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LEI 

Nº 2669/2019 

 

“Altera dispositivos da Lei nº 2579/2018 que trata 
sobre o disciplinamento do Conselho Municipal de 
Saúde – COMUS, e dá outras providências.” 

 

   

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Capítulo I 

Da Instituição, Definição e Objetivos 

 

Artigo. 1º. Ficam alterados o caput e a alínea c do §1º do artigo 1º da Lei nº 2579/2018 que 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

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

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

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

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

com ou sem fins lucrativos, conforme estabelecem o Artigo 180 da Lei Orgânica do Município, os 

Artigos 194, VII, e 198 da Constituição Federal, e o Artigo 221 da Constituição do Estado de São 

Paulo.” 

                           

                       §1º.  (...) 

 

 “c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados, com ou sem fins 

lucrativos.” 

 

 Artigo. 2º. O artigo 2º, caput e o inciso VII que passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

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

Municipal de Saúde: 
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(...) 

 

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

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

 

   Artigo 3º. Ficam alteradas as redações da alínea a do inciso II e alíneas a, b, c e d do inciso III, 

e dos §2º, §3º, §4º e §7º do artigo 3º que passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art.3º - (...) 

                        

  II – (...) 

 

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

privados, com ou sem fins lucrativos. 

                          

III – (...) 

 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores da área da saúde 

dos Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais federações, associações 

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

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

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

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos. 

d) 01 (um) representante do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de São Sebastião, sendo o 

titular o seu Diretor Clínico e seu suplente. 

 

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

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

interesse com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho. 

 

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

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

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

profissionais/trabalhadores de saúde. 
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§4º. Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a 

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

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

grupos específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, 

associações de moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e sexuais, 

pessoas com deficiências, entre outros. 

 

(...) 

 

§7º. A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será tratada no 

regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde.” 

 

Artigo 4º.  O caput e o §3º do art.5º que passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

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

anos e seus membros poderão ser reconduzidos por mais um mandato consecutivo, desde que 

suas indicações sejam referendadas pelas entidades que representam, habilitando-os a participar 

do processo eleitoral.” 

 

§3º - No caso de não haver entidades suficientes aptas à concorrência do novo mandato eletivo, 

nos termos do Regimento Interno, aquelas que já compunham o Conselho poderão concorrer a 

novo mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que trata o caput.” 

 

Artigo 5º. O caput e inciso III do art.7º da Lei nº 2579/2018 que passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 

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

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

Saúde e, subsidiariamente, as demais normas estabelecidas pelas esferas estadual e municipal, desde que não 

conflitem com as estabelecidas pelo ente federal, além das seguintes disposições: 

 

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

Saúde.” 
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Artigo 6º. O caput do artigo 13 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 13 – O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em sessões plenárias de deliberação, 

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

Regimento Interno.” 

 

 Artigo 7º. Fica alterada a redação do §1º do artigo 15 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 15 – (...) 

 

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

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

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

convocada especificamente para este fim.” 

 

Artigo 8º.  As despesas oriundas da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento corrente, suplementadas, se necessárias. 

 

                 Artigo 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

                         Artigo 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                               São Sebastião,  16 de dezembro  de 2019. 

                                                                    
 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 

 

 


