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ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO INSTRUMENTOS LEGAIS COMUS – 1 

DATADO DE 03/12/2021. Data: 26 de outubro de 2021 – modalidade presencial e online.  2 

Estiveram presentes a Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas, presidente do COMUS e 3 

integrante desta Comissão, Sra. Viviane Moura Snodgrass, integrante desta Comissão, Sra. Alice 4 

Braz Rodrigues, integrante desta Comissão, Sra. Jacqueline Marinho dos Santos, integrante desta 5 

Comissão, Sra. Laysa Cristina Reis do Nascimento, conselheira do segmento governo e Sra. Inês 6 

Aparecida Gomes dos Santos, oficial administrativa da Secretaria de Saúde. 7 

Ordem do dia: 8 

1. Revisão do art. 3º da Lei 2.579/2018 9 

Dado início a reunião Sra. Inês apresentou aos membros presentes documento (Of. 655/2021 10 

SESAU) contendo considerações para reformulação da Lei nº 2579/2018. Informou que visando 11 

facilitar o manuseio do material fez uma consolidação das Lei 2579/2018 e a Lei nº 2669/2019, 12 

onde consta na integra o texto legal da Lei de 2018, as alterações feitas pela Lei de 2019 e 13 

sugestões de alterações. Sra. Renata, administrativo do COMUS, digitalizou os documentos 14 

protocolados e encaminhou pelo WhatsApp no grupo da Comissão de Revisão dos Instrumentos 15 

Legais para que os membros que estavam participando pela modalidade online pudessem apreciar 16 

a documentação. Sra. Inês informou que foi feita proposta somente do art. 3º da Lei 2579/2018. 17 

Sra. Claudia assentiu e afirmou que a alteração do art. 3º da Lei 2579/2018 é de caráter 18 

emergencial. Informou que, devido as irregularidades da Lei no tocante a paridade do COMUS e 19 

com o Processo Eleitoral em andamento, encaminhou e-mail ao Conselho Estadual de Saúde – 20 

CES solicitando orientações e recomendações, não somente sobre a alteração da Lei, como 21 

também por situações relacionadas ao Processo Eleitoral, como por exemplo a Secretaria de 22 

Saúde SESAU, a Fundação Publica de Saúde FSPS e a Irmandade Coração de Jesus indicarem 23 

representantes em dois segmentos distintos. Sra. Laysa assentiu e informou que seria 24 

apresentada Resoluções do Instituto de Direito Sanitário Aplicado – IDISA que versam sobre o 25 

assunto discutido. Sra. Inês citou o Acórdão nº1130/2017 do Tribunal de Contas que inseriu novas 26 

diretrizes para a estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde a serem aplicadas em 27 

conjunto com o previsto na Resolução CNS nº 453/2012, e versa sobre a governança, sendo 28 

publicada a Resolução nº 554/2017. Sugeriu que o tema Governança fosse discutido no próximo 29 

Biênio, pois o assunto estaria sendo muito discutido pelo Tribunal de Contas. Disse que o Tribunal 30 

de Conta da União estaria cobrando Governança tanto dos órgãos públicos quanto dos Conselhos, 31 

e que em avaliação feita foi constatado nível baixo em relação a governança nos Conselhos 32 

Estaduais e Municipais. Informou que algumas das novas diretrizes na Resolução CNS nº 33 

554/2017, trazidas pelo Acórdão nº1130/2017 do Tribunal de Contas, lhe chamaram a atenção. 34 

Observou que o Conselho Municipal de Saúde tem a responsabilidade objetiva, onde os membros 35 

do Conselho seriam todos solidários em qualquer tipo de ação juntamente com a gestão e sugeriu 36 

que esse tema fosse explicado aos membros. Informou que em nova diretriz ficou proibido que o 37 

Secretário de Saúde, autoridade máxima, fosse presidente do COMUS, e que na Lei Municipal 38 

vigente prevê que qualquer membro possa concorrer para o cargo de Presidente do COMUS, e 39 

sugeriu alteração neste item na Lei. Sra. Claudia disse que o Secretário de Saúde do Estado, 40 

automaticamente, se torna presidente do Conselho Estadual. E que não existiria lógica, já que uma 41 

das competências do Conselho seria fiscalizar as ações da Secretária de Saúde. Sra. Laysa 42 

observou que na Lei Municipal vigente não consta a proibição. Sra. Inês explicou que tal diretriz 43 

visa privilegiar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da Administração 44 

Pública, onde quem executa não fiscaliza a própria ação. E que tal diretriz, oriunda do Acórdão nº 45 

1130/2017 do TCU, diz respeito a Governança. Propôs que fossem inicialmente analisadas as 46 

alterações sugeridas dos artigos 10, 11, 12 e 15 da Lei nº 2579/2018, pois não se discutiria o 47 

mérito somente a redação. Leu o § 2º do artigo 15 da Lei nº 2579/2018, onde diz que “A Secretaria 48 

da Saúde deverá manter arquivo atualizado das entidades que preencham os requisitos 49 

necessários para habilitação no processo eleitoral e consequente participação no Conselho 50 

Municipal de Saúde” e disse que quem tem que manter o arquivo atualizado das Entidades seria o 51 

COMUS e não a Secretaria de Saúde e sugeriu a alteração. Sugeriu alteração no artigo 15 “caput” 52 
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Lei nº 2579/2018, “O processo eleitoral visa eleger os membros titulares e suplentes do Conselho 53 

Municipal de Saúde, representantes dos prestadores de serviços, das entidades sindicais, dos 54 

profissionais de saúde, dos usuários do Sistema único de Saúde (SUS).”, alterando para 55 

“prestadores de serviços, dos profissionais/trabalhadores e dos usuários do SUS”, pois as 56 

entidades sindicais estão dentro dos profissionais de saúde, e não a parte. Reiterou que seria 57 

apenas correção de redação. Sra. Claudia informou que inicialmente será alterado apenas o artigo 58 

3º da Lei nº 2579/2018, que após a regularização da paridade seria alterado outros itens. Sra. Inês 59 

disse que as alterações sugeridas são alterações de redação e não de mérito. Sra. Jacqueline 60 

sugeriu que as sugestões fossem apresentadas a parti do artigo 3º da Lei nº 2579/2018. Sra. Inês 61 

propôs terminar a apresentação das sugestões que não discutiriam o mérito, apenas a redação, 62 

para posteriormente apresentar as sugestões de alteração do artigo 3º da Lei nº 2579/2018. Disse 63 

que o artigo 12 da Lei nº 2579/2018, “O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento 64 

regulado pelo Regimento Interno próprio, a ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a 65 

promulgação desta Lei”, prevê a criação do Regimento Interno em 60 dias da criação da lei, e que 66 

a lei vigente data de 2018 e não foi criado. Sugeriu, pra resguardar o COMUS, adicionar a redação 67 

“... promulgação desta lei, ou de suas alterações” e todas as vezes que houverem alteração na lei, 68 

haveria essa prerrogativa. O artigo 10 da Lei nº 2579/2018, “O Presidente do Conselho Municipal 69 

de Saúde será eleito por seus membros efetivos em reunião convocada para esse fim.”, sugeriu 70 

que fosse acrescentado “...fim, não devendo a autoridade máxima da direção do SUS, em sua 71 

esfera de competência, acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a fim de 72 

privilegiar o principio da segregação das funções, de execução e fiscalização da Administração 73 

Pública.”, como previsto na Resolução CNS nº 554/2017. Disse acreditar que seria importante que 74 

tal situação estivesse prevista em lei. Sra. Claudia se comprometeu a analisar as propostas com 75 

calma posteriormente. Sra. Inês disse que para facilitar a análise tentou consolidar em uma folha 76 

cada segmento. Observou que do modo que os segmentos estão separados na Lei vigente, inciso I 77 

– Dos Órgãos do Governo, inciso II – Dos Prestadores de Serviço, inciso III – Dos Órgãos ou 78 

Entidades dos Trabalhadores de Saúde e inciso IV – Dos Representantes dos Usuários do Sistema 79 

Único de Saúde (SUS), deixa a impressão de que existem quatro segmentos no Conselho, contudo 80 

o segmento Governo abrange os Prestadores de Serviço. Sugeriu, inicialmente, alterações de 81 

layout, onde os incisos seriam renumerados passando a ser: “I - Do Governo e do Prestador de 82 

Serviços; a – Dos Governo e B – Dos Prestadores de Serviço; II – Dos Órgãos ou Entidades dos 83 

Trabalhadores de Saúde e inciso III – Dos Representantes dos Usuários do Sistema Único de 84 

Saúde (SUS)”. Disse que no ponto de vista de técnica legislativa seria mais adequado. Em relação 85 

ao mérito do inciso I, disse que a Lei está sendo impositiva, incisiva direcionando quem o Prefeito 86 

deveria indicar. Sra. Claudia concordou com a Sra. Inês, e observou que, na época, não 87 

concordou com tal rol de indicações. Disse que a Fundação Pública de Saúde – FSPSS é 88 

cogestora, e que se, supostamente, a FSPSS deixasse de existir teriam que alterar a lei novamente 89 

em caráter de urgência. Disse, ainda que o Prefeito poderia indicar a representante da FSPSS para 90 

o COMUS. Sra. Laysa disse não seria a FSPSS que participaria e sim o Prefeito teria liberdade 91 

para indicar pessoa de sua confiança, podendo ser da SESAU, ou da FSPS. Sra. Claudia supôs 92 

que o Prefeito pudesse solicitar que fossem indicados membros da FSPSS, contudo seriam 93 

indicados formalmente pela Prefeitura. Sra. Inês disse que o Prefeito, pode indicar apenas 94 

representantes da Prefeitura por ser gestora e não indicar representantes da FSPSS por ser quem 95 

executa o serviço, pois a indicação seria prerrogativa do Prefeito. Explicou que, no bloco do 96 

segmento governo, os indicados pelo governo representam os empregadores públicos, e os 97 

prestadores de serviço que representam os empregadores privados. Sugestão de redação: “I - Do 98 

Governo e do Prestador de Serviços: alínea a – Quadro representantes (titular e suplente) da 99 

Administração Direta ou Indireta Indicados, por meio de Ofício, pelo Chefe do Executivo; Parágrafo 100 

único – Dentre os representantes do governo municipal, o Secretário de Saúde será membro nato 101 

do COMUS; alínea b – um representante (titular e suplente) de entidades prestadoras de serviços 102 

privados, com ou sem fins lucrativos, tendo preferências as entidades filantrópicas.” Informou que 103 

utilizou o artigo 199 da Constituição Federal, que prevê a preferência das entidades filantrópicas e 104 
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sem fins lucrativos no serviço público, como por exemplo para contratações, e que por analogia 105 

utilizaram tal preferência para a representatividade, onde as entidades filantrópicas teriam 106 

preferência as vagas, contudo ser fossem desclassificadas por qualquer motivo poderia entrar outra 107 

Entidade e a vaga não ficaria prejudicada. Disse que para a sugestão de alteração do segmento 108 

usuário utilizaram a lógica contida na própria lei, comparou com o segmento usuário, onde a lei 109 

vigente prevê dez representantes Entidades e Associações Comunitárias, ficando em aberta quais 110 

Entidades (Associações de Bairro, Associações de Portadores de Deficiência, entre outras) 111 

poderão assumir essas vagas. Leu o inciso III do artigo 3 da Lei vigente, e comentou que não 112 

concorda que o Corpo Clínico tenha vaga no segmento trabalhador. Sra. Claudia disse que o 113 

Corpo Clinico não é uma Entidade. Sra. Inês disse que no segmento governo o “patrão” tem a 114 

prerrogativa de indicar o membro, no segmento trabalhador deve haver uma eleição, cabendo ao 115 

empregador apenas promover a Eleição, deu como exemplo a Comissão Interna de Prevenção de 116 

Acidente – CIPA. Reiterou que no bloco dos trabalhadores, os membros não podem ser indicados 117 

pelos empregadores e sim eleitos pelos seus pares. O funcionário deve ter autonomia e liberdade 118 

de se candidatar. Disse que 80% da população brasileira é SUS dependente e que 90% dos 119 

serviços de saúde são realizado por trabalhadores do SUS, que é público. Disse acreditar que seja 120 

legitimo ter representatividade no COMUS, contudo não poderá ser indicado e sim eleito entre seus 121 

pares. Srta. Renata, administrativo do COMUS, perguntou a Sra. Inês na redação do Regimento 122 

Interno, artigo 3º, Inciso II – Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde faziam 123 

referências aos profissionais da área da saúde, sendo respondido pela Sra. Inês que sim. Srta. 124 

Renata perguntou se os profissionais da área da saúde não estariam representados na alínea “b”, 125 

do referido artigo 3º. Sra. Laysa argumentou que os trabalhadores que não são sindicalizados 126 

também precisam ser representados. Sra. Claudia informou que o COMUS possui um 127 

representante do segmento Trabalhador pela entidade AMESSI que é funcionário da Fundação de 128 

Saúde. Sra. Laysa questionou o fato dos funcionários que não são sindicalizados ficarem sem 129 

representatividade no COMUS. Sra. Claudia considerou que da forma proposta deverá haver um 130 

critério muito rígido de eleição. Em seguida salientou o fato de não ter sido comunicada com 131 

relação ao processo eleitoral do segmento Trabalhadores de Saúde efetuado pela Fundação de 132 

Saúde. Ressaltou que é funcionária pública e não teve conhecimento da divulgação do referido 133 

processo na unidade que trabalha e que não houve ampla divulgação da Eleição. Sra. Laysa 134 

informou que foi divulgado no site da Prefeitura. Sra. Claudia discordou dos meios de divulgação 135 

utilizados, pois nem todos têm o hábito de acessar o site da Prefeitura diariamente. Citou a rotina 136 

do Conselho Curador que sempre divulga seus eventos relacionados a eleição por meio de 137 

memorandos, questionou o porquê desta vez não fizeram o mesmo. Salientou que a referida 138 

eleição não teve características de ampla divulgação. Sra. Laysa disse se tratar de ponto de vista. 139 

Sra. Claudia disse que não se trata de ponto de vista, disse que nem ela e nem os funcionários de 140 

unidade que trabalha tiveram conhecimento da eleição no segmento Trabalhador. Sra. Jacqueline 141 

Marinho comentou que também houve eleição no Hospital de Clínicas. Sra. Claudia considerou 142 

que pelo fato de ter sido um fato novo, este deveria ter tido ampla divulgação e até mesmo com 143 

apoio do COMUS. Disse não entender porque fizeram a eleição desta forma e considerou que a 144 

eleição não foi legitima, pois não está contemplada pela Lei Vigente, conforme discurso da Sra. 145 

Laysa. Sra. Laysa considerou que a lei vigente apresenta muitas falhas e precisa ser corrigida e 146 

que o grande erro do COMUS (Três segmentos) foi de não ter adequado a sua legislação antes do 147 

processo eleitoral. Sra. Claudia argumentou que a Secretaria de Saúde se antecipou em promover 148 

um processo eleitoral antes da alteração da referida lei, pois executaram ações que não constam 149 

da Lei. Sra. Inês explicou que se basearam no Edital de Convocação do COMUS, o qual traz em 150 

seu bojo a seguinte redação: “Eleição para Trabalhadores do Serviço de Saúde – Público ou 151 

Privado”. Sra. Cláudia explicou que a elaboração do Edital foi pautada na Lei do COMUS vigente e 152 

que quando um funcionário deseja participar de algum evento deverá procurar de forma direta ou 153 

indireta de várias maneiras. Sra. Laysa reforçou a fala de que para o funcionário representar a sua 154 

classe precisa estar sindicalizado e nem todos estão.  Sra. Claudia disse desconhecer os critérios 155 

utilizados pela SESAU no processo de eleição realizado e que se tivesse o conhecimento do Edital 156 
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de Convocação poderia ter concorrido pela SESAU. Sra. Laysa salientou que teve um edital sim e 157 

este foi publicado e divulgado. Sra. Inês argumentou que a divulgação do Processo de eleição da 158 

SESAU foi realizada nos mesmos moldes que a divulgação do Edital de convocação do Processo 159 

de Eleição do COMUS. Explicou que somente realizaram o processo de eleição porque o Edital 160 

assim o permitiu. Sra. Claudia manifestou descontentamento com as ações realizadas, pois ao ser 161 

ver não estão pautadas em critérios legais, em seguida, argumentou que tem se dedicado ao 162 

máximo para as atividades do COMUS, com jornada de trabalho integral e que critérios precisam 163 

ser adotados de forma cautelosa. Sra. Laysa salientou que a situação atual do COMUS é bem 164 

complicada, pois tem uma lei ineficiente, que não casa com seu Regimento Interno, sendo estes 165 

instrumentos balizadores de um processo eleitoral. Corroborando a fala da Sra. Inês citou a grande 166 

responsabilidade de adequar a legislação pelo COMUS, incluindo a SESAU, pois a partir do 167 

momento que tomam ciência das inconformidades, atitudes no sentido de correção devem ser 168 

tomadas. Sra. Claudia disse que quem detectou o erro foi ela e apresentou para o COMUS. Sra. 169 

Laysa argumentou que esta é uma prerrogativa da presidente e que o COMUS de forma geral 170 

pecou, não somente a SESAU, pois disse que no discurso da Sra. Claudia parece que somente a 171 

SESAU deixou de exercer o seu papel. Na sequência, Sra. Claudia considerou que o segmento 172 

Governo apresentou três inscrições que demandarão do embasamento legal da legislação do 173 

COMUS e que, atualmente, estão inadequadas e que o referido tema ainda poderá criar situações 174 

de divergências desnecessárias durante a reunião em pauta. Informou que ao entrar em contato 175 

com a documentação das entidades inscritas pode identificar que algumas fichas estão 176 

preenchidas erroneamente. Explicou que a solicitação de prorrogação do prazo de inscrição não se 177 

justifica somente pelo fato de conceder prazo para novas inscrições e sim promoção de tempo para 178 

Comissão analisar a documentação. Sra. Laysa questionou que mesmo com as inscrições em 179 

aberto. Sra. Claudia respondeu que sim, que algumas ações podem ser executadas 180 

simultaneamente. Salientou ainda que a Comissão eleitoral não previu o tempo de análise. Sra. 181 

Laysa reforçou a questão de analisar uma documentação que depende da adequação da 182 

legislação interna do COMUS. Em seguida apresentou a proposta de primeiramente adequar a 183 

legislação do COMUS, analisar a documentação e se for necessário, prorrogar o prazo para 184 

inscrições. Sra. Claudia discordou da proposta, disse não poderão estender o prazo da inscrição 185 

desta forma, pois a análise leva tempo e caso não haja a prorrogação do período de inscrição não 186 

terão tempo hábil, caso alguma entidade esteja inadequada. Sra. Laysa considerou que, no 187 

mínimo deverão suspender o período eleitoral para adequação da lei, pois antes disso não tem 188 

como dar continuidade as outras ações. Sra. Claudia informou que solicitou instruções do 189 

Conselho Estadual com relação a situação atual do COMUS. Citou que nas reuniões da Comissão 190 

de Revisão da Lei, juntamente com as conselheiras Alice e Viviane, efetuaram algumas 191 

observações com relação a participação do segmento Prestador de Serviço de Saúde que não tem 192 

na Lei. E que por orientação da Sra. Inês que trabalhador pelo Prestador de Serviço não poderia 193 

participar. Sra. Inês disse que não foi essa a orientação e que com relação ao Corpo Clínico sim, 194 

disse que entendia ilegítima a sua participação porque ele presta serviço dentro do trabalhador 195 

privado. Sra. Laysa argumentou que consta na lei sim, no parágrafo de Trabalhadores do Serviço 196 

de Saúde Público ou Privado. Sra. Claudia explicou que não consta na lei a indicação de 197 

trabalhador do Serviço de Saúde indicado pelo Prestador com cadeira no Conselho. Sra. Inês 198 

explicou que por conta destas questões a SESAU elaborou as propostas de alteração em pauta. 199 

Sra. Claudia considerou que a mesma situação ocorrida anteriormente, na qual novas propostas 200 

são colocadas no momento de fechamento de propostas anteriores. Sra. Jacqueline Marinho 201 

considerou que acabou de entrar na comissão e que gostaria de analisar as duas propostas. Sra. 202 

Claudia argumentou que a Sra. Jacqueline poderia ter lido as atas anteriores da referida da 203 

comissão de revisão, assim estaria embasada de todas as discussões anteriores. Sra. Laysa 204 

perguntou quais seriam as questões consolidadas pela Sra. Claudia. Sra. Claudia fez questão de 205 

salientar que trabalha juntamente com um grupo de trabalho e não faz nada sozinha e que quando 206 

um conselheiro entra numa comissão, este deve se inteirar do trabalho em andamento. Disse que 207 

as atas são enviadas por e-mail e todos devem se atualizar. Sra. Inês considerou que já existe um 208 
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corpo textual elaborado pela referida comissão que se juntará a proposta da SESAU colocada na 209 

pauta em questão, que juntas passarão pela apreciação da plenária do COMUS. Sra. Claudia 210 

informou que a Lei aprovada em plenária passará pela avaliação do Conselho Estadual /Nacional, 211 

objetivando cometer os mesmos equívocos e até mesmo para eliminar os direcionamentos voltados 212 

para figura do presidente. Sra. Inês considerou que sua participação foi a convite da presidente do 213 

COMUS e que todas as propostas poderão chegar num consenso razoável. Sra. Claudia 214 

respondeu que sua participação atendeu ao seu convite. Sra. Inês considerou que o ideal fosse 215 

que saia um consenso da Comissão numa só proposta antes da apresentação em plenária, 216 

podendo haver divergências na própria plenária e caso haja divergências entre os membros da 217 

comissão, estas também deverão passar pela apreciação da plenária. Em seguida, apresentou a 218 

proposta da SESAU para o item II – 3º Parágrafo da Lei atual do COMUS 2579/2018, sendo está a 219 

seguir: “II- Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde: a) 02 (dois) representantes 220 

(Titular/Suplente) dos profissionais /trabalhadores públicos da área da saúde, 2 (dois) 221 

representantes (Titular/Suplente) de entidades sindicais federações, associações profissionais, 222 

conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de profissionais 223 

de trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município; c) 01 (hum) representante 224 

(Titular/Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades prestadoras de serviços de saúde 225 

privados, com ou sem fins lucrativos, tendo preferências as entidades filantrópicas. //com proposta 226 

de inserir um parágrafo único com a seguinte redação: “os representantes dos órgãos ou entidades 227 

dos trabalhadores de saúde deverão ser eleitos pelos seus pares, cujos nomes serão enviados ao 228 

COMUS, por meio de ofício, assinado pelo eu representante legal. Sra. Claudia disse não 229 

discordar de nada que seja democraticamente consensuado, porém considerou que os critérios da 230 

eleição precisam ser minuciosamente analisados. Perguntou quem garantirá a legalidade da 231 

proposta da SESAU. Quem será o representante legal Trabalhador? Sra. Laysa argumentou que a 232 

Lei do COMUS permite que várias categorias o representem, como por exemplo, entidades, 233 

movimentos e outros. Sra. Claudia argumentou que não encontrou na lei do COMUS que o 234 

representante do segmento trabalhador pode vir representando a Secretaria de Saúde. Sra. Inês 235 

explicou que na redação da Lei, a Secretaria de Saúde se encaixa no item “Órgão”. Sra. Laysa 236 

considerou que o funcionário público que não é sindicalizado tem que ser representado de 237 

qualquer forma. Sra. Claudia considerou que tudo na vida tem que ter um critério e que para ser 238 

um funcionário público há de se passar por um concurso público ou então é indicado para cargo de 239 

confiança. Sra. Inês abriu um parêntese com relação as eleições realizadas pela SESAU, informou 240 

que seguiu o mesmo padrão de divulgação das eleições do COMUS, com publicações no site da 241 

prefeitura e fixações de panfletos nos murais das unidades, porém não pode responder pela 242 

postura de cada unidade. Sra. Claudia discordou do informado, pois salientou que não teve acesso 243 

à informação de eleição e que se formar um grupo de funcionários que não tiveram acesso, 244 

poderão impugnar a eleição. Sra. Inês argumentou que não é bem assim que as coisas 245 

aconteceram. Sra. Claudia perguntou se a divulgação aconteceu pelo WhatsApp. Sra. Jacqueline 246 

informou que as questões veiculadas pelo WhatsApp agora são oficiais até judicialmente. Sra. 247 

Claudia discordou das argumentações e afirmou que não são as melhores práticas para serem 248 

utilizadas para ordem de serviço. Sra. Inês citou a 3ª diretriz da Resolução nº 453/2012 que elenca 249 

um rol de possibilidades de entidades que estarão aptas para participar do processo de eleição 250 

pelo segmento trabalhador, sendo um rol explicativo. Sra. Claudia argumentou o trecho em que a 251 

lei determina que uma entidade não poderá representar mais de um segmento na mesma 252 

composição de um conselho. Sra. Laysa explicou que o gestor do município poderá indicar 253 

representantes, e que estes não precisam ser, necessariamente, da Secretaria de Saúde, ele 254 

poderá indicar qualquer representante que seja da categoria trabalhador. Sra. Inês considerou 255 

discutir um princípio constitucional da razoabilidade, pois não faz sentido um Sistema de Saúde 256 

Universal como o SUS, que é sensacional e que estabeleça, um sistema de controle social na qual 257 

todos podem participar em detrimento de um Sistema de Saúde que 90% da população é SUS 258 

dependente, bem como criar um segmento para o trabalhador/Governo, não sendo possível 259 

conceder a mesma alternativa de participação para o trabalhador do SUS que ocupa quase 90% do 260 
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Sistema, disse que não faz sentido ele ser impedido de ter uma representatividade pela própria 261 

Secretaria. Este trabalhador não poderá ser indicado, mas poderá ser eleito entre seus pares, no 262 

mínimo por meio de uma assembleia. Sra. Laysa disse que ele também não poderá ter cargo de 263 

confiança e deverá ser funcionário de carreira. Sra. Inês complementou que o servidor não poderá 264 

ter nenhum tipo de cargo ou gratificação e nem grau de parentesco com pessoas de outros 265 

segmentos. Ele precisa ser puro. Explicou que essas questões foram colocadas para preservar o 266 

direito do trabalhador que deseja participar.  Salientou que a referida proposta visa promover o 267 

direito de participação dos funcionários públicos do serviço de saúde. Sra. Claudia discordou da 268 

Sra. Inês, pois é funcionária pública e membro do COMUS, como a Sra. Angélica e o Dr. Sergio 269 

que representa a AMESSI. Sra. Laysa pergunta se como funcionária pura e sindicalizada poderia 270 

representar o Sindicato no Conselhos. Sra. Claudia respondeu que sim, e que não existe critério 271 

de indicação de membros pelo Sindicato, ou seja, o Sindicato pode indicar membro da diretoria ou 272 

profissional de saúde. Informou que caso haja mais de um interessado em representar o Sindicato 273 

como membro do COMUS haveria uma eleição, onde seria feito todo o um Processo Eleitoral, com 274 

inscrições, divulgação e votação. Sra. Laysa questionou sobre o Processo Eleitoral para a 275 

indicação de membro para o Biênio de 2022-2023 do COMUS. diz que nesse momento não abriu. 276 

Sra. Claudia informou que por não ter havido interesse de outros servidores em participar como 277 

membro do COMUS, a diretoria indicou os prováveis conselheiros. Sra. Jacqueline questionou se 278 

houve divulgação. Sra. Claudia respondeu que sim, contudo não seria obrigatório pois a diretoria 279 

tem a prerrogativa de indicação. Sra. Laysa questionou as situações: - do servidor sindicalizado ter 280 

que procurar o Sindicato para participar como representante, pois não existiu uma Eleição e nem 281 

divulgação; - do servidor que não é sindicalizado não poder participar, por não ter 282 

representatividade. Sra. Claudia respondeu que tal representatividade vai depender do que for 283 

aprovado na Comissão e do que vai ser alterado no Regimento. Sra. Laysa reiterou que a proposta 284 

apresentada será submetida a plenária, e ao privo da legalidade, obviamente. Sra. Claudia disse 285 

que a Lei prevê, por exemplo na OAB, no sindicato ou em qualquer outro lugar, quórum mínimo 286 

para valer a eleição. Perguntou quantos funcionários concursados em cargo comum existiriam na 287 

Saúde e comparou com o número contidos na Eleição a para indicação de membros do segmento 288 

trabalhador pela Secretaria de Saúde. Sra. Laysa informou que houveram mais de sessenta votos. 289 

Sra. Claudia questionou novamente quantos funcionários concursados teriam na Saúde. Sra. 290 

Laysa informou que somente os funcionários estatuários votaram na eleição. Sra. Inês informou 291 

que foi divulgado no edital que não era uma eleição obrigatória. Sra. Claudia sugeriu que tivesse 292 

sido registrado não teria quórum mínimo. Disse que se houvesse tido somente um inscrito para 293 

eleição, precisaria de votos para poder assumir a vaga, se não houvesse o quórum mínimo teriam 294 

que fazer uma segunda eleição com o quórum inferior, já que é algo público e teria de ser mais 295 

criterioso. Sra. Laysa questionou se a Sra. Claudia estaria se referindo ao quórum mínimo de 296 

inscritos. Sra. Claudia respondeu estava se referindo ao quórum de votação. Concordou com a 297 

Sra. Laysa no tocante a representatividade do funcionário público, em o ter direito a participar do 298 

COMUS, contudo reitera que todos os servidores teriam o direito de ter o conhecimento das 299 

Eleições, onde existiria uma ampla divulgação do Processo Eleitoral. Sra. Inês retoma a 300 

apresentação da proposta de alteração do Art. 3º, do Segmento Trabalhadores de Saúde. Sugeriu: 301 

“ a - 2 representantes (titular e suplente) dos profissionais/ trabalhadores públicos da área da 302 

saúde; b - 2 representantes (titular e suplente) de Entidades Sindicais, Federações, Associações 303 

Profissionais, conselhos de profissionais regulamentadas, obedecendo as instancias federativas, 304 

de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no Município; c - 1 305 

representante (titular e suplente) dos profissionais/trabalhadores e entidades prestadoras de 306 

serviço de saúde privados, com ou sem fim lucrativos, tendo preferência as entidades filantrópicas. 307 

Parágrafo único - Os representantes dos órgãos ou entidades dos trabalhadores de saúde deverão 308 

se eleitos pelos seus pares, cujos nomes serão enviados ao COMUS, por meio de ofício assinado 309 

pelo seu representante legal.” Salientou que no segmento governo é prerrogativa do Prefeito 310 

indicar seus representantes, no segmento trabalhador, onde trata da coletividade, sugeriu que 311 

deveria no mínimo ter uma eleição para essa representatividade, e para haver legitimidade, o 312 



 

7ª Reunião da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS 

03 de dezembro de 2021                                                   Página 7 de 9 

candidato deveria ser eleito entre seus pares, ou por aclamação. Sra. Renata, administrativo do 313 

COMUS, perguntou o que difere o prestador de serviço privado do segmento governo com 314 

prestador de serviço privado do segmento trabalhador. Sra. Laysa respondeu que no segmento 315 

trabalhador se trata dos trabalhadores da Prestadora de Serviço. Sra. Inês argumentou que 316 

existem os “patrões” do SUS, empregadores, que seriam o governo e o prestador privado 317 

preferencialmente filantrópico. Explicou que prestador privado, do segmento governo, tem 318 

dependência econômica, contrato de prestação de serviço, e por isso a legislação original o 319 

colocou no segmento governo e não nos outros segmentos. Sra. Claudia disse estar confusa, pois 320 

anteriormente, quando sugeriu o prestador de serviço para o segmento trabalhador foi orientada 321 

pela Sra. Inês que o Prestador de Serviço somente deveria fazer parte do segmento governo. Sra. 322 

Inês explicou no segmento governo o prestador de serviço do SUS deve ser conveniado e 323 

contratado com o SUS, porque tem dependência econômica da administração. Questionou que se 324 

existe vaga para o empregador público e para um empregador prestador de serviço privado 325 

contratado e conveniado com o SUS, como não poderia haver um representante dos trabalhadores 326 

do serviço público? Continuou dizendo que a representação dos trabalhadores de saúde pode ser 327 

feita pelos sindicatos, as associações, conselhos de classe, sindicatos específicos de categorias, 328 

etc. Refletiu sobre a garantia de participação dos funcionários públicos não sindicalizados ou não 329 

integrantes das Associação de Classe nas políticas públicas. Sra. Claudia advertiu que tal situação 330 

não está prevista na legislação, e que solicitará orientação ao Conselho Estadual, e que as 331 

recomendações e informações por eles proferidas serão acatadas, pois estaria embasado em um 332 

Conselho de instancia superior, tanto em questão de legislação e organização. Sra. Renata, 333 

administrativo do COMUS, disse a Sra. Laysa que sua dúvida não havia sido sanada. Observou 334 

que anteriormente foi dito que o prestador de serviço do segmento governo teria que ser 335 

conveniado com o SUS e perguntou se o prestador de serviço do segmento trabalhador deveria ser 336 

tanto conveniado do SUS ou não. Sra. Laysa respondeu que sim, poderia ser ou não conveniado 337 

do SUS. Sra. Inês disse que pelo entendimento da Sra. Lenir Santos, advogada e presidente da 338 

IDISA, caberia, no segmento trabalhador, vaga para prestadores de saúde conveniados ou não 339 

com o SUS, e que como a lei não é explicita então ficam as interpretações, contudo na sua opinião 340 

o prestador de serviço conveniado deveria ser representado no segmento governo/prestador de 341 

serviço, como foi dito em reunião anterior. Disse que a proposta do SUS seria garantir maior 342 

participação do trabalhador de saúde puro, com direito próprio, eleito por seus pares. Sra. Laysa 343 

fez um adendo informando que em nota técnica da IDISA, que fala faz considerações gerais sobre 344 

a organização e funcionamento do Conselho de Saúde diz “Gilson Carvalho leciona que 345 

profissionais da saúde são todos aqueles trabalhadores que trabalham na área da saúde, de todas 346 

as categorias podendo ser mão de obra formal ou informal e ainda dos serviços públicos, privados 347 

contratados e conveniados, ou em qualquer serviço privado, mesmo que não tenham relação direta 348 

com o SUS.” Sra. Inês explicou que o escopo foi ampliado, pois o Sr. Gilson Carvalho tinha a 349 

intenção de trazer mais pessoas para o controle social, ou seja, quanto mais representantes na 350 

categoria trabalhador e usuário melhor. No entendimento da Sra. Inês o trabalhador de entidade 351 

não conveniada no SUS não poderia tirar a vaga do trabalhador de uma entidade privada que 352 

atende pacientes do SUS. O prestador de serviço não conveniado do SUS poderia concorrer no 353 

segmento prestador, mas que esta é uma visão particular sua.  Relembrou a discussão sobre a 354 

vaga do Corpo Clínico HCSS, no segmento trabalhador e concluiu que deveria concorrer 355 

juntamente com os demais trabalhadores, contudo não pode existir o privilégio da vaga cativa. Sra. 356 

Claudia sugeriu que se entrarem, no segmento trabalhadores, representantes da SESAU, da 357 

FSPSS, HCSS e Irmandade de forma indiscriminadamente, fosse melhor fechar o COMUS 358 

embrulhar e dar de presente para a SESAU. Sra. Inês reiterou que seus representantes deveriam 359 

ser eleitos. Finalizou dizendo que a tônica do tópico trabalhador seria garantir a participação de 360 

trabalhadores públicos, trabalhadores privados, com ou sem vínculo de dependência econômica. 361 

Sra. Claudia argumentou que deveria ser sem vínculo econômico. Sra. Laysa respondeu que o 362 

trabalhador não poderia ter gratificação. Sra. Claudia citou o caso do Sr. Edson Cardin, cujo é 363 

prestador de serviço e representante, no segmento trabalhador, pela AMESSI. Argumentou que 364 
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apesar de não ser vedado pela sei, o prestador de serviço não pode ser representante pelo 365 

segmento trabalhador. Sra. Laysa explicou que a representação desse servidor de uma instituição 366 

de um órgão ou entidade, com ou não convênio com o SUS. Sra. Claudia informou que o 367 

trabalhador integrante de uma entidade, prestadora de serviço privado, não pode ter outro vínculo 368 

com outro segmento. Sra. Laysa Exemplificou citando os funcionários da Irmandade Coração de 369 

Jesus, entidade privada sem fins lucrativos, que apesar da Instituição receber recurso público, o 370 

funcionário não tem vínculo com o recurso recebido. Sra. Claudia argumentou que a Lei deixa 371 

margem para interpretação quando veta tal participação. Sra. Laysa disse que o funcionário tanto 372 

pode ser prestador de serviço privado que tenha convênio com o SUS ou não. Sra. Inês comentou 373 

sobre artigo publicado que limitava o usuário a ter vínculos com outros segmentos. Sra. Claudia 374 

informou que o usuário não pode ter vinculo nenhum, até terceiro grau, salvo engano, com o 375 

funcionário público principalmente se for assessor. Sra. Inês sugeriu que tal situação fosse 376 

discutida, pois a Constituição Federal prevê que o profissional de saúde tenha mais de um vínculo 377 

empregatício, podendo ser servidor público estatutário e prestador de serviço ou contratado do 378 

Hospital, desde que não haja conflito de horários. Levantou a possibilidades de tal profissional se 379 

interessar em fazer parte do Conselho, e questionou o fato deste trabalhador ser penalizado em 380 

não participar do Conselho por ter vínculos distintos. Sra. Claudia disse que devem haver critérios, 381 

não necessariamente seja rígido. Sra. Laysa concluiu lendo que “a composição deve ser paritária 382 

em relação aos usuários e os outros segmentos, isso significa que se todos somos usuários de 383 

saúde. Foram definidos três segmentos específicos que não poderão estar em cota de usuários de 384 

saúde. Quem for prestador de serviço de saúde não deve estar na cota do usuário e assim 385 

sucessivamente. O membro do governo não deve estar na cota do usuário. Os usuários sempre 386 

serão indicados por entidades privadas, movimentos de saúde que tenham por finalidade a defesa 387 

do direito à saúde, não podendo em hipótese alguma ser entidade sindical de trabalhadores ou 388 

empregadores”. Sra. Claudia comentou que era o usuário puro. Sra. Inês observou que esse 389 

parágrafo somente fala sobre o segmento usuário, para não macular a pureza do usuário. Supôs 390 

que o legislador pensou na possibilidade de que o trabalhador teria a pseudo dependência do 391 

empregador, pois o trabalhador trabalha para alguém. Sendo assim, concluiu-se que nada mais 392 

legitimo de os trabalhadores serem eleitos ou aclamados em uma assembleia, por seus pares. 393 

Referente ao Segmento dos Usuários, sugeriu a redação “III – Dos Representantes dos Usuários 394 

do SUS: a - dez representantes (titular e suplente) de entidades, associações, organizações e 395 

movimentos sociais e populares organizados.” Observou que não poderia colocar um rol de 396 

entidades pois macularia a Lei, por isso deveria ser mantido em aberto para as Entidades. 397 

Argumentou que tanto no segmento usuário quanto no segmento governo não se poderia limitar a 398 

participação, deixando de modo amplo. E que devido as alterações de nomenclatura, em vez de 399 

ser Associação está descrito, no Regimento, como Movimento. Sra. Claudia disse que atualmente 400 

existem vários tipos de movimentos. Sra. Laysa informou que existe no Município o um Movimento 401 

Negro que tem interesse em participar do COMUS. Sra. Inês sugeriu que fosse adicionado as 402 

palavras organizações e movimentos sociais e populares organizadas. Dando continuidade na 403 

apresentação das sugestões de alterações da lei Sra. Inês sugeriu que a redação do §3º “Para 404 

garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas entidades 405 

sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de profissões 406 

regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de 407 

profissionais/trabalhadores de saúde eleito por seus pares”. Sra. Claudia sugeriu que os 408 

movimentos, entre eles, elejam um titular e um suplente, para os representar, e que não 409 

necessariamente sejam mesma entidade. Sra. Inês informou que ao fazer a fusão das Leis nº 410 

2579/2018 e nº 2669/2019 observou erro referente ao artigo 5ª da lei de 2018, onde consta 411 

somente o caput do artigo, contudo a lei de 2019 altera tanto o caput do artigo 5º quanto o §3º, que 412 

não existe. “Lei 2669/2019 - Art. 4º O caput e o § 3º do art. 5º que passam a vigorar com as 413 

seguintes redações: "Art. 5º (...). §3º No caso de não haver entidades suficientes aptas à 414 

concorrência do novo mandato eletivo, nos termos do Regimento Interno, aquelas que já 415 

compunham o Conselho poderão concorrer a novo mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que 416 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=9427&cdDiploma=20182579#a5
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trata o caput.". Propôs a criação do §8º com a redação: “No caso de não haver representante 417 

suficientes e aptos a concorrência do novo mandato eletivo, nos termos de Regimento Interno, 418 

aquelas que já compunham o Conselho poderão concorrer excepcionalmente por mais um 419 

mandato, mesmo ultrapassando o prazo máximo estabelecido nesta lei.” Ou optar pela criação de 420 

um parágrafo único no artigo 5º. Sra. Jaqueline sugeriu agendar uma Reunião Extraordinária para 421 

a próxima semana para análise e deliberação da Plenária, para posteriormente ser encaminhada 422 

para a Câmara dos Vereadores. Sra. Inês advertiu que Câmara entra em recesso na segunda 423 

quinzena de dezembro e retorna em janeiro, podendo comprometer a eleição. Sra. Claudia 424 

informou que a nova diretoria tomará posse em março 2022, sendo assim o prazo para a Eleição 425 

poderá se estender até fevereiro de 2020. Sra. Laysa propôs focarem nas alterações da Lei, 426 

marcar uma Reunião Extraordinária ainda na próxima semana para que a alteração da Lei possa 427 

passar pela Câmara ainda em dezembro. Com a alteração da Lei concretizada, embasaria a 428 

eleição na nova lei e em janeiro pudessem retomar a avaliação da documentação dos inscritos, e 429 

deliberar se necessário fazer a prorrogação das inscrições. Sra. Renata, administrativo do 430 

COMUS, observou que em reuniões anteriores foram debatidas as vagas dos Conselhos Gestores 431 

de Unidade CGUs, e que na proposta apresentada essas vagas não foram mencionadas. Sra. 432 

Laysa informou que forma suprimidas de forma textual, mas que os CGUs enquadram nas vagas 433 

dos funcionários públicos, no segmento trabalhador. Sra. Claudia propôs que as vagas dos CGUs 434 

fossem resguardadas, e que assim que fossem criados assumiriam suas vagas, alterando a 435 

formação do Conselho em quantidade ou dentro dos parâmetros propostos pela Secretaria, nas 436 

vagas, do segmento trabalhador (art 3º, inciso III, alínea a), fosse criado parágrafo dando 437 

preferência ao Conselhos Gestões. Sra. Inês disse que na vaga do trabalhador público dar-se-á 438 

preferência aos CGUs, quando formados. Informou quando se disponibilizar vaga de CGU para o 439 

segmento usuário inviabiliza a parceria das Entidades que estão fora do SUS, limitando a 440 

participação da sociedade civil, contudo teriam como representante um usuário puro. Sugeriu que 441 

no segmento trabalhador, conste em lei que preferencialmente a uma vaga dos funcionários 442 

públicos seja preenchida pelo CGU, onde o representante deverá ser eleito por seus pares; e no 443 

tocante ao segmento usuários, retirar-se-á uma cadeira de livre concorrência da sociedade Civil 444 

para atrelar uma vaga ao usuário do CGU. Observou que no segmento usuário a 445 

representatividade deve ser vinculada a uma Entidade, não podendo ser pessoa física, contudo, 446 

referente a representatividade dos CGUs pode ser pessoa física. Sra. Claudia disse que a partir da 447 

formação dos CGUs, ficará vinculado em lei, que terão vaga cativa no Conselho, sem precisar de 448 

participar de eleição. Sra. Laysa sugeriu brevidade para a próxima reunião, pela falta de tempo. 449 

Sra. Cláudia observou que o quórum para votação da alteração da lei teria que ser qualificado. 450 

Sra. Laysa disse que teria que analisar o regimento para opinar em relação ao quórum. Informou 451 

que iria sugerir na próxima Reunião do Processo Eleitoral a suspensão do Processo Eleitoral até a 452 

alteração da Lei. Sra. Viviane sugeriu que fosse solicitada a análise em caráter de Urgência. Nada 453 

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 454 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 03 de 455 

dezembro de 2021.  456 
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