
 

 

       
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD  - 25 de agosto de 2022 
 
 

Aos 25 dias do mês de agosto de 2022 às 14h na Instituição Associação Água Pura, teve início a 

reunião do Comad pela Presidente Marilena que sugeriu a apresentação dos participantes sendo 

eles: Juliana Marques (SMS-DAPS), Dilcéia C. Lima (SME), André Augusto Cruz Haras  (Casa de 

Maria), Ana Célia Almeida (Meprovi), Júlio Cesar de Mari (C.T. Novo Homem), Mario Sérgio E. 

Pereira (Vigilância Sanitária), Marinaldo Rodrigues de Matos (Vigilância Sanitária), e Marilena 

Jordão (Associação Água Pura). A Reunião começou na explanação que precisamos fazer as 

comissões para darmos andamento sobre vários assuntos que estão parados no Conselho. 

Precisamos rever a Lei vigente do COMAD no que se refere às cadeiras atuais, precisamos ver a 

Conferência e o nome de cada titular e suplente que fazem parte desse Conselho para ser 

colocado no CEI e na página da Prefeitura. O outro assunto tratado foi sobre a o Projeto 

Arquitetônico solicitado pela Vigilância Sanitária junto as Comunidades Terapêuticas quando da 

renovação da mesma. Mario Sergio e Marinaldo pediram a fala e nos informou que em 2018 foi 

criada uma Lei onde consta o grau do risco dos estabelecimento sendo eles : baixo, médio e alto. 

Em 2001 eram somente cobradas de hospitais, escolas, etc, o auto risco.  Em 2020 através da RPC 

1034 o estado reclassificou o risco de cada local, e a partir dai as Comunidades Terapêuticas 

passaram a se enquadrar em alto risco.  Em  A pessoa responsável pela verificação das 

comunidades é a arquiteta da vigilância sanitária.  Foram levantadas as visitas da vigilância onde 

encontraram pessoas em locais impróprios e desumano. Na RDC 50 constam as normas a serem 

seguidas por uma Comunidade Terapêutica. Outro documento a ser verificado é o CNAE 87204/99 

onde a ANVISA se utilizou para a classificação das Comunidades Terapêuticas. Todas as 

Comunidades Terapêuticas deverão apresentar a planta arquitetônica quando da visita da 

Vigilância e renovação da certidão. Sem mais assuntos a ser tratado eu Dilceia dou por encerrada a 

reunião deste Conselho. 

 


