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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 1 

COMUS – DATADO DE 09/01/2018.  2 

Data: 13 de novembro de 2020 – Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Revisão do Regimento Interno do COMUS – datado de 09/01/2018: Sra. Claudia e 5 

Conselheiro Henrique não deliberaram em decorrência da falta de quórum, porém efetuaram a 6 

leitura das sugestões efetuadas pelo Conselheiro Henrique, com destaques para sugestões na cor 7 

amarela, sendo estas dispostas a seguir: 8 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DO CONSELHEIRO HENRIQUE 9 

 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO 10 

COMUS – DATADO DE 09/01/2018 11 

O Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião – COMUS, no cumprimento das diretrizes da 12 

Resolução n°. 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, é a instância 13 

colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde de São Sebastião, com 14 

composição, organização e competência fixadas na Lei Federal n°. 8.142/90 e de acordo com o 15 

Inciso V, Artigo 2º da Lei Municipal n°. 2579 de 20 de setembro de 2018, aprova o presente 16 

Regimento Interno que organiza e estabelece as normas para o seu funcionamento. 17 

O Conselho Municipal de Saúde - CMS, é órgão de instância máxima colegiada, deliberativa e de 18 

natureza permanente com composição, organização e competência fixadas na Lei Federal n° 19 

8.142/90 e de acordo com o Inciso V, Artigo 2º da Lei Municipal n° 2579 de 20 de setembro de 20 

2018, alterada pela Lei 2.669, de 16 de dezembro de 2019, aprova o presente Regimento Interno 21 

que organiza e estabelece as normas para o seu funcionamento. 22 

Justificativa: A finalidade do COMUS é dar voz a sociedade. Sua manifestação colegiada 23 

representa a soberania da vontade popular. No Estado Democrático de Direito, a decisão do 24 

Plenário possui, por sí só, a ápice da manifestação social. Dessa forma, suas decisões 25 

representam o esgotamento deliberativo do tema na esfera administrativa, cabendo, se 26 

assim necessário, a análise quanto a forma na instância judiciária. Os temas deliberados 27 

coletivamente podem ser rediscutidos em nova análise motivada por requerimento 28 

encaminhada por maioria simples dos Conselheiros e aprovada por 2/3 dos votos do 29 

Plenário. Essa proposta busca resguardar a margem democrática da segurança jurídica dos 30 

atos colegiados do COMUS. Ver art. 44.   31 

Capítulo I 32 

Do Objetivo 33 

Artigo 1º O Regimento Interno tem por objetivo disciplinar o funcionamento do COMUS de acordo 34 

com o que dispõe a legislação federal, estadual e municipal que rege a matéria. 35 

Capítulo II 36 

Da Finalidade e Competência 37 

Artigo 2º O COMUS, tem como objetivo a melhoria da saúde da população, competindo-lhe: 38 

Artigo 2º O COMUS, tem como objetivo a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde, 39 

público e privado, competindo-lhe: 40 

Justificativa: Busca-se melhorar a qualidade da prestação do serviço que pode melhorar a 41 

saúde, e não a saúde em seu significado único, considerando esta como resultado daquela. 42 

I - Fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma 43 

permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS; 44 

II - Elaborar o seu Regimento Interno e outras normas de funcionamento; 45 

III - Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 46 

Conferências Municipais de Saúde; 47 

IV - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde e propor estratégias para 48 

a sua aplicação aos setores público e privado; 49 

V - Definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde, observadas as normas da Lei Orgânica 50 

Municipal, e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a 51 
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capacidade organizacional dos serviços; 52 

VI - Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão; 53 

VII - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-54 

se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, 55 

educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros; 56 

VIII - Proceder a revisão periódica dos planos de saúde; 57 

IX - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder 58 

Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os 59 

face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde; 60 

X - Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos 61 

de Saúde Municipal; 62 

XI - Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato, convênio 63 

ou instrumento congênere na área de saúde; 64 

XII - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades 65 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de 66 

planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente; 67 

XIII - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal 68 

de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos; 69 

XIV - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da 70 

Saúde, incluindo o Fundo Municipal de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, 71 

Estado, e da União, com base no que a lei disciplina; 72 

XV - Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações 73 

financeiras; 74 

XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar 75 

denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente; 76 

XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a 77 

consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar 78 

recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias; 79 

XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a 80 

consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde. 81 

Justificativa: Atendendo o disposto no preâmbulo. 82 

XVIII - Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor 83 

sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o 84 

respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a 85 

sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde; 86 

XIX - Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos 87 

populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde; 88 

XX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde 89 

pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS); 90 

XXI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e 91 

competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação,  92 

incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos; 93 

XXII - Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de 94 

acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do 95 

SUS; 96 

XXIII - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, 97 

Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes 98 

não representados nos conselhos; 99 

XXIV - Deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde 100 

no SUS; 101 

XXV - Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos 102 

Conselhos de Saúde; 103 
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XXVI - Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de 104 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS). 105 

XXVII - Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência; 106 

XXVIII - Exercer outras atribuições que lhe forem estabelecidas por lei. 107 

Parágrafo Único No exercício de suas funções, o COMUS pautará suas ações pelas deliberações 108 

da Conferência Municipal de Saúde. 109 

I - Acompanhar e fiscalizar o Fundo de Saúde; 110 

II - Aprovar os critérios de transferência de recursos financeiros do estado para o município, 111 

destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde; 112 

III - Deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades quanto aos planos de 113 

aplicação dos recursos do fundo de saúde; 114 

IV - Avaliar a gestão do SUS no âmbito do respectivo município; 115 

V - Analisar o Relatório de Gestão apresentado pelo gestor municipal do SUS e emitir parecer 116 

conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas definidas em Lei; 117 

VI - Aprovar a programação anual do Plano de Saúde, antes da data de encaminhamento da lei de 118 

diretrizes orçamentárias do exercício correspondente; 119 

VII - Auxiliar a Câmara Municipal no processo de fiscalização do cumprimento, pelo município, das 120 

normas estabelecidas em Lei, com ênfase no que diz respeito: i) à elaboração e execução do Plano 121 

de Saúde Plurianual; ii) ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes 122 

orçamentárias; iii) à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde; iv) às 123 

transferências dos recursos ao Fundo de Saúde; v) à aplicação dos recursos vinculados ao 124 

SUS; vi) à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com recursos 125 

vinculados à saúde; 126 

VIII - Avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária 127 

e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução 128 

financeira prevista em Lei, nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde 129 

prestados à população; 130 

IX - Verificar, pelo sistema de amostragem, o cumprimento do disposto em legislação fiscal 131 

financeira, além de verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão, com 132 

ênfase na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório de saúde; 133 

X - Apreciar os indicadores formulados pelo município para a avaliação da qualidade das ações e 134 

serviços públicos de saúde; 135 

XI - Aprovar as despesas com ações e serviços públicos de saúde referentes a saneamento básico 136 

de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que esteja de acordo com as diretrizes das 137 

demais determinações previstas em Lei; 138 

XII - Adotar medidas para que o município promova a imediata devolução dos recursos 139 

irregularmente aplicados ao respectivo Fundo de Saúde, com recursos do próprio Tesouro, quando 140 

o Conselho receber do Ministério da Saúde comunicação de irregularidades em razão do 141 

descumprimento, pelo município, de disposições legais, ou aplicação de recursos federais em 142 

objeto diverso do originalmente pactuado, uma vez que o município poderá ficar sujeito à 143 

suspensão das transferências de recursos constitucionais caso não comprove a aplicação efetiva 144 

do montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios 145 

anteriores; 146 

XIII - Aprovar o plano municipal de saúde; 147 

XIV - Pactuar quanto à responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do 148 

município, na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica; 149 

XV - Fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), 150 

depositados em conta especial no âmbito do município; 151 

XVI - Monitorar a execução do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde em relação ao 152 

cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos 153 

disponibilizados; 154 

XVII - Recomendar, motivadamente, e mediante aprovação da maioria de seus membros, à 155 
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discrição dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e da Comissão 156 

Corregedora Tripartite, a realização de auditorias e avaliações especiais, bem como comunicar aos 157 

órgãos de controle, internos e externos, descumprimento dos dispositivos previstos em Lei; 158 

XVIII - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da 159 

Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município; 160 

XIX - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de 161 

Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos; 162 

XX - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a 163 

consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como deliberar sobre 164 

recursos e revisão de votação apresentados em Plenária; 165 

XXI - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento; 166 

XXII - Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 167 

Conferências de Saúde; 168 

XXIII - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus 169 

aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e 170 

privado; 171 

XXIV - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, 172 

articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, 173 

justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros; 174 

XXV - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder 175 

Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os 176 

face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde; 177 

XXVI - Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos 178 

Planos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal; 179 

XXVII - Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou 180 

convênio na área de saúde; 181 

XXVIII - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades 182 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de 183 

planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente; 184 

XXIX - Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor 185 

sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o 186 

respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a 187 

sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde; 188 

XXX - Estimular articulação e intercâmbio entre o Conselho de Saúde, entidades, movimentos 189 

populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde; 190 

XXXI - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de 191 

saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS); 192 

XXXII - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, 193 

observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural da região e do 194 

País; 195 

XXXIV - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as 196 

funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de 197 

comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos; 198 

XXXV - Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de 199 

acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do 200 

SUS; 201 

XXXVI - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, 202 

Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes 203 

não representados nos conselhos; 204 

XXXVII - Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS e 205 

CES; 206 

XXXVIII - Deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a 207 
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Saúde no SUS; 208 

XXXIX - Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias do 209 

Conselho de Saúde; 210 

XL - Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de 211 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS); 212 

XLI - Aprovar a normalização complementar, elaborada pelo município, relativa ao pagamento de 213 

prestadores de serviços assistenciais em seu território, inclusive quanto a alteração de valores de 214 

procedimentos, tendo a tabela nacional como referência mínima; 215 

XLII – Contribuir para a elaboração de projetos de implantação das equipes de saúde da Família, 216 

com ou sem os profissionais de saúde bucal, equipe de agentes comunitários de saúde, das 217 

equipes de atenção básica para populações específicas 218 

XLIII - Aprovar as propostas de implantação das equipes de atenção básica elaboradas pelos 219 

municípios; 220 

XLIV - Apreciar e aprovar a necessidade de complementação de serviços públicos de saúde, com 221 

serviços privados de assistência à saúde no âmbito SUS; 222 

XLV - Apreciar as metas definidas pelo gestor em conjunto com o prestador de serviço, de acordo 223 

com as necessidades e peculiaridades da rede de serviços, contido no Plano Operativo integrante 224 

do ajuste entre o poder público e o setor privado, o qual deverá conter elementos que demonstrem 225 

a utilização de capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição 226 

de oferta, fluxos de serviços e pactuação de metas; 227 

XLVI - Criar Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), órgão de assessoramento ao 228 

Plenário do Conselho, com objetivo, entre outros, de acompanhar e fiscalizar os serviços e as 229 

ações realizadas pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador; 230 

XLVII - Estimular e apoiar, em conjunto com o município, o processo de discussão com 231 

participação de todos os setores da sociedade, com foco no controle social, nas questões 232 

pertinentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 233 

XLVIII - Participar da discussão das ações de alimentação e nutrição no SUS, compreendendo no 234 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e 235 

nutrição; 236 

Justificativa: Orientações do Tribunal de Contas da União de acordo com a Cartilha de 237 

Orientação aos Conselheiros de Saúde (Brasil. Tribunal de Contas da União. Orientações 238 

para conselheiros de saúde. – 2. ed. – Brasília : TCU, Secretaria de Controle Externo da 239 

Saúde, 2015. 111 p).   240 

Parágrafo Único - No exercício de suas funções, o COMUS pautará suas ações pelas deliberações 241 

da Conferência Municipal de Saúde. 242 

 243 

Capítulo III 244 

Da Composição e Representação 245 

Artigo 3º O COMUS, de acordo com a legislação específica em vigor, Lei Orgânica da Saúde nº. 246 

8080/90 e 8142/90 e a Lei Municipal 2579/2018 será composto por 20 (vinte) membros 247 

representantes dos seguintes segmentos: (Redação alterada na 232ª reunião ordinária do COMUS, 248 

realizada no dia 249 

09/01/18) 250 

Artigo 3º O COMUS, de acordo com a legislação específica em vigor, Lei Orgânica da Saúde  251 

e a Lei Municipal, será composto por 20 (vinte) membros representantes dos seguintes segmentos: 252 

Justificativa: Atualização normativa.  253 

I – Governo (Municipal); 254 

II – Prestadores de serviços de saúde (entidades públicas, filantrópicas e privadas); 255 

III – Profissionais de Saúde (tanto os responsáveis por atividades fins: médicos, enfermeiros, 256 

assistentes sociais, fisioterapeutas e outros, como responsáveis pelas atividades meio, ou seja, 257 

pessoal técnico e administrativo), dos órgãos e entidades públicas e/ou privadas do setor de saúde; 258 

IV – Usuários. 259 
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Artigo 4º A representação dos usuários será sempre paritária em relação ao conjunto dos demais 260 

segmentos. 261 

Parágrafo Único Os representantes dos usuários não devem estar, direta ou indiretamente, ligados 262 

a qualquer um dos outros segmentos. 263 

Artigo 5º Não poderão integrar o COMUS pessoas que pertençam aos poderes legislativo e 264 

judiciário, bem como ao Ministério Público. 265 

Artigo 6º Dentre os representantes do governo municipal, um será o Secretário da Saúde, membro 266 

nato do COMUS. 267 

Artigo 7º Os representantes do Governo, exceção feita ao Secretário da Saúde, serão indicados 268 

mediante ofício da autoridade responsável pelo órgão onde trabalham. 269 

Artigo 8º Os representantes dos demais segmentos serão indicados expressamente, mediante ata 270 

da plenária que os elegeu. 271 

Artigo 9º O mandato dos membros do COMUS terá a duração de dois anos, sendo permitida a 272 

reeleição dos mesmos, desde que, nos termos dos artigos 7º e 8º deste Regimento, sejam 273 

novamente indicados pelas organizações que representam. 274 

Capítulo IV 275 

Das Substituições 276 

Artigo 10º No caso de afastamento temporário de um dos titulares, assumirá o suplente, com direito 277 

a voz e voto, sem necessidade de prévia comunicação ao Conselho. 278 

Parágrafo Único No caso de afastamento definitivo de um dos titulares, assumirá o suplente, com 279 

direito a voz e voto, devendo a entidade indicar novo suplente, em substituição ao afastado, 280 

comprovando a indicação pela ata que o elegeu. 281 

Artigo 11A organização que não se fizer representar em três reuniões consecutivas ou cinco 282 

intercaladas, no período de um ano e não apresentar justificativa em três dias úteis após a última 283 

falta permitida, será comunicado pelo COMUS, tendo trinta dias para indicar novos representantes, 284 

observando o que dispõem os artigos 7º e 8º deste Regimento. 285 

Parágrafo Único A organização que não cumprir este prazo terá sua representação suspensa até o 286 

final do mandato, sendo o fato denunciado publicamente. 287 

Artigo 12 A vaga resultante do caso previsto no parágrafo único do Artigo 11 será preenchida, para 288 

completar o mandato, por representante de outra organização pertencente ao mesmo segmento da 289 

que foi suspensa, observando-se a paridade entre a representação dos usuários e a dos demais 290 

segmentos. 291 

Parágrafo Único Para preenchimento da vaga resultante será feito processo eleitoral nos moldes  292 

previstos no Artigo nº. 20 da Lei Municipal nº. 1990, de 06/11/09. 293 

Artigo 13 Os órgãos do Governo representados no COMUS, com ausência em três reuniões 294 

consecutivas ou em cinco intercaladas, durante um ano e não justificadas deverão ser denunciados 295 

publicamente. 296 

Capítulo V 297 

Das Comissões 298 

Artigo 14 No desempenho de suas funções, o COMUS atuará como Colegiado Pleno integrado por 299 

todos os seus membros titulares ou por meio da Secretaria Executiva e auxiliado pelas 300 

Comissões Permanentes e provisórias que forem criadas. 301 

Artigo 15 São Comissões permanentes do COMUS: (Redação alterada na 226ª reunião ordinária 302 

do 303 

COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 304 

Artigo 15 São Comissões permanentes do COMUS: 305 

Justificativa : Atualização normativa 306 

I - Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano Municipal de Saúde; 307 

II - Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades; 308 

III - Comissão de Finanças. 309 

§ 1º Cada comissão será composta por, no mínimo, quatro membros, devendo ser observada a 310 

paridade entre a representação dos usuários e a do conjunto dos demais segmentos. 311 
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§ 2º Os suplentes do Conselho poderão participar dessas comissões. 312 

§ 3º Cada comissão elegerá um Coordenador e seu suplente. 313 

§ 4º Os coordenadores, sempre que necessário, comparecerão às reuniões da Comissão 314 

Executiva. 315 

§ 5º As comissões poderão solicitar o apoio técnico de pessoas físicas ou jurídicas para execução 316 

de suas atividades, desde que esgotados os recursos técnicos ofertados pela administração 317 

municipal. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 318 

COMUS 319 

nº 34-2017) 320 

§ 5º As comissões poderão solicitar o apoio técnico de pessoas físicas ou jurídicas para execução 321 

de suas atividades, desde que esgotados os recursos técnicos ofertados pela administração 322 

municipal. 323 

Justificativa: Atualização normativa. 324 

nº 34-2017) 325 

§ 6º Cada comissão deverá apresentar dentro de sessenta dias após sua instalação, o seu plano 326 

de trabalho, para aprovação pelo COMUS. 327 

Artigo 16 Outras comissões permanentes ou provisórias poderão ser criadas pelo pleno do 328 

conselho, na medida em que as considerar necessárias. (Redação alterada na 226ª reunião 329 

ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 330 

Artigo 16 Outras comissões permanentes ou provisórias poderão ser criadas pelo pleno do 331 

conselho, na medida em que as considerar necessárias. 332 

Justificativa: Atualização normativa. 333 

Artigo 17 A Secretaria Executiva prevista no Parágrafo Único, Artigo 9º da Lei nº. 1990, de 334 

06/11/09,será composta por quatro membros, abaixo relacionados, eleitos pelos conselheiros 335 

titulares na primeira reunião após a posse dos mesmos: 336 

Artigo 17 A Secretaria Executiva será composta por quatro membros, abaixo relacionados, eleitos 337 

pelos conselheiros titulares na primeira reunião após a posse dos mesmos: 338 

Justificativa: Atualização normativa. 339 

I – Presidente, que será também, Presidente do Conselho; 340 

II – Vice-presidente; 341 

III – Primeiro Secretário; 342 

IV – Segundo Secretário. 343 

§1º Na vacância dos membros da Secretaria Executiva, seus substitutos serão eleitos, respeitada a  344 

paridade de representação dos usuários e o conjunto dos demais segmentos. (Redação alterada 345 

na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 346 

§1º Na vacância dos membros da Secretaria Executiva, seus substitutos serão eleitos, respeitada a  347 

paridade de representação dos usuários e o conjunto dos demais segmentos. 348 

Justificativa: Atualização normativa. 349 

§ 2º A paridade de representação entre os usuários e o conjunto dos demais segmentos será 350 

observada. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 351 

COMUS nº 34-2017) 352 

§ 2º A paridade de representação entre os usuários e o conjunto dos demais segmentos será 353 

observada. 354 

Justificativa: Atualização normativa. 355 

§ 3º Em seus impedimentos, o Presidente e o Primeiro Secretário serão substituídos, 356 

respectivamente, pelo Vice-presidente e pelo Segundo Secretário. (Redação alterada na 226ª 357 

reunião 358 

ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 359 

§ 3º Em seus impedimentos, o Presidente e o Primeiro Secretário serão substituídos, 360 

respectivamente, pelo Vice-presidente e pelo Segundo Secretário. 361 

Justificativa: Atualização normativa. 362 

Artigo 18 São atribuições da Secretaria Executiva: 363 
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I - Encaminhar as questões administrativas e legais de competência do Conselho; 364 

II - Manter, sistematicamente, contatos com a Secretaria da Saúde e Comissões do COMUS, 365 

buscando inteirar-se das ações do Plano Municipal de Saúde, da movimentação de recursos do 366 

Fundo Municipal de Saúde e demais assuntos pertinentes ao desempenho das funções do 367 

Conselho; 368 

III - Subsidiar as decisões do Conselho com informações encaminhadas, com antecedência, aos 369 

conselheiros; 370 

IV - Convocar os coordenadores das comissões para as reuniões quando os assuntos em pauta 371 

assim o exigirem; 372 

V - Organizar as atividades do Conselho por meio da sistematização de informações visando o bom 373 

andamento dos trabalhos e a agilização das decisões; 374 

VI - Convocar as reuniões do COMUS. 375 

Parágrafo Único A Secretaria Executiva se reunirá mensalmente sob a coordenação do Presidente. 376 

Artigo 19 São atribuições da Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano Municipal  377 

de Saúde: 378 

I - Acompanhar, monitorar, avaliar a execução do Plano Municipal de Saúde; 379 

II - Analisar o Relatório da Gestão; 380 

III - Acompanhar o planejamento e gerenciamento do investimento do recurso público; 381 

IV - Solicitar documentos inerentes ao Plano Municipal de Saúde, para acompanhar andamento da 382 

execução, conforme preceitos preconizados pelo SUS, universalização, descentralização, 383 

integralidade e equidade no atendimento com a participação popular; 384 

V - Elaborar relatório quadrimestral das atividades da comissão e apresentar para o COMUS. 385 

(Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-386 

2017) 387 

V - Elaborar relatório quadrimestral das atividades da comissão e apresentar para o COMUS. 388 

Justificativa: Atualização normativa. 389 

Artigo 20 São atribuições da Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades de 390 

Saúde: 391 

I - Avaliar a qualidade dos atendimentos prestados nas unidades de saúde próprias, contratadas 392 

e/ou conveniadas; (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, 393 

resolução COMUS nº 34-2017) 394 

I - Avaliar a qualidade dos atendimentos prestados nas unidades de saúde próprias, contratadas 395 

e/ou conveniadas; 396 

Justificativa: Atualização normativa. 397 

II - Discutir e decidir sobre as prioridades e programas de responsabilidade do SUS a serem 398 

desenvolvidos pelos serviços da instituição prestadora de serviços, observando as diretrizes e 399 

planejamento municipal e regional em saúde, fiscalizando a efetividade dos resultados na 400 

execução dessas prioridades; 401 

III – Receber e acompanhar denúncias referentes ao funcionamento e atendimento das unidades 402 

de saúde, encaminhando ao Plenário do COMUS para ciência e deliberação. (Redação alterada na 403 

226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 404 

III – Receber e acompanhar denúncias referentes ao funcionamento e atendimento das unidades 405 

de saúde, encaminhando ao Plenário do COMUS para ciência e deliberação. 406 

Justificativa: Atualização normativa. 407 

Parágrafo Único Os Conselhos Gestores tem têm por finalidade possibilitar a participação 408 

organizada da população nos serviços prestados pelas Unidades de Saúde no trabalho pela 409 

melhoria da qualidade de vida e saúde da população, no sentido de garantir o acesso universal e 410 

igualitário às ações dos serviços, bem como, garantir o atendimento integral ao indivíduo, 411 

abrangendo a promoção, prevenção e recuperação de sua saúde. 412 

Artigo 21 A Comissão de Finanças – COFIN, tem função consultiva, atuando como órgão 413 

interlocutor entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS em assuntos relacionados com a 414 

movimentação orçamentária e financeira das contas públicas do Fundo Municipal de Saúde, tendo 415 
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como atribuições: (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, 416 

resolução COMUS nº 34-2017) 417 

Artigo 21 A Comissão de Finanças – COFIN, tem função consultiva, atuando como órgão 418 

interlocutor entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS em assuntos relacionados com a 419 

movimentação orçamentária e financeira das contas públicas do Fundo Municipal de Saúde, tendo 420 

como atribuições: 421 

Justificativa: Atualização normativa. 422 

I - Analisar a proposta orçamentária anual da Saúde, com vistas às metas e prioridades da Lei de 423 

Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2º da CF) em conjunto com a Lei 8080/90, artigo 36, dando 424 

parecer ao COMUS; 425 

I - Analisar a proposta orçamentária anual da Saúde, com vistas às metas e prioridades da Lei de 426 

Diretrizes Orçamentárias e legislação fiscal e financeira pertinente, emitindo parecer ao COMUS; 427 

Justificativa: Atualização normativa e adequação da redação regimental. 428 

II - Acompanhar a movimentação e destinação dos recursos da Saúde; 429 

III - Avaliar as prestações de contas do gestor da saúde referentes a oferta e produção de serviços 430 

públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, emitindo parecer conclusivo ao 431 

COMUS, opinando pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas; (Redação 432 

alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 433 

III - Avaliar as prestações de contas do gestor da saúde referentes a oferta e produção de serviços 434 

públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, emitindo parecer conclusivo ao 435 

COMUS, manifestando-se em parecer pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das 436 

contas; 437 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental. 438 

IV - Assessorar o COMUS nos casos de denúncias de não conformidade e/ou irregularidades nas 439 

finanças da Saúde; (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, 440 

resolução COMUS nº 34-2017) 441 

IV - Assessorar o COMUS nos casos de denúncias de não conformidade e/ou irregularidades nas 442 

finanças da Saúde; 443 

Justificativa: Atualização normativa. 444 

V- Avaliação dos Convênios, Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Instrumentos Congêneres 445 

sempre que necessário e conveniente; (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, 446 

em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 447 

V- Avaliação dos Convênios, Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Instrumentos Congêneres 448 

sempre que necessário e conveniente; 449 

Justificativa: Atualização normativa. 450 

VI - Apoiar-se na opinião de equipe(s) técnica (s) sempre que necessário à compreensão e 451 

conclusão sobre aspectos relacionados com as prestações de contas avaliadas. 452 

§ 1º As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 453 

(trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente. (Redação alterada na 226ª 454 

reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 455 

§ 1º As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 456 

(trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre subsequente. 457 

Justificativa: Atualização normativa. 458 

§ 2º Não havendo manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para 459 

rejeitada. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 460 

COMUS nº 34-2017) 461 

§ 2º Não havendo manifestação no prazo definido, o status das contas deverá ser alterado para 462 

Rejeitada, dando-se publicidade a alteração por meio de Resolução. Até a edição da Resolução 463 

pelo COMUS, a Ata da Reunião que deliberou pela alteração dará publicidade ao ato perfeito. 464 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental; observância do 465 

princípio da publicidade. 466 

§ 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da 467 
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conta poderá ser modificado para aprovada. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do 468 

COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 469 

§ 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o status da 470 

conta poderá ser modificado para aprovada, dando-se publicidade a alteração por meio de 471 

Resolução. Até a edição da Resolução pelo COMUS, a Ata da Reunião que deliberou pela 472 

alteração dará publicidade ao ato perfeito. 473 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental; observância do 474 

princípio da publicidade 475 

§ 1º O gestor encaminhará mensalmente ao COMUS dados financeiros sujeitos à análise da 476 

prestação de contas do quadrimestre, em atendimento ao inciso III deste artigo. (Redação alterada 477 

na 181ª reunião ordinária do COMUS, em 08/10/2013, resolução COMUS nº. 35-2013) 478 

§ 4º O gestor encaminhará mensalmente ao COMUS dados financeiros sujeitos à análise da 479 

prestação de contas do quadrimestre, em atendimento ao inciso III deste artigo. 480 

Justificativa: Atualização normativa. 481 

§ 2º O consolidado dos dados financeiros apresentados mensalmente, previstos no parágrafo 482 

anterior, consistente na Prestação de Contas do Quadrimestre, deverá ser encaminhado em sua 483 

integralidade ao COMUS, com antecedência 07 (sete) dias da reunião plenária que inclua este  484 

assunto como item de pauta. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 485 

11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 486 

§ 5º O consolidado dos dados financeiros apresentados mensalmente, previstos no parágrafo 487 

anterior, consistente na Prestação de Contas do Quadrimestre, deverá ser encaminhado em sua 488 

integralidade ao COMUS, com antecedência 07 (sete) dias da reunião plenária que inclua este 489 

assunto como item de pauta. 490 

Justificativa: Atualização normativa. 491 

§ 3º No que concerne à avaliação prevista no inciso III, a Comissão de Finanças tendo recebido do  492 

Gestor no prazo do § 2º a Prestação do Quadrimestre, deverá protocolar parecer conclusivo com 493 

antecedência de 02 (dois) dias úteis à reunião plenária que inclua este assunto como item de 494 

pauta. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS 495 

nº 34-2017) 496 

§ 6º No que concerne à avaliação prevista no inciso III, a Comissão de Finanças tendo recebido do  497 

Gestor no prazo do § 2º a Prestação do Quadrimestre, deverá protocolar parecer conclusivo com 498 

antecedência de 02 (dois) dias úteis à reunião plenária que inclua este assunto como item de 499 

pauta. 500 

Justificativa: Atualização normativa. 501 

Artigo 22 – Para o bom andamento dos trabalhos da COFIN, poderá ser elaborado regimento 502 

interno por seus membros, devendo o mesmo ser aprovado pela Plenária em reunião ordinária. 503 

(Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-504 

2017) 505 

Artigo 22 – Para o bom andamento dos trabalhos da COFIN, poderá ser elaborado regimento 506 

interno por seus membros, devendo o mesmo ser aprovado pela Plenária em reunião ordinária. 507 

§ 1º - A COFIN estabelecerá como parâmetro de análise da prestação de contas os termos 508 

“Aprovado”, “Aprovado com Ressalvas” e “Reprovado”. 509 

§ 2º - A COFIN analisará as respostas de seus questionamentos e pautará com “Aprovado” quando 510 

o órgão instado a responder atende o solicitado e observa os dispositivos legais pertinentes. 511 

§ 3º - A COFIN analisará as respostas de seus questionamentos e pautará com “Aprovado com 512 

Ressalvas” quando o órgão instado a responder atende o solicitado, mas não apresenta 513 

atendimento aos dispositivos legais. 514 

§ 4º - A COFIN analisará as respostas de seus questionamentos e pautará como “Reprovado” 515 

quando o órgão instado a responder, não responde ao questionamento, não atendendo assim os 516 

dispositivos legais pertinentes. 517 

§ 5º - Sem prejuízo da análise da COFIN, as irregularidades detectadas que consubstanciem em 518 

não atendimento ao disposto na legislação fiscal e financeira pertinente, por meio de deliberação 519 
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da maioria dos Conselheiros que compõe a COFIN, será tal fato comunicado, pela Comissão 520 

executiva, aos órgãos de controle, internos e/ou externos.  521 

§ 6º - A COFIN poderá, dentro de sua composição, deliberar sobre temas de prestação de contas 522 

desde que em reunião estejam, ao menos, 2 (dois) membros de segmentos distintos, não podendo, 523 

contudo, formular parecer quanto a prestação de contas a ser apresentado em Plenária, o qual 524 

deve ter a participação de todos os componentes da Comissão. 525 

Justificativa: Atualização normativa; observância dos dispositivos legais pertinentes ao 526 

controle da Administração Pública; atendimento aos princípios da legalidade, 527 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; adequação ao aspecto “voluntariado”. 528 

Capítulo VI 529 

Das Reuniões e Deliberações do COMUS 530 

Artigo 23 O COMUS se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre 531 

que necessário por deliberação da Plenária do Conselho, da Secretaria Executiva ou do 532 

Presidente. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 533 

COMUS nº 34-2017) 534 

Artigo 23 O COMUS se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre 535 

que necessário por deliberação da Plenária do Conselho, da Secretaria Executiva ou do (a) 536 

Presidente. 537 

Justificativa: Atualização normativa. 538 

§ 1º As reuniões extraordinárias poderão também, ser convocadas atendendo a requerimento 539 

subscrito pela maioria dos membros titulares. 540 

§ 2º A Secretaria Executiva, através de seu Presidente, convocará as reuniões extraordinárias para 541 

tratar de matéria específica e urgente. 542 

§ 3º Itens que não constem da pauta de convocação não devem ser discutidos nas reuniões 543 

extraordinárias. 544 

§ 4º Uma vez protocolado no Conselho o requerimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo, a 545 

Executiva terá até 24h para expedir a convocação. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do 546 

COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 547 

§ 4º Uma vez protocolado no Conselho o requerimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo, a 548 

Executiva, por meio do (a) Presidente, terá até 24h para expedir a convocação, ouvido seus 549 

integrantes e deliberado pela maioria por meio de votação presencial ou virtual. 550 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental; observância da 551 

autonomia do (a) Presidente do COMUS; observância da decisão colegiada e adequação aos 552 

meios de realização da consulta/manifestação. 553 

§ 5º As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com no mínimo 48h de antecedência à 554 

sua realização ou de acordo com a urgência da matéria. (Redação alterada na 226ª reunião 555 

ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 556 

§ 5º As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com no mínimo 48h de antecedência à 557 

sua realização ou de acordo com a urgência da matéria. 558 

I - Entende-se como “urgência da matéria” aquela pela qual a espera por data posterior venha a 559 

caracterizar prejuízo ao erário público. 560 

II - Não se considera “urgência da matéria” deliberações administrativas que estejam contempladas 561 

em Plano de Saúde aprovados pelo Plenário do COMUS. 562 

Justificativa: Atualização normativa; observância do princípio da oportunidade e eficiência 563 

da administração pública e proteção aos recursos destinados à saúde.  564 

Artigo 24 As datas e horário das reuniões ordinárias serão fixadas, por consenso, na última reunião 565 

ordinária do ano antecedente. O cronograma será enviado a todos os membros titulares e 566 

suplentes, para a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, para o Ministério Público Estadual e 567 

Federal. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 568 

COMUS nº 34-2017) 569 

Artigo 24 As datas e horário das reuniões ordinárias serão fixadas, por consenso, na última reunião 570 

ordinária do ano antecedente. O cronograma será enviado a todos os membros titulares e 571 
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suplentes, para a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, para o Ministério Público Estadual e 572 

Federal, para o Tribunal de Contas do Estado e divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aos 573 

seus servidores. 574 

Justificativa: Atualização normativa; observância do princípio da publicidade. 575 

§ 1º As reuniões de prestação de contas terão pauta exclusiva, sem possibilidade da consignação 576 

de voto dos conselheiros, com início as 15h em primeira chamada e término as 18h, prorrogáveis 577 

por mais 20 minutos. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, 578 

resolução COMUS nº 34- 2017) 579 

§ 1º As reuniões de prestação de contas terão pauta exclusiva, sem possibilidade da consignação 580 

de voto dos conselheiros, com início às 15h em primeira chamada e término as 18h, prorrogáveis 581 

por mais 20 minutos. 582 

I – a critério da Comissão Executiva, devidamente fundamentado, o início poderá dar-se às 14h; 583 

II – a critério da Comissão Executiva, devidamente fundamentado, as chamadas poderão ser 584 

adequadas ao meio de realização virtual, desde que consignadas em Ata. 585 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da realização das reuniões por meio virtual. 586 

Artigo 25 A Secretaria Executiva expedirá convocação para os membros titulares e suplentes com 587 

a devida pauta, cinco dias úteis antes das reuniões ordinárias, por meio de correspondência 588 

protocolada ou e-mail. 589 

Parágrafo único – A Secretaria Executiva, poderá utilizar de mídias eletrônicas de comunicação 590 

social para atender o disposto no caput, desde que consignadas em Ata. 591 

Justificativa: Adequação da realização das reuniões por meio virtual. 592 

Artigo 26 Na impossibilidade de participação regular de qualquer membro, em consequência do 593 

calendário estabelecido e na inviabilidade de compatibilização de horário, o COMUS comunicará o 594 

fato à respectiva entidade, solicitando a substituição imediata do seu representante, observando o 595 

que a respeito dispõe este Regimento Interno. 596 

Artigo 27 As reuniões terão o prazo de duração de até 02 (duas) horas, podendo, por consenso, 597 

ser prorrogado, desde que haja o quórum mínimo exigido. (Redação alterada na 226ª reunião 598 

ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 599 

Artigo 27 As reuniões terão o prazo de duração de até 02 (duas) horas, podendo, por consenso, 600 

ser prorrogado, desde que haja o quórum mínimo exigido. 601 

Justificativa: Atualização normativa. 602 

Artigo 28 As reuniões do COMUS instalar-se-ão em primeira chamada, com a presença da maioria 603 

simples de seus membros com direito a voto, no horário determinado, ou em segunda chamada, 604 

após 20 (vinte) minutos, com um mínimo de 1/3 (um terço) mais 1 (um) dos membros com direito a 605 

voto. 606 

Parágrafo Único Os suplentes que não estiverem substituindo seus titulares poderão participar das 607 

reuniões com direito a voz. 608 

Artigo 29 As reuniões do COMUS são públicas. Toda pessoa tem o direito de assistir as reuniões, 609 

podendo se manifestar apenas com credenciamento prévio, por deliberação do Plenário. (Redação 610 

alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 611 

Artigo 29 As reuniões do COMUS são públicas. Toda pessoa tem o direito de assistir as reuniões, 612 

podendo se manifestar apenas com credenciamento prévio, por deliberação do Plenário. 613 

Justificativa: Atualização normativa. 614 

PARAGRAFO ÚNICO: O credenciamento prévio deverá ser realizado junto a secretaria executiva 615 

antes do início da reunião, não podendo haver manifestação sobre temas que não forem pautados 616 

na ordem do dia. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, 617 

resolução COMUS nº 34-2017) 618 

Parágrafo único -  O credenciamento prévio deverá ser realizado junto a secretaria executiva antes 619 

do início da reunião, não podendo haver manifestação sobre temas que não foram pautados na 620 

ordem do dia. 621 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental. 622 

Artigo 30 As reuniões do COMUS serão compostas por: 623 
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I – Expediente; 624 

II – Ordem do dia. 625 

Artigo 31 O Expediente terá duração máxima de trinta minutos e obedecerá ao seguinte 626 

procedimento: 627 

I – Discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores; 628 

II – Comunicações do Presidente; 629 

III – Comunicações dos membros. 630 

Parágrafo Único Havendo necessidade, a duração do expediente poderá ser prorrogada por, no 631 

máximo, quinze minutos. 632 

Artigo 32 A ordem do dia deverá compor-se dos assuntos constantes da pauta para deliberação. 633 

Artigo 33 Caberá à Secretaria Executiva a elaboração da pauta que comporá a Ordem do dia das 634 

reuniões do COMUS, considerando: 635 

I -propostas do plenário feitas em reuniões anteriores; 636 

II -matérias pendentes constantes da Ordem do dia de reuniões anteriores; 637 

III - matéria apresentada por um terço dos membros titulares, por meio de requerimento dirigido ao 638 

presidente, protocolado, pelo menos, quarenta e oito horas antes do prazo de expedição de 639 

convocação da reunião na qual deverá ser apreciado; 640 

IV -qualquer outra matéria relevante da competência do Conselho; 641 

V - matérias referentes aos CGU’s. 642 

Parágrafo Único Em reuniões ordinárias, por decisão do Plenário, poderão ser incluídos para 643 

deliberação, assuntos eventuais que não constem da Ordem do Dia. (Redação alterada na 226ª 644 

reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 645 

Parágrafo Único Em reuniões ordinárias, por decisão do Plenário, poderão ser incluídos para 646 

deliberação, assuntos eventuais que não constem da Ordem do Dia e que não tenham sido 647 

deliberadas em Reuniões extraordinárias. 648 

Justificativa: Atualização normativa; respeito ao princípio da soberania da plenária. 649 

Artigo 34 Para deliberações nas reuniões do COMUS, deverá ser observado o quórum previsto no  650 

Artigo 27. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 11/07/2017, resolução 651 

COMUS nº 34-2017) 652 

Artigo 34 Para deliberações nas reuniões do COMUS, deverá ser observado o quórum previsto no  653 

Artigo 27. 654 

Justificativa: Atualização normativa. 655 

Parágrafo Único O Presidente do Conselho terá, além do voto de conselheiro, o voto de 656 

desempate. 657 

Artigo 35 Somente será objeto de deliberação matéria constante da convocação ou acrescida à 658 

Ordem do Dia pelo Plenário. 659 

Artigo 36 O Presidente colocará em votação, obrigatoriamente, toda matéria depois de esgotadas 660 

as discussões. 661 

Artigo 37 Fica assegurado a cada um dos membros participantes da reunião o direito de 662 

manifestar-se sobre todo e qualquer assunto em discussão, respeitando o tempo de até 03(três) 663 

minutos para cada intervenção, não podendo o mesmo voltar a ser discutido depois de 664 

encaminhado para votação. 665 

Artigo 38 Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados em 666 

ata, que será encaminhada via e-mail para apreciação prévia, visando a aprovação na reunião 667 

subsequente, explicitando as propostas colocadas em votação, os votos obtidos pelas mesmas e 668 

as abstenções. 669 

Artigo 39 As deliberações do COMUS serão consubstanciadas em resoluções. 670 

Parágrafo único – Até a elaboração da Resolução, o registro em Ata dará publicidade ao ato 671 

perfeito. 672 

Justificativa: Observância do princípio da publicidade. 673 

Artigo 40 As deliberações normativas do COMUS deverão ser homologadas pelo Secretário 674 

Municipal da Saúde, ficando as recomendações e diligências dispensadas desse procedimento. 675 
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Artigo 41 O Presidente terá a prerrogativa de deliberar AD REFERENDUM do Plenário, em 676 

ocasiões excepcionais. Tais deliberações deverão ser aprovadas pelo Conselho, perdendo a 677 

validade caso rejeitada, ou não apresentada para apreciação na primeira reunião subsequente à 678 

decisão. Em caso de empate na votação, o Presidente terá a prerrogativa do voto de qualidade.  679 

Artigo 42 Fica reconhecido a qualquer cidadão e organização da sociedade o direito de dirigir-se ao 680 

COMUS formulando críticas, sugestões, propostas de pauta, mediante correspondência dirigida ao 681 

Presidente que deverá colocar o assunto em pauta na reunião subsequente ao protocolo da 682 

correspondência. 683 

Artigo 43 Serão divulgadas na imprensa ou site de internet do município ou do COMUS as datas, 684 

pautas, atas e deliberações das reuniões do COMUS. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária 685 

do COMUS, em 11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017) 686 

Artigo 43 Serão divulgadas na imprensa ou site de internet do município ou do COMUS as datas, 687 

pautas, atas e deliberações das reuniões do COMUS. 688 

Justificativa: Atualização normativa. 689 

Artigo 44 Diante de quaisquer decisões do COMUS, cabem recursos apresentados por qualquer 690 

cidadão desde que subscrito por um terço dos conselheiros titulares, incluindo pedido de 691 

rediscussão do assunto. 692 

Artigo 45 Na reunião subsequente ao protocolo do recurso, o COMUS decidirá sobre a sua inclusão 693 

na pauta. 694 

Artigo 45 Na reunião subsequente ao protocolo do recurso, o COMUS decidirá sobre a sua inclusão 695 

na pauta, por meio análise de admissibilidade. 696 

§ 1º - A admissibilidade do recurso deve ser aprovada por 2/3 dos votos em plenária. 697 

§ 2º - Após a admissibilidade, o recurso deve ser disponibilizado para os Conselheiros que deverão 698 

analisar o pedido e manifestar-se por meio de voto em plenária de reunião subsequente a sua 699 

admissibilidade. 700 

I – Entende-se por elementos que permitem a admissibilidade do pedido: a legitimidade, o 701 

interesse, a recorribilidade e a tempestividade. 702 

II – Tem legitimidade aquele que possui capacidade civil para manifestar-se, suprindo-se pela 703 

representação em caso de incapacidade. 704 

III – Tem interesse demonstrado, aquele que não se confunde com puro inconformismo. 705 

IV – Será recorrível o ato que decidido em plenário ou colegiado, que não se confunde com atos de 706 

procedimento, próprios da rotina do COMUS.  707 

V – Será tempestivo o recurso impetrado dentro do prazo de 48 horas úteis da decisão a ser 708 

recorrida.     709 

§ 3º - A decisão do recurso é terminativo, não se admitindo novo recurso contra a manifestação de 710 

2/3 do plenário. 711 

§ 4º - A decisão de inadmissibilidade do recurso, manifestada por maioria do plenário, não admite 712 

novo recurso. 713 

§ 5º - A análise da admissibilidade verifica a formalidade necessária para a análise de mérito. 714 

§ 6º - A análise do mérito restringe-se ao ato recorrido, não alcançando o (a) Presidente do 715 

COMUS e seus membros. 716 

Justificativa: Atualização normativa; adequação de procedimento inexistente no regimento; 717 

observância dos dispositivos legais que estabelecem o devido processo legal; observância 718 

dos princípios da ampla defesa, na livre manifestação, da legalidade e dos princípios que 719 

regem a administração pública. 720 

Capítulo VII 721 

Das Disposições Transitórias 722 

Artigo 46 O presente Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou totalmente, por meio de 723 

proposta expressa por qualquer um dos membros do COMUS e encaminhada por escrito, com 724 

antecedência mínima de dez dias, ao Presidente que a submeterá a proposta à Plenária, na 725 

reunião ordinária subsequente. 726 

Artigo 47 A entidade cuja representação atual no COMUS conflitar com o disposto neste 727 
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Regimento, deverá ser notificada por escrito e terá prazo de quinze dias, a contar do recebimento 728 

da notificação, para regularizar a situação. 729 

Artigo 48 Qualquer alteração na organização do COMUS preservará o que está garantido em lei e 730 

deve ser proposta pelo próprio COMUS e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, 731 

correspondente 2/3 (dois terços) do total de seus membros, para depois ser alterada em seu 732 

Regimento Interno e homologada pelo Secretário da Saúde. 733 

Artigo 49 Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em sessão plenária pelo 734 

Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião. 735 

Artigo 50 Este Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação pela plenária do 736 

COMUSSS. 737 

Artigo 51 Este Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação pela Plenária do 738 

COMUS 739 

Justificativa: Atualização normativa; adequação da redação regimental. 740 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 741 

presentes. 742 

Justificativa de Ausência: Viviane Moura Snodgrass, porém não houve justificativa de ausência 743 

do conselheiro Paulo Guimarães. 744 

Observação: A conselheira Viviane chegou, porém não chegou em temo hábil para que se 745 

pudesse realizar a reunião em pauta.  746 

São Sebastião, 13 de novembro de 2020.  747 

Ata elaborada por                                                          Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 748 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 749 

Membros da Comissão 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  750 
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