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RESOLUÇÃO COMUS N º 29/2012 

 
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis nº. 8080 de 19 de setembro de 1990, nº. 8142 de 28 
de dezembro de 1990, 1828 de 13 de dezembro de 2006 e 1990 de 06 de novembro de 2009 
considerando: 
 

1- Que a 165ª Reunião Ordinária do COMUS – Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, 
ocorrida em 12 de junho de 2012 discutiu sobre a necessidade de substituição do membro da 
Comissão Executiva, tendo em vista o pedido de desligamento da Vice Presidente. 

2- Que a Plenária julgou pertinente a alteração do Regimento Interno do COMUS de forma a 
alterar o parágrafo 3° do artigo 17, que dispunha sobre a necessidade de nova eleição para a 
substituição de membros da Comissão Executiva no caso de vacância do cargo; 

3- Que a alteração deverá respeitar a paridade prevista na Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde 333/03. 

4- Que com a alteração, não haverá mais necessidade de eleição para substituição do membro 
que desocupar o cargo, cabendo aos membros subseqüentes na hierarquia da Comissão 
Executiva ocupar o posto imediatamente superior ao ocupado. 

5- Caso não haja interesse dos membros subseqüentes em ocupar o cargo vago, deverá ser 
observado o esgotamento de toda a hierarquia dos membros da Comissão Executiva, sendo 
que os cargos que permanecerem vagos serão disponibilizados para eleição. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a alteração do parágrafo 3° do artigo 17 do Regimento Interno do COMUS, tornando 
desnecessária nova eleição para a substituição de membros da Comissão Executiva no caso de 
vacância do cargo, cabendo aos membros subseqüentes na hierarquia da Comissão Executiva ocupar 
o posto imediatamente superior ao ocupado.  
 
Parágrafo Único: Deverá constar também da alteração do parágrafo 3° do artigo 17 do Regimento 
Interno do COMUS que caso não haja interesse dos membros subseqüentes em ocupar o cargo vago, 
deverá ser observado o esgotamento de toda a hierarquia dos membros da Comissão Executiva, 
sendo que os cargos que permanecerem vagos serão disponibilizados para eleição. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
São Sebastião, 12 de junho de 2012. 
 
 

                         ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 
Presidente  

 
Homologo a RESOLUÇÃO COMUS Nº. 29/2012, 12 de junho de 2012. 

 
 

                       ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião 

Adjunto 


