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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA ROSA 

 
REGIMENTO INTERNO 

 
CAPÍTULO I 

 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS FINALIDADES. 

 

Art. 1o - O Conselho Municipal de Saúde, criado pela lei n° 2.452 de 21/08/1992 e reestruturado 
pela lei n° 4.737 de 25/11/2010, é órgão em caráter consultivo e deliberativo com atribuições de 
assessorar, acompanhar, deliberar, sugerir, decidir, propor, estabelecer, contribuir, colaborar e 
fiscalizar todas as questões de saúde no âmbito do município e reger-se-á pelo disposto neste 
Regimento Interno.  

 Parágrafo Único: O Conselho Municipal de Saúde - CMS tem por finalidade atuar e deliberar na 
formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda 
a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado. 

Art. 2o - Para todos os efeitos legais será designado “Conselho Municipal de Saúde de Santa 
Rosa”. 

Art. 3o - A área de atuação do Conselho Municipal de Saúde limitar-se-á ao município de Santa 
Rosa/RS, onde terá sede e foro, com duração por tempo indeterminado. 

Art. 4o - O CMS de Santa Rosa pautará sua atuação de acordo com a política nacional e estadual 
de saúde, considerando as diretrizes do CNS e CES/RS, e a realidade local. 
 

CAPÍTULO II 
 

DO OBJETIVO 
 

Art. 5o - O CMS instituído mediante homologação do Prefeito Municipal atuará na formulação da 
Política Municipal de Saúde, bem como, o acompanhamento e controle da sua implementação e 
execução, visando à melhoria da função integral à saúde da população, nas áreas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

 

Art. 6o – O Conselho Municipal de Saúde deve: 

I – Deliberar e fiscalizar a alocação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, de forma a 
atender as necessidades da população; 

II – Deliberar sobre a organização dos serviços públicos de saúde, capacitando-os a responder à 
demanda assistencial com eficácia, equidade e efetividade, garantindo à universalização da 
assistência à saúde; 

III – Fiscalizar os órgãos públicos prestadores de serviço de saúde, como também os serviços 
contratados e conveniados, no sentido de que, proporcionem uma atenção integral e resolutiva. 

IV – Integrar esforços das entidades e organizações afins, com o intuito de evitar a diluição de 
recursos e trabalho na área de saúde. 

V – Deliberar sobre matérias de saúde, incluindo os aspectos financeiros, acompanhando o 
planejamento, execução do orçamento e prestação de contas e sobre os conflitos da ação dos 
órgãos públicos, das instituições privadas e dos indivíduos. 
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VI – Apreciar e deliberar na forma da legislação, sobre estudos de impactos na saúde. 

VII – Manter intercâmbio com os órgãos de outras administrações municipais, bem como, as 
esferas Estadual e Federal. 

VIII – Subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção à saúde 
da população, prevista na Constituição Federal de 1988. 

IX – Deliberar sobre a realização de Audiências Públicas, conforme o caso, visando à participação 
da comunidade nas decisões das atividades de saúde do município. 

X – Receber denúncias da população, diligenciando apuração junto aos órgãos responsáveis e 
sugerindo providências cabíveis. 

XI – Propor ao Poder Executivo e/ou Legislativo, projeto de lei, decretos e regulamentações 
referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde no município. 

XII – Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas de saúde do 
município. 

XIII – Estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos. 

XIV – Deliberar sobre os casos omissos, elaborar, alterar e aprovar o seu Regimento Interno 
submetendo-o a deliberação do CMS e à homologação do Presidente da FUMSSAR. 

XV – A Agenda Municipal de Saúde deve recomendar os temas, programas e projetos 
considerados prioritários para a melhoria da qualidade da saúde e o desenvolvimento sustentável 
da Fundação Municipal de Saúde, indicando os objetivos a serem alcançados anualmente por meio 
dos indicadores pactuados pela programação anual de saúde e a cada quatro anos, o Plano 
Municipal de Saúde. 

XVI - Aprovar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Saúde. 

XVII - Apreciar a movimentação de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no âmbito 
municipal e pronunciar-se, conclusivamente, sobre os relatórios de gestão do Sistema Único de 

Saúde apresentados pela Fundação Municipal de Saúde. 

XVIII - Acompanhar e fiscalizar os procedimentos do Fundo Municipal de Saúde.  

XIX - Estimular a participação da comunidade no processo de melhoria da qualidade do sistema 
de saúde no município. 

XX – Garantir dispositivos de informação à comunidade sobre as políticas, diretrizes, normas e 
regulamentos sobre saúde. 

XXI – Promover encontros, palestras, seminários e outros eventos sobre temas ligados à saúde. 

XXII – Estabelecer integração com órgãos estaduais e municipais da região noroeste, no que diz 
respeito à questão de saúde. 

XXIII – Participar de atividades correlatas de competência de outros órgãos ou conselhos 
municipais. 

XXIV - Aprovar o regimento, a organização, e as normas de funcionamento da Conferência 
Municipal de Saúde reunida, ordinariamente, a cada quatro anos, e convocá-la, nos termos da lei. 

 XXV – Levar à apreciação e votação do plenário as matérias necessárias. A votação obedecerá 
aos seguintes critérios: 

a) Aprovação/reprovação pelo plenário por unanimidade; 

b) Aprovação/reprovação pelo plenário por maioria simples dos votos; 

c) Encaminhamento para a comissão permanente e/ou temporária. 
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XXIV – Exercer outras funções que lhe forem delegadas. 
 

 
CAPÍTULO III 

 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 7o – O Conselho Municipal de Saúde é constituído: 

1 – Pela Plenária. 

2 – Pela Mesa Diretora. 

3 – Pela Secretaria. 

4 – Pelas Comissões Permanentes e Temporárias. 

 

Art. 8o – O CMS órgão colegiado, instância máxima, com poder deliberativo em relação à gestão 
das ações de saúde no município, é composto de forma paritária com a seguinte composição: 

I – (50%) cinquenta por cento de usuários da sociedade civil organizada e, juridicamente, 
constituída ou considerada representativa pela plenária. 

II – (25%) vinte e cinco por cento de representantes de trabalhadores da saúde. 

III – (25%) vinte e cinco por cento serão representantes dos governos (estadual, municipal, 
federal) e prestadores de serviços. 

§ 1° - Cada entidade ou instituição que compõe o CMS indicará os seus representantes titulares e 
suplentes, através de correspondência específica, sendo que a mesma deverá ser assinada pelo 
titular da instituição pública ou pela presidência da respectiva entidade representada. 

§ 2° - A substituição do conselheiro titular ou suplente, sempre que entendido necessário pela 
instituição ou entidade representada, também se processará nos termos do parágrafo 1° do art. 
8°, no caso de ausência, ou afastamento temporário ou definitivo do titular, automaticamente 
assumirá o suplente. 

§ 3° - O suplente tem assegurado o direito de voz e não o de voto nas reuniões plenárias em que 
o titular estiver presente. 

§ 4° - A composição será definida conforme nominata que constará no anexo I deste Regimento 
Interno. 

Art. 9o – O mandato dos conselheiros não será remunerado, vedada à percepção de vantagem 
pecuniária de qualquer natureza, sendo o seu exercício considerado de relevância pública e, 
portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa 
junto aos órgãos, entidades competentes e instituições o CMS emitirá declaração de participação 
de seus membros durante o período de reuniões, representações, repartições e outras atividades 
específicas.  

Art. 10 – O mandato dos membros de que trata o art. 9o será de 02 (dois) anos, sendo admitidas 
reconduções. 

Art. 11 – Os conselheiros titulares e suplentes indicados pelas suas respectivas entidades serão 
homologados pelo senhor Prefeito Municipal, através de decreto, em um prazo máximo de quinze 
dias após o protocolo de processo administrativo junto a Prefeitura Municipal de Santa Rosa. 

Parágrafo 1° – As entidades poderão substituir o seu representante a qualquer momento, 
mediante comunicação, por escrito, à presidência do CMS, que remeterá a nova indicação ao 
Executivo para alteração do decreto de homologação.  
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Parágrafo 2° - A entidade que for extinta, ou que não mais desejar fazer parte do CMS deverá 
encaminhar, por escrito, o seu pedido de exclusão. 

Art. 12 – A entidade a qual o conselheiro não comparecer conforme este regimento será notificada 
e deverá substituir os seus representantes no máximo de 30 dias.  

Parágrafo Único - Caso não ocorra manifestação ou justificativa dentro do prazo pré-determinado 
a mesma será excluída nos termos deste RI. 

Art. 13 – A vaga decorrente de exclusão será ocupada por entidade congênere, após aprovação 
pela plenária do CMS, por maioria de seus membros presentes. 
 
 

DO PLENÁRIO 
 

Art. 14 – O Plenário é o órgão deliberativo e soberano do CMS, constituído por todos os seus 
membros. 

Art. 15 – São atribuições do Plenário: 

I – Deliberar ou decidir de acordo com o capítulo II deste Regimento Interno; 

II – Deliberar sobre a exclusão de membro do conselho que não compareceu a 03 (três) reuniões 
consecutivas, ou a 05 (cinco) reuniões alternadas do Plenário ou das comissões que integram, 
sem justificativa; 

III – Alterar, reformar ou substituir o Regimento Interno. 

IV – Eleger os membros do Núcleo de Coordenação do CMS. 

V – Autorizar a criação de comissões temporárias e deliberar quanto à constituição das Comissões 
Permanentes e realizar a escolha de seus membros, sempre primando pela paridade. 

 Paragrafo Único: Os suplentes poderão participar da constituição das comissões. 

VI- Discutir os temas e encaminhar às comissões, quando considerar necessário. 

VIII – Solicitar informações sobre assuntos pertinentes com as atividades do CMS aos órgãos 
públicos ou particulares; 

IX – Zelar pelo exercício das competências próprias do CMS; 

X – Baixar resoluções e autorizar a expedição de requerimentos, indicações, moções e 
recomendações; 

XI – Manifestar-se sobre matérias de sua competência legal, regulamentar e regimental, tais 
como: 

a) Estudos e relatórios de impacto na saúde. 

b) Plano Municipal de Saúde. 

c) Legislação e resoluções e suas alterações. 

d) Obras e edificações e suas alterações que envolvam estabelecimentos de saúde. 

e) Contratos, convênios e consórcios, cujo objetivo envolva a saúde. 
 

XII – Julgar recursos interpostos contra decisões ou omissões do Presidente. 

XIII - Decidir sobre casos omissos. 
 

Art. 16 – As reuniões ordinárias deverão ser convocadas e divulgadas com antecedência, no 
mínimo, 7 (sete) dias úteis, em atendimento a Lei Municipal n° 3.370 de 04 de Junho de 2010. 
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Art. 17 – As reuniões ordinárias do CMS realizar-se-ão mensal ou bimestral conforme a 
necessidade, tendo a duração máxima de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogada por mais meia 
hora, mediante deliberação da maioria simples dos conselheiros presentes e que tenham direito a 
voto. 

§ 1 – O instrumento convocatório consiste em Edital dirigido e entregue aos conselheiros com 
antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, em atendimento a Lei Municipal n° 3.370 de 04 de 
junho de 2010.  

§ 2 – Poderá ser antecipada ou transferida a data da reunião ordinária por motivo relevante 
apresentado pelos conselheiros integrantes da diretoria, devendo, no entanto, ser realizada no 
mês correspondente. 
Art. 18 – As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas: 
 
I- por iniciativa do Presidente do CMS;  
II- a requerimento ao Presidente de, no mínimo, (15) quinze dos seus membros titulares, do 

Presidente da FUMSSAR, do coordenador de comissões, quando houver matéria urgente 
ou acúmulo de processos, 

III- No período de recesso do CMS quando poderá ser convocada pelos requerentes citados. 
 

Parágrafo único - O critério de urgência será aferido pela mesa diretora, que decidirá pela 
reunião, a qual se assim entender, poderá indeferir o requerimento, mediante motivação 
fundamentada enviada ao requerente no prazo de até 24 horas.  

 

Art. 19 – As reuniões plenárias extraordinárias os conselheiros devem ser convocados com no 
mínimo (03) três dias úteis de antecedência, recebendo convocação, por escrito, juntamente com 
a pauta da reunião, obedecendo para efeito de quórum o art. 20 deste Regimento Interno. 

Art. 20 – As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas quando houver o 
comparecimento mínimo de 37 (trinta e sete) de seus membros em primeira chamada, no horário 
determinado pelo edital, ou quinze minutos após, em segunda chamada com, no mínimo, 10 (dez) 
conselheiros presentes, respeitada a paridade, permitido um membro excedente para fins de 
percentual.  

§ 1º – As reuniões obedecerão a uma pauta previamente elaborada pelo núcleo de coordenação 
do CMS. 

§ 2º – De todas as reuniões será elaborada ata, a qual será apresentada na reunião seguinte para 
aprovação. 
 

I - A ata da reunião anterior poderá ser disponibilizada aos conselheiros, no mínimo, até 72 
(setenta e duas) horas antes da próxima reunião plenária, na sede do Conselho ou, por 
qualquer outro meio, eletrônico ou não, dispensando a leitura da ata, partindo-se direto para 
discussão e apreciação da mesma; 

 

II - Para as mesmas finalidades da alínea anterior, a ata será disponibilizada, por impresso, no 
local da reunião plenária, até o início previsto no edital. 

 

§ 3º – As atas das reuniões do CMS serão lavradas pelo secretário e registrarão tudo quanto nelas 
se haja passado, devendo constar: 

I – Dia, mês, ano, hora, local de sua realização. 

II – Nome de quem presidiu a reunião e dos demais conselheiros presentes. 

III – Súmula dos assuntos tratados, pareceres e decisões. 
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§ 4º – As cópias das atas das reuniões do conselho, ordinárias e extraordinárias, e dos demais 
documentos do CMS, uma vez solicitados por escrito, por qualquer conselheiro, instituição, 
entidade ou órgão público, deverá ser fornecido no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis pela 
diretoria. 
 

§ 5º - A questão de ordem é direito exclusivamente ligada ao cumprimento dos dispositivos 
regimentais e legais. 
 

§ 6º - As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, 
mediante manifestação expressa de cada conselheiro. 
§ 7º - A recontagem dos votos deve ser realizada quando solicitada por um ou mais conselheiros. 
 

§ 8º - A Mesa de Coordenação poderá, em função do limite de tempo ou por entender terem-se 
esgotados os argumentos, encerrar as inscrições. 
 

§ 9º – As decisões da Plenária do CMS serão tomadas através de voto, por maioria simples dos 
membros presentes. 

I –  Não serão aceitos votos por procuração.  

II – Cada conselheiro poderá representar somente uma entidade ou órgão. 

III – Somente terão direito a voto as representações inscritas no conselho. 

IV –– O detentor de Cargo Eletivo, de Cargo de Confiança ou Função Gratificada em qualquer 
órgão público Municipal, Estadual ou Federal, não poderá ser conselheiro para representar 
usuário, no âmbito de atuação do Conselho. 

V – Ocorrendo situações conflituosas, a critério da mesa diretora, a votação poderá ser por voto 
secreto. 

VI - Em caso de empate, o Presidente tem direito a voto de minerva.  

VII – O Núcleo de Coordenação terá reuniões ordinárias, no mínimo, mensais em local e horário a 
serem definidos pelo mesmo e serão abertas aos membros do CMS. 

§ 10 – As presenças dos conselheiros nas reuniões do conselho serão registradas em folhas de 
presença, que servirão de testemunho para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se 
fizerem necessários sobre os assuntos debatidos. 

Art. 21 – As reuniões do plenário serão públicas e abertas a todos os interessados, que terão 
condição de observador com direito a voz e não a voto. 

Parágrafo único – A plenária pode realizar reunião reservada, desde que solicitada por qualquer 
conselheiro e aprovada por 2/3 (dois terços) dos presentes com direito a voto. 

Art. 22 – As reuniões do CMS serão presididas pelo (a) Presidente e assessoradas pelos demais 
membros do Núcleo de Coordenação, e na sua ausência, pelo (a) Vice-Presidente. 

Art. 23 – As reuniões plenárias ordinárias funcionarão da seguinte forma: 

I – Abertura, verificação e registro do número de conselheiros presentes. 

II – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior ou no próprio evento. 
 

III – Leitura da proposta de pauta. 

IV – Leitura do expediente, comunicações, requerimentos, moções, indicações e proposições. 

V – Apreciação dos processos recebidos para análise e deliberação. 

VI – Informações do Poder Público e das Entidades que compõem o Conselho. 
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Parágrafo único – Nas questões ordinárias poderá ser discutido e deliberado sobre matéria 
estranha à Ordem do Dia, se algum conselheiro o solicitar, justificando a urgência e necessidade 
premente da apreciação, sendo submetida ao plenário a sua admissibilidade. 

 Art. 24 – Fica plenamente assegurado a todos os conselheiros o direito de se manifestar sobre a 
matéria em discussão no plenário. 

Art. 25 – As intervenções verbais dos conselheiros terão a duração de 03 (três) minutos, podendo, 
se necessário, reinscrever-se para o mesmo assunto com a mesma duração de tempo. 

Art. 26 – Uma vez encaminhada para votação pela mesa diretora, a matéria em discussão não 
poderá voltar a ser discutida no seu mérito. 

Art. 27 – As datas das reuniões Plenárias Ordinárias serão propostas no início de cada ano e 
aprovadas pela plenária na forma Regimental. 

Art. 28 - As deliberações da plenária serão tomadas por consenso e, em caso contrário, por 
votação, exigindo-se para sua aprovação a maioria simples dos conselheiros presentes com direito 
de voto, sendo as votações procedidas sempre em aberto. Sendo o assunto de alta indagação, 
havendo interesses conflituosos, a votação será secreta, por iniciativa da Mesa de Coordenação. 

§ único – Toda a proposta de alteração da composição da plenária, numérica, deverá receber a 
aprovação de cinquenta por cento (50%) dos conselheiros com direito a voto, nos termos 
regimentais. 

 Art. 29 - Todo assunto incluído na Ordem de Dia que, por qualquer motivo, não tenha sido objeto 
de discussão e deliberação da plenária deverá constar, obrigatoriamente, na pauta da reunião 
ordinária subsequente, com prioridade. 

Art. 30 - A plenária do CMS é o órgão máximo de poder deliberativo, somente suas decisões serão 
posicionamento oficial do órgão nos assuntos de sua competência. 

Art. 31 – As demandas encaminhadas ao Conselho serão recebidas pelo Núcleo de Coordenação e 
quando entender necessário, encaminhadas à respectiva comissão.  

I – A decisão sobre os assuntos considerados desnecessários ao encaminhamento, será levada ao 
conhecimento da respectiva comissão. 

II – Se a comissão correspondente discordar da decisão poderá interpor recurso fundamentado à 
plenária. 

 Art. 32 - Toda a deliberação aprovada em plenária, que se fizer necessária ao correto 
desempenho e operacionalidade do Sistema de Saúde será implementada através de Resolução 
assinada pelo (a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde e homologada pelo gestor municipal 
de saúde. 

Art. 33 – O número de órgãos ou entidades representadas no CMS poderá ser ampliado ou 
reduzido a critério da Plenária, desde que seja mantida a paridade. 

Parágrafo Único - Toda a Instituição Pública, Instituição de Trabalhadores, Instituição de 
Prestadores ou Entidade da Sociedade Civil Organizada que desejar integrar o Conselho deverá 
encaminhar solicitação, por escrito, que será encaminhada para decisão da Plenária. 

Art. 34 – Antes de ser encerrada a discussão é facultado a qualquer conselheiro, acesso aos 
documentos apreciados pelos temas pautados no plenário. 

Art. 35 – A reunião ordinária somente será desconvocada, suspensa, ou cancelada:  

I – Anteriormente, por motivo relevante apresentado pelos conselheiros integrantes da diretoria. 

II – No ato de sua realização, pela maioria simples dos conselheiros com direito a voto presentes. 

III – Por falta de quórum regimental. 
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§ 1º – No caso de desconvocação da reunião ordinária por iniciativa da diretoria, todos os 
conselheiros deverão receber notificação antecipada da suspensão ou cancelamento e a data de 
realização da nova reunião. 

§ 2º – Quando ocorrer no ato de sua realização, os conselheiros presentes decidirão a data de 
realização da nova reunião ordinária. 

§ 3º – As propostas dos membros serão submetidas à aprovação e serão consideradas aprovadas 
quando obtiverem maioria simples entre seus membros, não se considerando haver quorum 
quando o número de membros da comunidade não superar a do Poder Público e prestadores. 
 
 

DA DIRETORIA E SEU FUNCIONAMENTO 
 
 

Art. 36 – O CMS será dirigido pelo Núcleo de Coordenação constituído por (04) quatro membros 
titulares, todos eleitos pela maioria simples de votos dos membros presentes na reunião, sempre 
por voto direto e secreto ou por aclamação, quando houver chapa única. 

Parágrafo único – As eleições serão nominais, cédula única, impressa com os nomes dos 
candidatos e fornecida pela diretoria em exercício. 

Art. 37 – Os membros do Núcleo de Coordenação do CMS serão eleitos para mandatos de dois 
anos, podendo ser reeleitos, consecutivamente, por igual período, uma única vez na mesma 
função. 

§ 1º – Os componentes do Núcleo de Coordenação distribuir-se-ão, nas seguintes funções: 

I) Presidente. 

II) Vice-Presidente. 

III)  Um (01) coordenador de mesa;  

IV) Um (01) Secretário de mesa; 

V) A composição da Mesa Diretora deve obedecer à paridade (dois usuários, um representante 
da gestão e um profissional de saúde ou prestador de serviços de saúde). 

VI) O vice-presidente não poderá ser gestor, mas deverá ser usuário ou profissional de saúde. 
 

§ 2º – A posse da Diretoria do CMS será realizada a cada dois (02) anos, na reunião subsequente 
da eleição. 

§ 3º – Ocorrendo vacância dos cargos de Presidente e de vice-presidente, ou de qualquer um 
deles, até 06 (seis) meses antes do término do respectivo mandato far-se-á eleição para 
completar o período.  

§ 4º – Ocorrendo vacância da presidência e vice no prazo inferior a 06 (seis) meses, um dos 
coordenadores assumirá a presidência ou vice até o final do mandato. 

 
 

DO PRESIDENTE 
 

Art. 38 – São atribuições do Presidente, além das previstas em lei e, em outros dispositivos deste 
Regimento Interno: 

I – Marcar, convocar e presidir as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CMS nos 
termos regimentais, resolvendo as questões de ordem, conduzindo os debates e apurando as 
votações; 
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II – Representar o Conselho em juízo e fora dele, ativa e passivamente, ou delegar a membro da 
Diretoria, quando de sua impossibilidade; 

III – Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 

IV – Mandar proceder à chamada verificando a presença; 

V – Conceder ou negar a palavra aos membros do Conselho, na forma regimental; 

VI – Anunciar a Ordem do Dia e submeter à votação a matéria nela contida, intervindo para 
manter a ordem dos trabalhos ou requerendo a suspensão ao Plenário sempre que necessário; 

VII – Proclamar o resultado das votações; 

VIII – Decidir, de plano, questões de ordem; 

IX – Receber e despachar as proposições; 

X – Distribuir as proposições, processos e documentos às comissões; 

 XI– Observar e fazer observar os prazos regimentais; 

XII – Determinar a publicação de informações, notas e quaisquer documentos que digam respeito 
às atividades do CMS e devam ser divulgados; 

XIII – Manter contatos, em nome do CMS, com outras autoridades; 

XIV – Convocar com antecedência de (30) trinta dias, por escrito, a reunião extraordinária de 
eleição do Núcleo de Coordenação. 

XV – Dar posse aos Conselheiros; 

XVI – Executar as deliberações do Plenário; 

XVII – Exercer o direito ao voto de qualidade, caso haja empate na votação; 

XVIII – Dar andamento aos recursos interpostos; 

XIX – Conceder ou negar a palavra aos convidados, nos termos regimentais; 

XX – Dar conhecimento ao Plenário do relatório final dos trabalhos realizados durante o ano; 

XXI – Baixar os atos normativos e ordenatórios decorrentes das decisões do Plenário;  

XXII - Criar Comissões temporárias e ou permanentes; 

XXIII – Fazer o controle da frequência dos conselheiros e comunicar às entidades quando o 
conselheiro titular extrapolar o limite de faltas; 

XXIV – Convocar o suplente do conselheiro; 

XXV – Propor planos de trabalho; 

XXVI – Assinar as atas das reuniões, correspondências ou comunicações expedidas pelo Conselho, 
dando-lhe o devido encaminhamento; 

XXVII – Encaminhar ao Presidente da FUMSSAR todas as comunicações, propostas e resoluções 
aprovadas pelo CMS; 

XXVIII – Quando julgar procedente, após apreciação do Conselho, cobrar do Poder Executivo, a 
execução de matérias deliberadas, e que ainda não tiverem sido realizadas; 

XXIX – Manter contatos com entidades públicas e privadas, quanto à coleta de dados e 
informações no campo da preservação da saúde e saúde ambiental, assim como para a execução 
conjunta das ações; 

XXX – Dar publicidade aos órgãos de imprensa de matéria deliberada ou executada pelo CMS; 
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XXXI – Solicitar ao Poder Executivo apoio financeiro, de material e de pessoal para a execução de 
tarefas inerentes ao Conselho, quando apreciado e votado pelo mesmo; 

XXXII – Resolver os casos omissos do Regimento Interno e praticar todos os atos necessários ao 
funcionamento do CMS, “ad referendum” do Plenário e, após, submetidas ao mesmo; 

XXXIII – Receber justificativas de ausências dos Conselheiros a sessões plenárias e reuniões das 
Comissões Técnicas, Comissões Especiais e Comissão Permanente de Fiscalização mediante 
requerimento do interessado; 

XXXIV – Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas. 

XXXV – Exercer o voto de minerva. 

Art. 39 – O Presidente poderá delegar atribuições aos membros do CMS, sempre que necessárias 
ao bom cumprimento das finalidades da Entidade, observadas as limitações legais. 

Art. 40 – Será computada, para efeito de “quórum”, a presença do Presidente. 

Art. 41 – O Presidente não poderá fazer parte de Comissões Técnicas, Comissões Especiais ou 
Comissão Permanente de Fiscalização. 
 

DO VICE-PRESIDENTE 
 

Art. 42 – São atribuições do Vice-Presidente: 

I – Substituir o Presidente em seus impedimentos, ausências, licenças, ou em caso de vacância. 

II – Assessorar a Presidência; 

III – Propor planos de trabalho. 
 

DO SECRETÁRIO  
 

Art. 43 – Compete ao secretário do CMS: 

I – Planejar, supervisionar e coordenar a execução das atividades de apoio técnico e 
administrativo necessários ao funcionamento do CMS; 

II – Proceder ao controle das faltas dos Conselheiros através das folhas de presença; 

III – Receber, protocolar e dar conhecimento ao Plenário dos papéis, correspondências, 
comunicações, relatórios, processos e proposições, para conhecimento e deliberação do Conselho; 

IV – Receber e elaborar a correspondência sujeita ao conhecimento, apreciação e assinatura do(a) 
Presidente; 

V – Secretariar as reuniões plenárias e reuniões do Núcleo de Coordenação do CMS redigindo as 
atas de cada sessão e encaminhando por meio digital aos Conselheiros; participar das Reuniões 
do Conselho, lavrando as atas correspondentes e assinando-as juntamente com o Presidente. 

VI – Adentre as ordens do(a) Presidente cumprindo os limites impostos pela legislação e 
Regimento Interno. 

VII – Controlar a tramitação dos processos e expedientes, até sua decisão final e consequente 
arquivamento; 

VIII – Apresentar a (ao) Presidente, para distribuição às Comissões ou para deliberação do 
Conselho, os processos que receber; 

IX – Promover o rápido andamento dos pareceres e a pronta realização dos atos deliberados; 

X – Manter atualizado um arquivo de documentos e correspondência oficial do CMS; 
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XI – Propor planos de trabalho; 

XII – Manter o (a) Presidente informado (a) sobre as Resoluções e outros atos do CMS, bem 
como, sobre as atividades administrativas; 

XIII – Manter arquivo atualizado de instituições envolvidas com programas e atividades 
desenvolvidas pelo CMS; 

XIV – Executar os serviços administrativos do CMS, em especial: 

a) Reunir todo o material relativo às discussões do Conselho, de forma ordenada e 
sistemática; 

b) Preparar a sala de reuniões providenciando, quando necessário, instalação de sistema de 
som e gravação; 

c) Organizar, lavrar e manter arquivo das atas das reuniões do Conselho, das Comissões; 

d) Organizar os anais do CMS; 

e) Fazer as publicações no site oficial do CMS de Santa Rosa das resoluções e decisões do 
CMS, bem como, resumo dos recursos interpostos; 

f) Organizar pastas com cópias de todos os pareceres exarados; 

g) Encaminhar às Comissões os processos e papéis a elas distribuídos pelo (a) Presidente; 

h) Indicar, as matérias distribuídas às Comissões e a data da entrega, zelando pelo 
cumprimento dos prazos regimentais. 

§ 1º – Tratando-se de reuniões ordinárias, os documentos relacionados nos incisos deverão 
acompanhar o instrumento convocatório, previsto no parágrafo único do artigo 15, deste 
Regimento Interno. 

§ 2º – Se a reunião for extraordinária, os documentos serão distribuídos na instalação dos 
trabalhos. 

§ 3º – No caso de impedimento ou ausência do Secretário, o(a) Presidente designará um 
Secretário ad hoc, indicado dentre os demais membros do Conselho; 
 
 
 

DOS COORDENADORES DE MESA 
 

Art. 44 – Compete ao Coordenador e Secretário de Mesa: 

I - Assessorar a presidência nos assuntos pertinentes ao CMS; 

II – Organizar a pauta em conjunto com o Núcleo de Coordenação e encaminhá-la com 
antecedência aos conselheiros; 

III–Zelar pela regular convocação, efetivação e coordenação de todas as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do órgão; 

IV - Compor a mesa diretora em eventos e na plenária; 

VII – Fiscalizar o encaminhamento das providências e recomendações das comissões; 

VIII– Recomendar e auxiliar na execução das deliberações do Plenário; 

IX–Subsidiar na publicação de informações, notas e quaisquer documentos que digam respeito às 
atividades do CMS e que devam ser divulgados; 

XI– Contribuir para propor planos de trabalho; 
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XII – Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas; 

XIII- Anotações e leituras. 

 
 
 

 DAS COMISSÕES 
 

Art. 45 – As comissões tem caráter: 

I – Permanentes - as que subsistem sem prazo determinado para sua extinção e cuja criação se 
faz, somente, através de resolução do CMS expedida pelo(a) Presidente do CMS e homologada 
pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, que se dispunham com fins específicos. 

II – Temporárias – as que são constituídas, com finalidades determinadas e que se extinguem 
quando expirado o seu prazo de duração, podendo ser constituídas novamente a qualquer tempo 
de acordo com a necessidade. Sua criação será através de resolução do CMS expedida pelo 
Presidente CMS e homologada pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, que se 
dispunham com fins específicos;  

Parágrafo único: São comissões permanentes do CMS: 

a) Comissão Permanente de Fiscalização e Controle; 

b) Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;  

c) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. 

 

I - A composição das comissões permanentes será definida em plenário, tendo a sua duração de 
dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois anos.  

II - O coordenador da respectiva comissão será eleito pelos membros desta, tendo o mandato 
duração mínima de dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois anos; 

III – As comissões temporárias extinguirão quando cumprida a tarefa que ensejou a sua criação. 

 

Art. 46 – A iniciativa para propor a criação de comissões compete a qualquer conselheiro, 
mediante requerimento ao Núcleo de Coordenação.  

§ 1º – A proposta de criação terá a sua composição submetida à deliberação do Plenário. 
 

Art. 47 – O conteúdo das discussões das comissões tem caráter informativo e será apresentado 
por meio de relatório, encaminhado ao Plenário, por consenso de seus membros. Não havendo 
consenso, as versões contraditórias deverão constar do relatório.  

§ 1º. O conteúdo discutido nas comissões será apresentado ao Núcleo de Coordenação da Mesa, 
até 24 horas antes da Reunião Ordinária do CMS, devidamente assinado pelo Coordenador da 
Comissão, na forma de relatórios que incluirão o assunto, considerações, conclusões e sugestões; 

§ 2º: Os relatórios subsidiarão os debates em plenário estabelecendo como ponto de pauta, 
garantindo a manifestação dos eventuais envolvidos.  
 
§ 3º: Após a discussão pelo plenário serão definidos os encaminhamentos pela mesa e votação 
dos mesmos pela plenária.  

Art. 48 – As comissões serão compostas por conselheiros de forma paritária por membros titulares 
e ou suplentes. Nas comissões temporárias poderão ser incluídos técnicos e profissionais da 



 13 

atuação à área de discussão, ou áreas de conhecimento ligadas ao problema em estudo e 
gestores que não sejam conselheiros conforme definição da plenária. 

§ 1º - As comissões serão compostas por conselheiros, que pode valer-se de conhecimentos de 
profissionais externos ligados à temática em estudo; 

§ 2º – A comissão será coordenada por conselheiro eleito pelos membros da comissão. 

§ 3º - As comissões temporárias e ou permanentes devem contemplar todos os segmentos, com 
número ímpar de membros e, no mínimo, de 03 (três) e no máximo 07 (sete); exceto comissão 
permanente Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), que terá, no mínimo, 11 onze) e 
máximo 19 (dezenove) membros titulares. 

§ 4º Às comissões se aplica a mesma regra de frequência prevista no artigo 12 desse diploma. 

 

Art.49 - Fica garantida a autonomia e independência das comissões a realizar os trabalhos a elas 
encaminhados. 

 

Art. 50 – Para a constituição de comissão, deve incluir na discussão do plenário: 

I – Objetivo a ser atingido e sua justificativa; 

II – Matéria a ser analisada; 

III – Áreas técnicas envolvidas; 

IV – Prazo de manifestação. 

 

Art. 51 – Em caso de vacância, licença escrita ou impedimento de conselheiro titular o(a) 
presidente do CMS nomeará o substituto legal indicado pelo Plenário. 

 

Art. 52 – Caberão às Comissões, em razão da matéria de sua competência: 

I – Dar parecer sobre as proposições e demais assuntos a elas distribuídos. 

II – Promover estudos e pesquisas sobre assuntos de sua competência específica. 

III – Acompanhar as atividades dos órgãos públicos e dos privados ou conveniados com a matéria 
de sua competência, a partir de deliberação do Plenário e/ou do Núcleo de Coordenação do 
Conselho Municipal de Saúde. 

IV – Subsidiar o CMS no aprofundamento de temas específicos. 

 
 

Art. 53 – As comissões permanentes reunir-se-ão, periodicamente, na sede do CMS em dias e 
horas pré-definidos, com a presença da maioria simples de seus membros. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS CONSELHEIROS 
 

Art. 54 – Os conselheiros tomarão posse na primeira reunião do CMS após a homologação feita 
pelo Prefeito Municipal nos termos do art. 11 deste RI. 

I – O conselho se renovará a cada (02) dois anos conforme observado o disposto no art. 10. 
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II – O conselheiro que não tomar posse na sessão de instalação prevista no “caput” deste artigo 
deverá fazê-lo no prazo de (30) trinta dias perante o Presidente do CMS. 

Art. 55 – Compete ao integrante do CMS: 

I – comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS. 

II – Debater a matéria em pauta. 

III – Apresentar e solicitar urgência para exame de assunto novo ou em tramitação. 

IV – Pedir vistas de processos, no momento da discussão. 

V - Votar e ser votado. 

VI – Integrar as comissões. 

VII – Apresentar indicações, proposições, requerimentos e sugestões. 

VIII – Solicitar diligência em processo ou matéria que, no seu entendimento, não esteja 
suficientemente instruído. 

IX – Representar o CMS quando designado pela Diretoria e apresentar relatório na reunião 
seguinte. 

X – Solicitar a realização e convocação de reuniões extraordinárias para discussão e deliberação 
de assunto urgente ou prioritário, ou quando houver acúmulo de processos em análise. 

XI – Justificar, por escrito, suas ausências nas reuniões do CMS. 

XII – Propor alteração parcial ou total deste Regimento Interno, nos termos previstos. 

XIII – Exercer outras atribuições e atividades inerentes a sua função de conselheiro. 

XIV – O conselheiro, candidato a cargo eletivo para o Poder Executivo ou Legislativo de qualquer 
nível de governo, deverá solicitar seu afastamento pelo prazo de noventa (90) dias antes das 
eleições, sendo que sua vaga será ocupada por seu substituto legal.  

XV – O conselheiro perderá sua representação nos seguintes casos: 

a) Falecimento. 

b) Renúncia. 

c) Superveniência de causa que resulte em sua desvinculação da Instituição Pública ou 
Entidade representativa da Sociedade Civil Organizada que representar junto ao Conselho. 

d) Exclusão. 

Art. 56 – As exclusões ocorrerão por falta grave, macular a imagem do CMS, falar em nome do 
CMS sem autorização, desacato à plenária ou ao Núcleo de Coordenação, por ofensa moral ou 

física, locupletamento ilícito e/ou atos de improbidade, e outras a serem definidas, que serão 

julgadas pela plenária em sessão fechada. 

Parágrafo Único – Da decisão da plenária, após a ciência ao conselheiro, caberá direito a recurso 
no prazo de dez (10) dias para apresentação de sua defesa, caso julgar-se prejudicado, e será 
apreciado na reunião seguinte. 

Art. 57 – O conselheiro poderá licenciar-se para: 

I – Tratamento de saúde. 

II – Interesses particulares. 

Parágrafo Único – A licença será concedida pelo plenário a requerimento justificado do 
interessado. 
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Art. 58 – O suplente será empossado pelo (a) Presidente em caso de vaga ou quando a licença for 
concedida por período superior a 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 59 – O conselheiro suplente tem assegurado o direito à voz e não o de voto nas reuniões 
ordinárias ou extraordinárias em que o titular estiver presente. 

Art. 60 - Todo conselheiro poderá requerer acesso a documentos e/ou relatórios das comissões, 
sendo as suas considerações apreciadas na reunião plenária imediatamente seguinte. 

I – O requerimento deverá ser dirigido à presidência, de forma expressa e justificada, sob pena de 
rejeição liminar.  

II – Da decisão que indeferir o acesso pleiteado caberá recurso à Plenária, no prazo hábil que 
possibilite a sua inclusão na pauta da próxima reunião. 

Art. 61 – Do uso da palavra em plenário respeitando os termos regimentais. 

§ 1º – O conselheiro deverá pedir a palavra e esta lhe será concedida pelo coordenador da mesa 
no momento adequado. 

§ 2º – Somente após a concessão pelo coordenador da mesa o conselheiro poderá falar. 

§ 3º – É vedada a todos os conselheiros a utilização de expressões descorteses ou injuriosas. 

Art. 62 – O conselheiro só poderá falar para: 

I – Fazer comunicações ou informações. 

II – Discutir as proposições integrantes da pauta. 

III – Levantar questões de ordem. 

IV – Fazer reclamações ou apresentar requerimentos. 

V – Declarar voto. 

VI – Apartear. 

Art. 63 – A palavra será dada na seguinte ordem: 

I – Ao autor da proposição. 

II – Aos relatores dos pareceres das comissões. 

III – Ao relator cujo voto for vencido, quando houver. 

IV – Aos que a solicitarem. 
 

DAS PROPOSIÇÕES 
 

Art. 64 – As proposições consistirão em: 

I – Projetos de resolução. 

II – Indicação. 

III – Moções. 

IV – Requerimentos. 

Art. 65 – As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos. 

Art. 66 – Os projetos de resolução destinam-se a regular matéria de caráter político ou 
administrativo, sobre a qual o Conselho deve pronunciar-se. 

Art. 67 – São requisitos do Projeto: 

I – Ementa. 
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II – Divisão em artigos numerados. 

III – Assinatura do autor. 

IV – Justificativa. 

Art. 68 – Indicação e a proposição em que são sugeridas medidas de interesse público, em 
matéria de saúde, ao órgão público ou não. 

Art. 69 – Moção é a propositura através da qual o CMS aplaude, protesta ou repudia numa medida 
tomada por órgão publico ou não. 

Art. 70 – Requerimento e a propositura de autoria de qualquer conselheiro dirigida ao Presidente 
ou do CMS sobre matéria de sua competência legal ou regimental. 
 

DA QUESTÃO DE ORDEM 
 

Art. 71 – Questão de Ordem é a dúvida levantada sobre a interpretação do Regimento Interno. 

§ 1 – Caberá a (ao) Presidente resolver de plano as questões de ordem. 

§ 2 – O (a) Presidente do CMS ou Coordenadores de Comissões interromperá o depoimento que 
iniciado como questão de ordem e que não se enquadre como tal. 

§ 3 – Da decisão ou omissão do (a) Presidente do CMS em questão de ordem de qualquer 
conselheiro cabe recurso ao Plenário. 

 

CAPÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 72 – Este RI somente será reformado, total ou parcialmente, pela aprovação da maioria 
absoluta dos membros do conselho. 

§ 1º – O RI do CMS somente poderá ser alterado, reformado ou substituído através de resolução. 

§ 2º – O anexo I deste RI poderá ser alterado ou reformado a qualquer tempo respeitando-se os 
limites deste RI e da Lei Municipal que rege o CMS. 

Art. 73 – Qualquer proposta de alteração do RI será apresentada em reunião do Conselho e uma 
vez considerada objeto de deliberação, somente poderá ser discutida e votada em outra reunião, 
previamente marcada para este fim. 

Art. 74 – A infraestrutura administrativa necessária ao desempenho das funções do CMS será 
prestada pela FUMSSAR. 

Art. 75 – O plenário do CMS é seu órgão deliberativo máximo, e somente suas decisões serão 
consideradas posicionamento oficial do órgão nos assuntos de sua competência. 

Parágrafo Único – As deliberações do CMS serão transmitidas à Presidência da FUMSSAR pela sua 
diretoria. 

Art. 76 – A Administração Municipal através da FUMSSAR possa deliberar “ad referendum” sobre 
assuntos que esteja, na órbita da competência do CMS, com conhecimento anterior ao Núcleo de 
Coordenação, devendo submeter sua decisão à plenária, na próxima reunião subsequente, caso 
isso não ocorra, seu ato perderá a validade. 

Art. 77 – Os projetos ou eventos que envolvam despesas financeiras deverão ser aprovados pelo 
plenário e através de Resolução do CMS serão encaminhadas à FUMSSAR para liberação dos 
recursos. 
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Art. 78 – Compete ao CMS a convocação das conferências municipais de saúde, no mínimo de 
quatro (04) em quatro (04) anos. 

Parágrafo Único – Nos anos intermediários das conferências municipais deverão ser convocadas 
plenárias municipais para avaliação do relatório final. 

Art. 79 – A eleição do Núcleo de Coordenação do CMS: 

I - Será realizada em reunião plenária extraordinária convocada especificamente para este fim. 

II - Realizar-se-á no vigésimo quarto (24) mês do mandato. 

III - Será através de apresentação de chapas pelos membros titulares do CMS. 

IV - Não poderá participar de chapa para concorrer ao Núcleo de Coordenação o conselheiro que 
não estiver de acordo com os dispositivos deste Regimento Interno. 

V - O conselheiro candidato ao Núcleo de Coordenação não poderá concorrer por mais de uma 
chapa. 

VI - Fica impedido qualquer conselheiro de se candidatar à Presidência do CMS que tiver dois (02) 
mandatos consecutivos. 

Art. 80 – Este Regimento Interno, após sua aprovação pela Plenária, será emitida resolução e 
entrará em vigor na data de sua publicação e homologada pelo Gestor Público (FUMSSAR). 

Art. 81 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
                                                                                         Santa Rosa, 22 de outubro de 2014. 
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Anexo I  

 
Art. 1º – As Entidades que compõem o CMS são: 
 
I – USUÁRIOS 
 
1. ACISAP 
2. Associação das Damas de Caridade 
3. Associação de Moradores Auxiliadora 
4. Associação de Moradores Balneária 
5. Associação de Moradores Esperança e São Francisco 
6. Associação de Moradores Esquina Candeia e Lejeado Grande 
7. Associação de Moradores Planalto 
8. Associação de Moradores Timbaúva e Recanto Timbaúva 
9. Associação de Moradores Vila Sete de Setembro 
10. Associação dos Aposentados e Pensionistas 
11. Associação de Moradores São José Operário  
12. Câmara de Dirigentes Lojistas 
13. Clube de Idosos Amor e Compreensão 
14. Comunidade Lajeado Manchinha 
15. Comunidade Santa Terezinha Guia Lopes 
16. CONDISET 
17. Conselho Comunitário de Bela União 
18. Conselho Comunitário de Clube de Mães 
19. Conselho Comunitário de Cruzeiro 
20. Conselho Comunitário de Cruzeiro 
21. Conselho Comunitário de Cruzeiro 
22. Conselho Comunitário de Cruzeiro 
23. OAB 
24. LIONS CLUBE 
25. Pastoral da Criança 
26. Promotoras Legais 
27. Sindicato dos Bancários 
28. Sindicato dos Trab. Ind. Met. Mec. e Material Elétrico 
29. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
30.  SINDUSCOM – SR 
31. ETNIA AFRICANA 

 
 

II – TABALHADORES EM SAÚDE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
 
1. Agentes Comunitários de Saúde e Endemias 
2. AMRIGS 
3. Associação dos Funcionários da FUMSAR 
4. Associação Farmacêutica 
5. Associação dos Médicos de Família e Comunidade 
6. CREMERS 
7. COREN 
8. Conselho dos Veterinários 
9. FEMA 
10. Instituto Federal Farroupilha 
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11. Núcleo de Assistência Social 
12. ORTHOS-URGE – Serviços Médicos Ltda 
13. Sindicato Médico 
14. SINDISAÚDE – SR 
15. UNIJUÍ 
16. SAMU/Cruz Vermelha 
17.  Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 
 

 
III – PRESTADORES DE SERVIÇO 
 
1. ABOSCO 
2. ADEFISA 
3. AFAPENE 
4. APADA 
5. APADEV 
6. APAE 
7. ASCAR/EMATER 
8. CRENOVI 
9. Hospital Vida e Saúde 

 
IV – ÓRGÃOS DE GOVERNO 
 
1. 14° Coordenadoria Regional de Saúde 
2. 14° Coordenadoria Regional de Saúde 
3. FUMSSAR 
4. FUMSSAR 
5. FUMSSAR 
6. FUMSSAR 
7. INSS 
8. Secretaria Municipal de Educação 
9. Secretaria Municipal de Fazenda 

 
Art. 2º – As Entidades que compõem o CMS podem ser substituídas a qualquer momento 
respeitando-se o disposto nos art. 12 e 13 deste Regimento Interno. 
 

 
                                                                                         Santa Rosa, 13 de agosto de 2012. 
 

 

 

 

 


