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CARTA ABERTA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS  
 
 
Os conselheiros municipais de saúde de Duque de Caxias regularmente eleitos para cumprir mandato 2019-
2023 vem a público informar que o conselho permanece inativo, injustificadamente, desde a sua última 
reunião plenária, realizada no dia 14 de dezembro de 2019, por ato unilateral da Prefeitura de Duque de 
Caxias. O atual prefeito municipal, Washington Reis, e o secretário municipal de saúde, suspenderam, de 
forma unilateral, todas as atividades do COMSADC, desalojando-o, inclusive, de sua sala, sediada na 
secretaria de saúde, no dia 16 de dezembro de 2019.  
 
A medida foi tomada após os conselheiros de saúde não cederem à pressão de pacientes obesos convocados 
pelo poder público para a essa última reunião plenária, sem aprovação prévia da pauta e sem que os 
conselheiros tivessem ciência. Infelizmente a patologia dessas pessoas foi manipulada politicamente para 
pressionar os conselheiros a aprovarem a cirurgia bariátrica, procedimento de alta complexidade médica 
que exige amplo debate para que seja adotado pela rede pública de saúde municipal.  
 
Após a suspensão das atividades do COMSADC e decorridos dois meses de sua eleição e homologação do 
resultado, o Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde apontou inconsistências na 
documentação de três entidades do segmento movimentos sociais e comunitários e outra do segmento 
profissional de saúde. O departamento solicitou a reanálise de toda a documentação das instituições e 
movimentos sociais e comunitários municipais com o fito de sanar as inconsistências documentais das 
entidades que concorreram ao pleito.  
 
Atendendo a essa solicitação e visando manter o compromisso com a legalidade e transparência de todo o 
processo eleitoral atendeu na íntegra a solicitação da secretaria municipal de saúde, descredenciando as 
entidades não aptas, o que, consequentemente, gerou uma quebra da paridade na composição. Cabe 
destacar que a comissão eleitoral, eleita em 13 de julho de 2029, e homologada pela Resolução n.º 
033/COMSADC/2019, publicada no Boletim Oficial n.º 6.723, de 26 de julho de 2019, p. 49, foi composta por 
representantes do poder público, sociedade civil, profissionais de saúde e prestadores de serviço.  
 
O regimento eleitoral do COMSADC, aprovado através da Resolução n. º 032/COMSADC/2019, publicada no 
Boletim Oficial n.º 6.723/2019, pp. 44-46, prevê em seu artigo 4.º, § 4.º, que, no caso de insuficiência de 
representação de um determinado segmento, as instituições e/ou movimentos sociais e comunitários 
municipais eleitos se reunirão para realizar, entre si, nova eleição de acordo com o segmento, para 
determinar quem ocupará as vagas que estiverem em aberto, sendo o resultado homologado na mesma 
data. 
 
Entretanto, após a reanálise documental pela comissão eleitoral, a Prefeitura de Duque de Caxias não 
publicou o edital de convocação das entidades da sociedade civil para a recomposição da paridade do 
COMSADC e manteve suspensas as atividades do COMSADC. A composição é definida no Art. 5.º, da Lei 
Municipal n.º 2.716, de 14 de julho de 2015, publicada no Boletim Oficial n.º 6.245, de 14 de julho de 2015, 
pp. 14-16.  
 
A composição paritária, nos termos da lei supra, permaneceu sendo violada pelo poder público municipal, 
que editou a Portaria n.º 27/2020/GAB/SMS, publicada no Boletim Oficial n.º 6.821, de 25 de março de 
2020, pp. 6-8, que nomeou os conselheiros do COMSAD sem observar os critérios legais de paridade. O 
inciso IV do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 2.716/2015, prevê 16 (dezesseis) representantes dos usuários ao 
invés dos 10 (dez) representantes do segmento representativo de usuários designado pela portaria citada.  
 
A paridade estabelecida na lei supra é consubstanciada pela Resolução n.º 453/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde, que estabelece, em sua Terceira Diretriz, II, “a”, o percentual de 50% de entidades e movimentos 
representativos de usuários na composição do COMSADC. Esses mesmos percentuais também foram 
consubstanciados no artigo 4.º, da Resolução n.º 031/COMSADC/2019, publicada no Boletim Oficial n.º 
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6.723/2019, pp. 44-46, que homologa e torna público o Regimento Interno do COMSADC, aprovado pela 
plenária, em reunião ordinária realizada em 13 de julho de 2019. 
 
Os desrespeitos ao ordenamento jurídico se mantiveram com a publicação da Portaria n.º 033/SMS/2020, 
publicada no Boletim Oficial n.º 6.824, de 1.º de abril de 2020, p. 05, na qual foi constituída uma ‘comissão 
executiva provisória’ em plena inatividade do conselho, sem que fossem observados os critérios legais de 
paridade já elencados. Vale ressaltar que o Regimento Interno do COMSADC não prevê a constituição de 
‘comissão executiva provisória’, inovação ‘sui generis’ que descumpre o artigo 4º, § 4.º, do regulamento 
eleitoral do COMSADC (Resolução n.º 032/COMSADC/2019). 
 
Diante de tais arbitrariedades, um grupo de instituições da sociedade civil com assento no COMSADC 
ofereceram denúncia à 2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual (MPE) 
apontando todas essas ilegalidades. A Ação Civil Pública 0020134-82.2020.8.19.0021 ajuizada pelo 
Ministério Público obteve provimento na íntegra a fim de garantir a composição paritária do COMSADC e o 
suprimento de representação no segmento dos usuários entre as entidades deste segmento, além das dez já 
ocupadas pelas entidades convocadas, totalizando 50% do total de vagas COMSADC, conforme define a Lei 
n.º 2.716, de 14 de julho de 2015, o que ainda não ocorreu em virtude de descumprimento de sentença 
judicial pelo poder público municipal. 
 
A sentença foi prolatada em 7 de agosto deste ano, pela MM Juíza Amália Regina Pinto, da 7.ª Vara Cível de 
Duque de Caxias, e, após negar provimento ao recurso interposto pela Prefeitura de Duque de Caxias, 
confirmou a sentença no último dia 28 de agosto. O ato de obstaculizar a atuação dos conselheiros também 
foi, reconhecido na sentença que, inclusive, determinou que o prefeito e o atual secretário de saúde se 
abstivessem de impedir o funcionamento regular do COMSADC. 
 
Em 5 de novembro último, a MM juíza expediu mandado de intimação pessoal do prefeito e do secretário 
municipal de saúde para que comprovem o cumprimento da tutela antecipada, no prazo de 15 dias úteis, 
sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da Justiça, passível de multa pessoal, sem prejuízo de 
eventuais sanções criminais e cíveis, a teor do art. 77, § 2.º do CPC. O cumprimento da tutela se refere à 
convocação da eleição para suprir as vagas nos termos do o artigo 4º, § 4.º, do regulamento eleitoral do 
COMSADC (Resolução n.º 032/COMSADC/2019). 
 
A Prefeitura de Duque de Caxias segue interpondo recursos protelatórios para não cumprir a sentença em 
vigor e que já foram derrubadas pela justiça. E em nova manifestação de desrespeito ao ordenamento 
jurídico e ao próprio Poder Judiciário, a Prefeitura de Duque de Caxias cancelou o pleito realizado em 23 de 
novembro de 2019 e publicou a Portaria nº 094/SMS/2020, de 15 de setembro de 2020, com a designação 
de nova Comissão Eleitoral, e publicou do Edital nº 003/2020, de Convocação da Eleição do COMSADC para o 
quadriênio dezembro de 2019 - dezembro de 2023, atos publicados no Boletim Oficial nº 6.893, de 16 de 
setembro de 2020, p. 12-13.  
 
Basta comparar o artigo 2.º do Regulamento Eleitoral do COMSADC com a comissão eleitoral nomeada pela 
Portaria nº 094/SMS/2020, para notar que a mesma é composta integralmente por servidores públicos, o 
que, obviamente, desrespeita o referido regulamento eleitoral aprovado pelo COMSADC. Tais fatos 
comprovam, de forma inconteste, a tentativa injustificada da Prefeitura de Duque de Caxias de obstaculizar 
o controle social e provocar insegurança jurídica para as instituições e movimentos sociais e comunitários 
municipais aptos a participarem do COMSADC pelo fato de terem oferecido denúncia ao Ministério Público 
Estadual em face de tais fatos.  
 
É mister destacar que a decisão prolatada no último mês de agosto pela 7.ª Vara Cível de Duque de Caxias 
suspendeu a eficácia da Portaria nº 27/2020/GAB/SMS por descumprimento dos critérios legais de paridade 
definidos na Lei nº 2.716, de 14 de julho de 2015, mas seus efeitos não alcançam, portanto, a eleição 
legalmente realizada em novembro de 2019. Desse modo, o Município de Duque de Caxias permanece sem 
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o seu conselho municipal de saúde, o que impede que os conselheiros exerçam suas atribuições legais e de 
atuarem na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde locais. 
 
A Prefeitura de Duque de Caxias além de descumprir ordem judicial, tergiversa sobre a suspensão unilateral 
das atividades do COMSADC há onze meses, passando a tratar a “nova eleição” de modo ordinário e legal 
para inviabilizar a última eleição e descumprira decisão judicial em vigor. A decisão de ignorar os ditames 
previstos na Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, na Lei Municipal 2.716, de 14 de julho de 2015, e na Resolução nº. 453, de 10 de maio de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde. 
 
A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define em seu artigo 1.º, § 2.º, que os conselhos de saúde 
possuem ‘caráter permanente’, independentemente de decisões de gestão da União, do Estado e do 
Município, e os mesmos não podem ser extintos por nenhuma autoridade ou lei municipal, salvo aprovação 
de nova lei federal. E diante da absoluta impossibilidade de controle social, requeremos o cumprimento do 
artigo 4.º da Lei n.º 8.142/1990, o qual define os requisitos obrigatórios para que os Municípios, os Estados e 
o Distrito Federal recebam recursos oriundos de transferências de recursos do Sistema Único de Saúde.  
 
O não atendimento de tais requisitos, dentre os quais a existência do conselho de saúde, com composição 
paritária de acordo com o Decreto n.º 5.839, de 11 de julho de 2006, implicará em que os recursos 
concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. A lei estabelece a 
obrigatoriedade do cumprimento simultâneo desses instrumentos, fato que deixou de ocorrer com a 
suspensão unilateral das atividades do COMSADC teve suas atividades suspensas unilateralmente em 
dezembro de 2019.  
 
Além do descumprimento à legislação que rege o Sistema Único de Saúde, os técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde também não apresentaram aos conselheiros os relatórios de gestão com informações 
sobre o cumprimento das metas definidas no plano de saúde para o ano de 2019 e 2020, considerando que 
já inauguramos o último quadrimestre deste ano e os relatórios não foram aprovados; e, por último, a 
Prefeitura de Duque de Caxias não implantou o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores da 
saúde, conforme previsto em lei, e de acordo com o objetivo 11.2 do Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 
 
Os conselheiros de saúde também ofereceram denúncia à 2.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 
Ministério Público Estadual (MPE) em face das supostas ilegalidades no Fundo Municipal de Saúde, que 
instaurou as Portarias n.º 07/2020 e 10/2020 para apurar, respectivamente, irregularidades na constituição 
do Fundo Municipal para aparelhamento e manutenção do Hospital do Olho de Duque de Caxias (HMDOC), 
através da Lei Municipal n.º 2873, de 28 de dezembro de 2017, e do Fundo Municipal de Combate à Covid-
19 (Coronavírus), criado pela Lei Municipal n.º 3.024, de 13 de maio de 2020, em violação ao disposto no 
artigo 14 da Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, e no artigo 33, § 1°, da Lei n.º 8.080, de 19 
de setembro de 1990.  
 
É oportuno destacar que tais fundos foram criados sem qualquer deliberação do pleno do COMSADC, o que 
é completamente arbitrário e inaceitável, já que o COMSADC atua, conforme previsão legal, na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política de saúde local, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros. Nota-se, portanto, que quatro dos seis instrumentos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 
8.142/1990 encontram-se com alguma irregularidade ou pendência não sanada pelo governo municipal.  
 
Nesse diapasão, o artigo 3.º, § 2.º, da Lei Complementar n.º 152, de 18 de novembro de 2013, que estrutura, 
regulamenta, consolida e dá outras atribuições ao conselho estadual de saúde, de que trata o inciso IV do 
artigo 289 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê que caso os municípios não constituam os 
Conselhos Municipais de Saúde e não realizem as Conferências Municipais de Saúde, de acordo com a 
legislação vigente, o Conselho Estadual de Saúde poderá propor ao gestor estadual a suspensão ou redução 
de transferência voluntária de recursos na área de saúde para o Município, até que a irregularidade seja 
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sanada, sem prejuízo do condicionamento previsto no § 2.º do artigo 26, da Lei Complementar n.º 141 de 13 
de janeiro de 2012. 
 
Considerando o descumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 8.142/1990 e do artigo 3.º, da Lei 
Complementar n.º 152/2013, os conselheiros legalmente eleitos tornam público tais fatos ao passo que 
requerem ao Conselho Estadual de Saúde, aos órgãos de controle da administração pública e aos órgãos 
responsáveis pela garantia de direitos que adotem as providências necessárias para restabelecimento do 
funcionamento do conselho e para que o repasse de recursos para a saúde do município sejam 
administrados, respectivamente, pelo Governo do Estado e pela União até que sejam sanadas todas as 
irregularidades e pendências legais.  
 
O requerido visa tão somente garantir a correta aplicação dos recursos públicos diante dos indícios de 
improbidade administrativa que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal, envolvendo a 
transferência no valor de R$ 100 milhões por meio da sistemática de transferências fundo a fundo, ou seja, 
de repasses de recursos do fundo estadual para o fundo municipal de saúde, segundo noticiado pela 
imprensa no último dia 29 de agosto. De acordo com o noticiado, só em 2020, o Fundo Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias recebeu mais de R$ 41 milhões do Governo do Estado, relacionado a dívidas dos anos 
anteriores, valor superior ao repasse para as prefeituras da própria capital e de São Gonçalo, na Região 
Metropolitana, que possuem populações maiores que a cidade da Baixada.  
 
Entretanto o repasse desses valores não foi objeto de qualquer consulta, deliberação plenária ou 
apresentação de prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde. Causa-nos preocupação o fato de 
que essas denúncias ocorreram justamente no período de suspensão das atividades do COMSADC, que no 
último dia 14 de novembro completou onze meses de inatividade.  
 
Outro fato que cabe menção é o fato de que o termo de acordo de cooperação técnica celebrado pela 
Prefeitura de Duque de Caxias com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para assumir a administração do 
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, foi celebrado sem que houvesse uma consulta prévia ao COMSADC. E 
conforme pactuado nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e deliberado pelo Conselho Estadual de 
Saúde, a referida unidade teria o perfil de alta complexidade, considerando a implantação e 
operacionalização da gestão descentralizada das ações e serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro.  
 
Além desse acordo não ter sido submetido à apreciação do COMSADC, a prefeitura passou a realizar 
cirurgias bariátricas sem apresentar qualquer plano ou fluxo operacional ou financeiro a partir da atenção 
básica para o tratamento da obesidade, não definindo ainda, o sistema de regulação, o que deixou sem 
qualquer transparência, todo o processo de realização desse procedimento cirúrgico de alta complexidade.    
 
Diante de todos esses fatos, o presente requerimento visa ainda resguardar o mandato dos conselheiros de 
saúde das gestões 2015-2019 e 2019-2023 de qualquer responsabilidade civil ou criminal, considerando a 
impossibilidade dos conselheiros exercerem plenamente suas competências e prerrogativas legais no que 
tange à formulação de estratégias quanto ao controle social na execução das políticas de saúde locais. 
Entendemos que a inatividade do COMSADC põe em risco a garantia do direito à saúde pública de qualidade 
a todos os cidadãos, o que impõe sacrifícios ao conjunto da população, em especial diante da grave 
pandemia causada pela Covid-19. 
 
O Município de Duque de Caxias registra um grave quadro epidemiológico e, segundo o último boletim 
epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (18/11), a cidade registrou 11.349casos 
confirmados de contaminação pela Covid-19 e 811 vítimas fatais, ocupando, respectivamente, a quinta e a 
segunda posições no Estado do Rio de Janeiro. Desse modo, a suspensão das atividades do COMSADC 
representa um prejuízo irreparável para o efetivo controle social dos serviços e políticas públicas de saúde 
oferecidas à população 
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A conduta dos conselheiros de saúde sempre foi pautada pela ética, independência e defesa dos legítimos 
interesses da população. Destacamos que um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde (SUS) está 
relacionado à gestão participativa em saúde, que compreende todos os mecanismos de deliberação e de 
gestão compartilhados, com ênfase no controle social, valorizando e fortalecendo os mecanismos instituídos 
para controle social no SUS, incluindo os Conselhos e as Conferências de Saúde. 
 
Esses instrumentos essenciais na formulação da política estadual e municipal de saúde, e firmar pactos com 
as demais esferas de governo, visando à implementação de serviços e políticas públicas de saúde no 
município. E fiéis a essas premissas, os conselheiros de saúde se solidarizam com todas as famílias que 
tiveram seus entes vitimados pela Covid-19 e reafirmamos o nosso compromisso com a democracia, o 
fortalecimento dos conselhos de direitos e a defesa do SUS público, universal e gratuito, e de qualidade para 
toda a população. 
 
 

Duque de Caxias, 18 de novembro de 2020. 
Antônio Pereira dos Santos  
Conselheiro Municipal de Saúde - Coren - RJ  
 
Pe. Bruno Oliveira dos Santos 
Conselheiro Municipal de Saúde 
Ação Social Paulo VI - ASPAS 
 
Pe. João Carlos França 
Conselheiro Municipal de Saúde 
Mitra Diocesana de Duque de Caxias 
 
Luciana Marina da Silva 
Conselheira Municipal de Saúde 
União Brasileira de Mulheres – UBM 
 
Marcia Cristina Nobua 
Conselheira Municipal de Saúde 
União Brasileira de Mulheres - UBM 
 
Marcos da Costa Lopes 
Conselheiro Municipal de Saúde 
Associação Grupo para Todos - AGPT 
 
Paula Francinete Mendes 
Conselheira Municipal de Saúde 
União Brasileira de Mulheres - UBM 
 
Rochelle Maria Brites 
Conselheira Municipal de Saúde 
União Brasileira de Mulheres - UBM 
 

 
 

 
 


