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RESOLUÇÕES CMS
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RESOLUÇÃO CMS N° 13_2022 (CMS/Biênio 2019_2021)
Divulgação da relação das Entidades que irão
representar a sociedade civil organizada no
CMS (Biênio 2022-2024).

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições legais e o
decidido na Plenária do dia 23 de Fevereiro de 2022.

RESOLVE
Art. l
Divulgar as Entidades que irão compor o Conselho Municipal de
Saúde, conforme relação abaixo:
-

REPRESENTÇÇS
IGREJA CATÓLICA;
IGREJA PRESBITERIANA,
ASSOCIAÇÃO RAINHA DO SUL;
ASSOCIAQrRA PROMETIDA;
ASSOCIAÇÃO JABUTICABA;
ASSOCIAÇÃO APRUSENA;
ASSOCIAÇÃO PÇ0;
Art. 20 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
-

\

(C )

u

Süza(fira Silva Ribeiro

(J

Presdnte do CMS

Joysta de Santana
Secretária Municipal de Saúde
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Conselho Municipal de Saúde
Santa Luzia - Bahia

RESOLUÇÃO CMS N° 14/2022 (CMS/BIÊNIO 2019_2021)

Aprova as contas da saúde referentes ao
terceiro quadrimestre de 2021.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Reunião Ordinária
(23/02/2022), no uso de suas competências regimentais e atribuições
conferidas pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei n° 8142,
de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Art. 10 - Aprova as contas da saúde referentes ao terceiro quadrimestre de
2021.

Art. 21- A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Luzia. 23 de Fevereiro de 2022.

5i,.nrntr' 34iL ')v
-' Suzamara Silva Ribeiro
Presidente do CMS
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Conselho Municipal de Saúde
Santa Luzia - Bahia

RESOLUÇÃO CMS N° 15/2022 (CMS/BIÊNIO 2019-2021)

Aprova a Reformulação do Regimento
Interno do Conselho Municipal de Saúde de
Santa Luzia-BA,

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Reunião Ordinária do dia
24/02/2022. no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas
pela Lei n° 8.080. de 19 de setembro de 1990, e pela Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990.

RESOLVE:

Art. 10 - Aprovar a Reformulação do Regimento Interno do Conselho Municipal
de Saúde de Santa Luzia-BA.

Art. 21- A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Luzia, 23 de Fevereiro de 2022.

O

7tfL

2,)

Suzamara Silva Ribeiro
Presidente do CMS
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ANTEPROJETO DE REFORMA DO REGIMENTOINTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA -BA
CAPÍTULO 1- DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1.. O Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia -CMS, criado
pela Lei n.° 14111997 de 16 de Setembro de 1997, alterada pelas Leis n.° 214/2001 de
05 de novembro de 2001,238/2003 de 21 de julho de 2003,263/2005 de 12 de Abril de
2005 e 343/20 1 1 de 1 de março de 2011 e por último pela lei 439/2017 de 17 de
Outubro de 2017 observadas as disposições do inciso 1 do artigo 15 da Lei Federal n.°
8080, de 19 de setembro de 1990; da Lei Federal n.° 8142, de 28 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS -;da Lei Complementar Federal no 141, de 13 de janeiro de 2012 e da Resolução
O
453/2012 do Conselho Nacion ai de Saúd e (CNS), datada de 10 de maio de 2012,
que revoga a Resolução n° 333 do CNS, de 04 de novembro de 2003.
Art. 2° - O Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia - CMS é uma
instância colegiada, deliberativa e de caráter permanente, do Sistema Único de Saúde SUS, com composição, organização e competências fixadas na Lei Federal n° 8.142, de
1990, tendo corno objetivo atuar na formação, propos ição de estratégias, controle da
execução, avaliação e fiscalização das Políticas de Saúde, inclusive em seus aspectos
econômicos e financeiros.
§ 1' - O Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia - CMS, como
instância colegiada, com representação paritária e deliberativa, nos termos da Resolução
no 453/03, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde- CNS, (ou em outra
norma que venha a substituí-Ia) é composto por 12 (doze) membros titulares e mesmo
quantitativo de suplentes, indicados por órgãos e entidades de cada segmento,
obedecendo sua distribuição os seguintes percentuais:
1 - 50% (cinquenta por cento) de entidades e movimentos
representativos de usuários.
iii- 25% (vinte e cinco por cento) de entidades representativas
dos trabalhadores da área de saúde;
III - 25% (vinte e cinco por cento) representação de governo e
prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos
§ 21 - O Secretário Municipal da Saúde será membro nato do Conselho
Municipa 1 de Saúde.
§ 31 - A representação de órgãos ou entidades terá como critério a
representatividade, as abrangências e a complementaridade do conjunto de forças
sociais, no âmbito de atuação do Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia -CMS,
de acordo com a especificidade local, sempre aplicando a paridade, podendo ser
contempladas, dentre outras, as representações que comprovarem seus funcionamentos
por mais de um ano e estiverem regularmente constituídas conforme arts. 44 a 61,
ambos do Código Civil
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CAPÍTULO II- DAS COMPETÊNCIAS
Art. 30. Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia:
1- Atuar na formação e controle da execução da política de saúde,
incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e nas estratégias para sua aplicação aos
setores públicoe privado;
II- Deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de
Gestão do Sistema único de Saúde;
III- Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos Planos
de Saúde do Sistema único de Saúde no âmbito municipal, em função dos princípios
que o regem e de acordo com as características epidemiológicas das organizações de
serviços em cada instância administrativa, e em consonância com as diretrizes emanadas
da Conferência Municipal de Saúde;
IV -Participar da regulação e do Controle Social dos setores público e
privado da área de saúde;
V - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e
educação continuada dos recursos humanos do SistemaUnico de Saúde;
VI - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de
funcionamento;
VII - Deliberar sobre propostas de normas básicas-municipais para
operacionalização do Sistema único de Saúde;
VIII - Estabelecer diretrizes e aprovar parâmetros municipais quanto à
política de recursos humanos para a saúde;
IX - Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos
recursos financeiros do Sistema único de Saúde, no âmbito municipal, e do Fundo
Municipal de Saúde, oriundos das transferências do orçamento da União e da
Seguridade Social, do orçamento estadual e do orçamento municipal, como decorrência
do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional no
29/2000 e o disposto na Lei Complementar Federal n° 141, de 13 dejaneiro de 2012;
X - Aprovar a organização e as normas de funcionamento de todas as
Conferências Municipais relacionadas à saúde, reunidas ordinariamente a cada 4
(quatro) anos, e convocá-las, extraordinariamente, na forma prevista nos § § l e 50 do
artigo 1' da Lei Federal n°8.142/90;
XI - Propor e aprovar critérios para a programação e para execução
financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, fiscalizando e acompanhando
a movimentação e destinação dos recursos financeiros;
XII - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os
poderes constituídos, Ministério Público, Câmara dos Vereadores, bem como com
setores relevantes não representados no Conselho;
XIII- Articular-se com outros Conselhos Setoriais com o propósito de
cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do
sistema de participação e controle social;
XIV - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação
científica e tecnológica na área da saúde, visando à observação de padrões éticos
compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do município;
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XV - Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores
da saúde;

XVI - Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de
comunicação social;
XVII -Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência;
XVIII - aprovar o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação
Anual de Saúde (PAS) e o Relatório de Gestão, bem como a sua execução, apontando,
junto da gestão municipal de saúde, os redirecionamentos que se fizerem necessários,
por meio do Relatório Detalhado do Quadrimestre;
XIX -Apreciar os Relatórios Detalhados do Quadrimestre (RDQ);
XX - Aprovar todos os projetos e ações da saúde e certificar de que
foram incorporados ao Plano Municipal de Saúde (PMS);
XXI -Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação
de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e
garantia do devido assessoramento;
XXII- Avaliar e deliberar sobre contratos, convênios e consórcio público;
XXIII - Aprovar, acompanhar e controlar a atuação do setor privado na
área de saúde, credenciando mediante contrato ou convênio;
XXIV- Seguir as diretrizes do Sistema único de Saúde -SUS;
XXV - Estimular a capacitação dos Conselheiros para garantir o efetivo
desempenho de suas funções.

CAPÍTULO 111-DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 40 O Conselho Municipal de Saúde é organizado da seguinte
forma:
A - Plenário;
B - Mesa Diretora;
C - Secretaria Executiva;
D - Comissões.
TÍTULO 1- DO PLENÁRIO
Art. 5 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde é o fórum de
deliberação plena e conclusiva, configurado por Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
de seus membros, de acordo com requisitos de funcionamento estabelecidos neste
Regimento.
Art. 6 - A composição do plenário está definida no artigo 2° deste
Regimento, que reproduz o art. 2°da Lei Municipal 439/2017.
Art. 7 - A representação dos órgãos e entidades inclui um titular e um
suplente, sendo que o Secretário Municipal de Saúde é membro nato do Conselho.
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Art. 8- Os representantes dos órgãos e entidades terão mandatos de dois
anos, podendo haver recondução para um novo e único período consecutivo. O
conselheiro perderá o mandato nos termos doArt. 40 da lei municipal 439/2017.
Parágrafo único - As justificativas de ausências deverão ser
apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde até 48 horas
úteis após a reunião.
TÍTULO II- DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS
Art. 90 - São atribuições dos Conselheiros:
a) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias, justificando, se
possível, previamente as suas faltas;
b) Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho
Municipal de Saúde;
c) Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, matérias que lhes forem
distribuídas, podendo valer-se de assessoramento técnico e administrativo;
d) Apreciar e deliberar sobre matérias submetidas ao Conselho para
votação;
e) Apresentar proposições ou propor diligências sobre assuntos de
interesse da saúde;
O Propor alterações deste Regimento Interno por escrito e com
fundamentação;
g) Requerer votação de matéria em regime de urgência;
h) Requerer que as votações sejam efetuadas nominalmente;
i) Requerer a convocação de reuniões extraordinárias para discussão e
deliberação de assuntos urgentes e prioritários, nos termos regimentais;
J) Votar, se titular ou substituto, e ser votado, ainda que suplente para
integrar comissões do Conselho;
k) Acompanhar e verificar (fiscalizando) o funcionamento dos serviços
de saúde no âmbito da municipalidade,dando ciência ao Plenário;
1) Representar o Conselho quando designado pelo Plenário;
m) Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento do seu
papel e ao funcionamento do Conselho.
Art. 10 - Os membros titulares terão direito á voz e voto em todas as
deliberações do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 11 - Os membros suplentes poderão participar das reuniões do
Conselho, tendo direito à voz.
Art. 12 - O membro titular ausente será representado por seu suplente,
cabendo ao titular a responsabilidade de deixar para seu substituto todas as informações
necessárias à sua representação.
direitos a voto.

Art. 13 - Quando substituírem os titulares, os membros suplentes terão

Certificação Digital: IFMNJWAX-QBL7GYW2-V2JZUQNO-9XYG1EWD
Versão eletrônica disponível em: http://santaluzia.ba.gov.br/

Edição 262 | Ano 2022
09 de março de 2022
Página 10

TÍTULO III- DA SECRETARIA EXECUTIVA
Art. 14 - A administração do Conselho Municipal de Saúde caberá à
Secretaria Executiva.
Art. 15- O Presidente do Conselho Municipal de Saúde nomeará um (a)
Secretário (a) Executivo para exercer as funções inerentes à Secretaria Executiva
ficando diretamente subordinado ao mesmo.
Art. 16- Compete ao Secretário (a) Executivo do Conselho Municipal de
Saúde:
1 - Comunicar aos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de
Santa Luzia- CMS a convocação de reuniões;
II- Organizar a pauta e registro das atas das reuniões;
III - Manter atualizados os arquivos de normas, correspondências e
projetos do Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia- CMS;
IV - Encaminhar as deliberações da Plenária bem como a expedir as
resoluções aprovadas pela mesma;
V - Executar as atividades administrativas do Conselho Municipal de
Saúde de Santa Luzia- CMS;
VI - Publicar as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde de Santa
Luzia -CMS na internet.
VII - Promover e praticar todos os atos inerentes à função de Secretário
Executivo necessários ao bom desempenho das atividades do Conselho Municipal de
Saúde, de suas comissões e dos grupos de trabalho;
Parágrafo único - A Secretária Executiva fará parte das reuniões do
Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia - CMS, sem direito a voto, e será
responsável pelas atas das mesmas.
Art. 17 - É vedado ao Secretário (a) fornecer, sem autorização do
Presidente ou do Plenário, documentos ou informações às pessoas estranhas ao
Conselho Municipal de Saúde.
Art. 18 - A Secretaria Executiva funcionará também como uma
assessoria especializada, podendo mobilizar e manter entendimentos com consultonas e
assessorias dos órgãos e entidades da Prefeitura e em especial da área da Saúde, para
que possa dar suporte técnico ao conselho e comissões.

TÍTULO 1V- DA MESA DIRETORA
Art. 19- As reuniões do Conselho serão conduzidas pela Mesa Diretora.
Art. 20 - A Mesa Diretora será composta pelo Presidente, VicePresidente, 1° e 20 Secretários eleitos pelos seus pares, com mandato de dois anos,
permitida uma única recondução sucessiva.
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Parágrafo único - Na ausência do Secretário Executivo, o Presidente
do Conselho nomeará, entre os conselheiros, um secretário substituto para auxiliar o
bom andamento da reunião.
Art. 21 - A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Santa
Luzia -CMS terá o poder de decidir ad referendum do Plenário, em casos de urgência e
emergenciais, devendo levar obrigatoriamente ao conhecimento do Plenário, na reunião
ordinária subsequente, para apreciação e manutenção, ou não, da decisão emanada da
Mesa Diretora.
TÍTULO V- DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA
Art. 22- Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde:
a) Representar o Conselho Municipal de Saúde;
b) Abrir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal
de Saúde, dando-lhes o encaminhamento necessário em conformidade com o Regimento
Interno;
c) Interpretar as questões de ordem e os casos omissos do Regimento
Interno, valendo-se, caso necessário, de assessoria de qualquer espécie.
d) Fazer os encaminhamentos p e ri 1 n e n te s à boa conduta da reunião,
fazendo cumprir horários, prazos e a pauta previamente definida;
e) Fazer cumprir a ordem das inscrições, controlando o tempo
estabelecido das falas, devendo interromper a fala do conselheiro quando este exceder o
tempo concedido;
O Propor, caso necessário, a alteração da ordem do dia, mudando a
seqüência das matérias, devendo a proposta ser votada pelo plenário;
g) Delegar competências aos membros do Conselho;
h) Oficiar a quem de direito, encaminhar, divulgar, quanto às
proposituras aprovadas pelo Pleno do Conselho, assim como das deliberações do
Conselho Municipal de Saúde junto aos poderes públicos e à sociedade civil;
Í) Ter, em caso de empate, o voto de qualidade como previsto no art. 70,
parágrafo único da lei municipal 439/2017
Art. 23 - Compete ao Vice-Presidente do Conselho Municipal de
Saúde Substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos e outras funções
que lhe forem delegadas,e cumprir as atribuições do mesmo dentro de sua competência.
Parágrafo Único - O Vice-Presidente deverá observar e ter ciência de
sua atribuição que é a de substituir o Presidente nas suas ausências, impedimentos e/ou
renúncia, vacância do cargo, devendo assumir de imediato a Presidência e chamar no
prazo de trinta dias eleição para Presidente.
Art. 24 - São atribuições do 10 Secretário do Conselho Municipal de
Saúde:
1 - Colaborar com a Mesa Diretora e demais membros do CMS em todos
os assuntos conforme solicitação;
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II- Dar encaminhamento às Deliberações da Plenária do CMS;
III - Acompanhar e avaliar o andamento das Comissões permanentes ou
transitórias, formadas pelo CMS;
IV - Supervisionar o bom funcionamento da Secretaria Executiva do
CMS;
V - Supervisionar a elaboração das atas das reuniões, organização e
guarda dos documentos do CMS.
Art. 25 - É atribuição do 2° Secretário, substituir o 1° Secretário em suas
faltas e impedimentos legais, e outras funções que lhe forem delegadas.

CAPÍTULO lv -DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE
Art. 26 - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou mediante
requerimento da maioria de seus membros, quando se fizer necessário
Art. 27 - As reuniões ordinárias ocorrerão em dia, hora e local
previamente fixados pelo Presidente do Conselho. As mesmas deverão ser confirmadas
com antecedência mínima de 10 (dez) dias
Parágrafo Único - Em casos extremos e fundamentados, o horário, dia e
o local das reuniões poderão ser alterados pelo presidente, desde que avisados todos os
Conselheiros com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 28 - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas para
qualquer dia e hora, por iniciativa do Presidente do Conselho ou por maioria simples
dos conselheiros titulares, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para
tratar de matéria urgente e inadiável.
Art. 29 - O quórum mínimo para realização de reuniões e decisões do
Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia será de metade mais um de seus
integrantes.
Art. 30- Cada membro terá direito a um voto.
Art. 31 -0 Presidente do Conselho terá direito à voz e apenas ao voto de
qualidade, que será exercido em caso de empate.
Art. 32- Todas as votações serão abertas.
Art. 33 - As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho
Municipal de Saúde.
TÍTULO 1- DO PROCEDIMENTO DAS REUNIÕES
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Art. 34 - Na hora marcada para a reunião do Conselho Municipal de
Saúde, tão logo verificada a presença dos conselheiros em número regimental, o
Presidente ou seu substituto declarará aberta à reunião.
Parágrafo Único - Caso não haja número suficiente de conselheiros,
o Presidente ou substituto aguardará 15 (quinze) minutos e, persistindo a falta de
"quorum", dará por encerrada a reunião.
Art. 35 - As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante
quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos
regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos:
II— Entende-se por maioria simples o número inteiro
imediatamente superior à metade dos membros presentes;
11111— Entende-se por maioria absoluta o número inteiro
imediatamente superior à metade de membros do Conselho;
1111— Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de
membros do Conselho.
Art. 36 - Ao fazer uso da palavra, o Conselheiro deverá ater-se ao
assunto em discussão, não podendo desviar-se da matéria em debate, falar sobre matéria
vencida, ignorar advertências do Presidente ou ultrapassar o prazo estabelecido.
Art. 37 - Os Conselheiros poderão pedir apartes aos oradores, sendo
facultado ao orador conceder ou não apartes solicitados.
Parágrafo Único - O aparte, quando permitido pelo orador, deverá ter a
duração de um minuto.
Art. 38-O Presidente não permitirá discussões paralelas.
Art. 39 - O Presidente cassará a palavra do orador que infringir as regras
estabelecidas para o uso da palavra.
Art. 40 - Em caso de dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno,
e para solicitar esclarecimentos, deverá o Conselheiro levantar questão de ordem,
apontando o preceito regimental.
§ lo - Se não puder responder de imediato a questão de ordem levantada,
poderá o Presidente adiar sua decisão para reunião seguinte.
§ 2° - Se a questão de ordem levantada e não decidida implicar
modificação de processamento da reunião ou prejuízo da votação, ficará a matéria
suspensa para prosseguir, a partir da fase em que estiver, após a decisão da questão de
ordem.
Art. 41 - Aos membros do Conselho será assegurado o direito de
manifestação sobre os assuntos em pauta.
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TÍTULO 11-DA PAUTA DAS REUNIÕES
Art.42 - A pauta da reunião ordinária constará de:
a) Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
b) Informes da mesa;
e) Informes dos conselheiros;
d) Informes do Gestor Municipal;
e) Apresentação de Proposituras;
e) Ordem do dia constando dos temas previamente definidos;
f) Deliberações;
g) Definição da pauta da reunião seguinte pelo plenário.
Art. 43 - A pauta e o material de apoio das reuniões deverão ser
encaminhados aos Conselheiros com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§ l0 Após esse prazo, somente poderão ser incluídas na pauta do dia
matérias urgentes.
§ 20 - O plenário decidirá o que é urgente.

Art. 44 - As matérias consistirão em resoluções, recomendações,
proposições e moções, que deverão ser apresentadas por escrito.
Art. 45 - As Resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo
Secretário Municipal de Saúde no prazo de trinta dias após seu recebimento pela
Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser dada publicidade oficial às resoluções.
Art. 46 - Decorrido o prazo de trinta dias e não havendo homologação,
nem enviada pela Secretaria Municipal de Saúde justificativa com proposta de alteração
ou rejeição, o Conselho Municipal de Saúde, ou as entidades integrantes do Conselho
poderão demandar a solicitação de audiência especial do Prefeito para Comissão de
Conselheiros designada pelo Plenário.
1 - As recomendações poderão ser apresentadas para recomendar ao
gestor municipal ou a qualquer entidade pública ou privada, providências, sugestões,
modificações, entre outras coisas.
II - As Proposições versarão sobre assuntos de interesse do Conselho
Municipal de Saúde, poderão ser apresentadas por qualquer conselheiro, por escrito, e
deverão ser submetidas à deliberação do plenário.
III - As Moções poderão expressar o juízo do Conselho sobre fatos ou
situações, com o propósito de manifestar reconhecimento, apoio, repúdio, crítica ou
oposição.
Art. 47 - Quando necessário, pela complexidade, a matéria deverá ser
encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer.
Art. 48 - Poderão ser instituídas comissões especialmente para elaborar
parecer sobre determinada matéria.
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CAPÍTULO V- DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
Art. 49 - As comissões serão constituídas por grupos de Conselheiros
com afinidades em determinados temas e com o objetivo de orientar as decisões do
Plenário.
Art. 50 - As Comissões e grupos de trabalho constituídas, criadas e
estabelecidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde têm por finalidade apreciar
as políticas e programas de interesse para saúde, cujas execuções envolvam áreas
compreendidas no âmbito do Sistema único de Saúde, em especial:
a) Saneamento e Meio Ambiente;
b) Vigilância em Saúde
e) Recursos Humanos;
d) Orçamento eFmanças;
Art. 51 - A critério do Plenário, poderão ser criadas Comissões e Grupos
de Trabalho permanentes ou transitórios, que terão caráter essencialmente complementar
à atuação do Conselho Municipal de Saúde, articulando e integrando os órgãos,
instituições e entidades que geram os programas, suas execuções, e os conhecimentos e
tecnologias afins, recolhendo-os e processando-os, visando à produção de subsídios,
propostas e recomendações ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo Único - As Comissões permanentes serão constituídas por
quatro membros titulares e/ou suplentes, escolhidos pelo plenário de forma paritária.
Art. 52 - As Comissões e os Grupos de Trabalho, instituídos pelo
Plenário do Conselho Municipal de Saúde, têm a finalidade de fornecer subsídios de
ordem técnica, administrativa, econômico-financeira e jurídica com prazo determinado
de funcionamento, podendo ser compostos por membros que não necessitam,
obrigatoriamente, ser Conselheiros. Os Grupos de Trabalho serão constituídos por
proposições em que estejam delimitados seus objetivos e tempo de duração.
Art. 53 - As comissões e grupos de trabalhos serão coordenados por um
de seus membros, que será escolhido por votação interna.
Art. 54 - Aos coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho cabe:
a) Coordenar os trabalhos;
b) Promover as condições necessárias para que a Comissão ou Grupo de
Trabalho atinja a sua finalidade, incluindo a articulação com os órgãos e entidades
geradores de estudos, propostas, normas e tecnologias;
e) Designar um dos membros para exercer a função de secretário;
d) Apresentar relatório conclusivo à Secretaria Executiva, sobre matéria
submetida a estudo, dentro do prazo fixado pelo Conselho, acompanhado de todos os
documentos que se fizerem necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como
das atas das reuniões assinadas pelos participantes, para encaminhamento ao plenário do
Conselho Municipal de Saúde;
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e) Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas pela
Comissão ou Grupo de Trabalho encaminhando-as ao Plenário do Conselho Municipal
de Saúde.
Art. 55-Aos membros das Comissões ou Grupo de Trabalho cabe:
a) Realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias
que lhes forem distribuídas;
b) Requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação
da matéria;
e) Elaborar documentos que subsidiem as decisões das Comissões ou
Grupos de Trabalho

CAPÍTULO VI- DA PERDA DO MANDATO
Art. 56 - Ocorrerá à perda do mandato do Conselheiro nos seguintes
casos:

1 - renúncia ou morte;

li- ausência injustificada por 03 (três) sessões ordinárias consecutivas
ou 05 (quatro) intercaladas;
In - mudança de domicilio do Município de Santa Luzia -BA;
IV - conduta incompatível com o desempenho da função, definida pelo
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Luzia, assegurado ao mesmo a
ampla defesa e o contraditório;
V - quando assumir cargo, função ou emprego inconciliável com a
representação original;
VI - por decisão do Chefe do Poder Executivo no caso da
representatividade do governo;
VII - por deliberações de assembleia geral pública do órgão, entidade,
instituição, associação ou similar.

§ 1°- A apuração dos procedimentos dos itens II, será realizada
pelosecretário (a), através das folhas de presença.
§ 2° - Não será considerada ausência do titular quando este for
substituído na reunião pelo suplente.
Art. 57 - A apuração da conduta incompatível com o desempenho da
função, será efetuada por comissão constituída exclusivamente para este fim, formada
por 03 (três) Conselheiros, com prazo de máximo de 90 dias para apresentar suas
conclusões.
Art. 58- Deverá ser respeitado o direito à ampla defesa.
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Art. 59 - O parecer final da comissão deverá ser
homologado pelo Plenário.

Art. 60 - A perda do mandato de Conselheiro será
comunicada à respectiva entidade, que indicará seu substituto.
Art. 61 - A posse do novo Conselheiro será efetuada após
publicação no
Diário Oficial do Município, da sua designação por ato do Poder
Executivo,
CAPÍTULO Vil- DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
Art. 62- As reuniões do Conselho Municipal de Saúde serão abertas à
comunidade.
Parágrafo Único- Somente com autorização do Plenário haverá
manifestação de pessoasestrarihas ao Conselho.
Art. 63- O Conselho Municipal de Saúde poderá convidar entidades,
autoridades, pessoas de elevado saber e técnicos para participarem das
reuniões e das comissões temáticas, grupos de trabalho, ou palestrantes
para aprofundamento de questões que digam respeito àsações e serviços
de saúde.
Art. 64- O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, admitindose a recondução.
Art. 65- Todo membro do Conselho Municipal de Saúde deverá ter
um comportamentoético e moral compatível com suas atribuições de
Conselheiro.
Art. 66- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do
presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário do
Conselho Municipal de Saúde.
Art. 67- Das decisões do Presidente caberá recurso ao Plenário.
Parágrafo Unico- O recurso deverá ser deliberado na primeira reunião
ordinária seguinte àsua propositura.
Art. 68- Este Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação
pelo Plenário, só podendo ser alterado mediante proposição aprovada
por deliberação de quórum qualificadode 2/3 (dois terços) de seus
Membros.
Art. 69- Fica revogados as disposições em contrário
Santa Luzia- BA, 23 de Fevereiro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2022-1. CONTRATADO: CARDOSO XAVIER
AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 24.335.912/0001-82. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de topografia: Levantamento
Planialtimétrico cadastral georreferenciado, para projeto de pavimentação a
paralelepípedo, drenagem, calçada, meio-fio e sinalização, com extensão
aproximada de 600 metros, em ruas da sede do município; no Assentamento Terra
Santa Cruz, aproximadamente 1000 metros de levantamento e também
levantamento planialtimétrico de uma área para edificação de uma quadra
poliesportiva na sede do município. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DL24-2022-1.
Valor Global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). PRAZO: 09/03/2022
À 31/12/2022.
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