos dentre todos os postulantes previamente inscritos, em reunião plenária 235 

convocada especificamente para este fim.” 236 

 237 

Artigo 9º. Revogam-se as disposições contrárias. 238 

 239 

Artigo 10  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 240 

 241 

 242 

São Sebastião, ____ de junho de 2019. 243 

 244 

 245 

 246 

FELIPE AUGUSTO 247 

Prefeito 248 

 249 
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