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1 ATA DE 1a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO l!#JNICIPAL DE SAUDE
2 MACAPA - CMS/MCP, REALIZADA DE FORMA HfBRIDA ATRAVES DO

DO CONSELHO NA. MANHA DE 03 DE3 GOOGLE MEET E NA SEDE
4 FEVEREIRO DE 2022 (5a FEIRA).
5

7 Aos tres dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, em segunda 

s e ultima chamada realizada as nove horas e quinze minutos,-reuniram-se os 
g membros do Conselho Municipal de Saude de Macapa - CMS/MCP no memento

10 estavam presentes: Sra. Nadia Costa da Silva Souto - f Secretana da Mesa
11 Diretora do CMS/MCP e Titular da Associagao do$?.Moradores do Retiro
12 Ramal das Mulheres - ASMORRAM e Sra. Dea Rola Soares - Suplente da
13 Associagao dos Moradores do Retiro Ramal das Mylheres - ASMORRAM;
14 Sra. Florentina Ferreira Araujo - Titular da Associagip Grupo Teatral Marco

Luciana dos Santos JJMaiana - Titular da
16 Associagio dos Moradores do Bairro Renascer - AMBRE; Sr. Gamaliel
17 Alfcio de Souza Cardoso - Titular da Camara de Arbitragem, Mediagao e 
is Conclliagao do Amapd - CAMCAP; Sr. Sisaque Alicio de Souza Cardoso e Sr.
19 Samuel Alicio de Souza Cardoso - Titular e Suplente do Institute de
20 Educagao, Cultura e Agio Social - IAC; Sra. Leila Viana do Carmo - Vice
21 Presidente do CMS/MCP e Titular do Instituto de Formagao Profissional
22 - INSTITUTO LILAS; Sr. Mario Cardoso Rodrigues - Presidente do
23 CMS/MCP e Titular do Conselho Regional de Farmdcia - CRF; Sra. Emilia
24 Nazare Menezes Ribeiro Pimentel - Titular do Conselho Regional de
25 Enfermagem - COREN; Sra. Otavia Luciana Rodrigues Pacheco - Suplente
26 do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapla Ocupacional da 12
27 Regiao - CREFITO 12; Sr. Samuel Rodrigues da Silva - Titular do Sindicato
28 dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal do Estado do Amapa -
29 SINTASB; Sr. Carlos Bruno dos Santos Vaz - Suplente do Gabinete da r 

- GAB/SEMSA; Sr. Alexandre da Silva Barbosa - 2° Secretario da <
31 Mesa Diretora da Mesa Diretora do CMS/MCP e Titular da Coordenagao ^
32 de Atengao Basica da SEMSA - CAB/SEMSA; Sr. Claudio Jose da Costa j
33 Pinheiro Junior - Suplente da Coordenagao de AtengSo Basica da SEMSA <
34 CAB/SEMSA; Sra. Patricia Kelly Corte Santos - Titular da Comunica^ao da
35 SEMSA - COM/SEMSA; Sra. Deuzane da Silva Rocha e^Sra. Camila Gois de
36 Oliveira - Titular e Suplente da Coordenagao de Vigilancia em Saude da
37 SEMSA - CVS/SEMSA. Entrou apos a segunda chamada: Sra. Marinalva
38 Menezes de Souza Silva - Suplente do Forum Permanente em Defesa da
39 Mulher no Amapa - FOPEMAP e Sra. Maria Assungao Giusti de Almeida -
40 Suplente do Sindicato Rural de Macapa - SINRURAL. Expediente: Item
41 1. Apresentagao da pauta da reuniao; Item 2. Apreciagao e aprovagao das atas
42 da Primeira e Segunda Reunioes Extraordinarias. Ordem do dia: Item 1.
43 Infcaestrutura vdp/CMS/MCP; Item 2. Calendario de reunioes Ordmanas do

AGRUTAMZE; Sra.is Zero
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44 CMS/MCP; Item 3. Composigao das Comissoes Permanentes e Intersetoriais
45 (CISMU e CIVS); Item 4. II Conferencia Municipal de Saude Mental de Macapa;
46 Item 5. Informes; Item 6. 0 que houver. A Secretiria Executiva Aline
47 Bueno realiza a chamada e apos confirmado o quorum com a presenga de 

quatorze representantes de entidades deste colegiado, informa sobre as atas
49 da primeira e segunda extraordinarias que foram encaminhadas por e-mail aos 
so conselheiros e apos isso e colocada em votagao sendo aprovadas por todos. 
si Passa a palavra ao Presidente Mario Cardoso que faz a leitura da pauta ao
52 pleno novamente e passa para o primeiro ponto, na ordem do dia, sobre a
53 Infraestrutura do CMS, ao que o Presidente Mario Cardoso solicita a la
54 Secretaria da Mesa Diretora Nadia Souto, que passe mais informagoes
55 sobre a situagao da Sede. Com a palavra a la Secretaria da Mesa Diretora
56 Nadia Souto socializa com o pleno sobre todo o procesgo ocorrido sobre a sede
57 do Conselho, visto que 70% do pleno e novo e nao tinha conhecimento sobre a 

situagao, mas os 30% que permanecem compondo acompanhou tudo. Informa
relagao ao aluguel da atual sede, que desde a gestio do pleno anterior nao 

60 e pago o aluguel e que o proprietario do imovel ja esteve na sede, por diversas 
informando sobre a falta deste pagamento. Que foi realizado ainda no

48

3
59 com

61 vezes,
62 mes de julho de 2021 o contrato de locagao de outro imovel para ser a sede
63 deste Conselho e, desde assinatura deste, o proprietario vem mensalmente
64 informar que nao vem recebendo pagamento do aluguel, que em novembro a
65 gestao solicitou a devolugao das chaves que estavam de posse do Conselho e as
66 mesmas foram entregues de forma oficial e desde entao nao se tern mais
67 informagoes. Informa ainda que a Promotoria de Justiga de Defesa da Saude, 

atraves do Promotor Wueber Penafort, vem acompanhando o desenrolar dessa
69 situagao, bem como a PROGEM, Assessoria Jundica da SEMSA. Que ainda no
70 mes de dezembro haveria uma reuniao com o Dr. Wueber Penafort, porem
71 devido a estar ocorrendo o Process© Eleitoral do CMS/MCP na mesma data, a 

reuniao seria reagendada, mas ainda nao ocorreu. Ainda quanto a infraestrutura
,3 fala sobre a necessidade de o Conselho funcionar nos dois horarios, pois
74 percebe a relevancia do papel do Conselho e visto a composigao das comissoes

necessidade de estrutura no proprio CMS/MCP, tanto fisica quanto de 
humanos entre outras necessidades, ate mesmo para uso do pleno. E

77 espera que a comissao de orgamento e finangas possa realizar esse papel
78 importante, ja que e a comissao considerada o coragfio do Conselho. Com a
79 palavra a Vice-Presidente Leila Viana reforga quanto a infraestrutura da Sede 
so e sugere que seja oficiado a SEMSA solicitagao de informagoes quanto aluguel e
81 demais informagoes sobre a situagao da Sede, que a gestao participe da
82 proxima reuniao para dar direcionamento de como esta tal situagao, informa
83 ainda que e ciente de tudo o que a Secretaria da Mesa Nadia repassou ao
84 Presidente referente a estrutura, funcionamento e demais informagoes. Com a
85 palavra a la Secretaria da Mesa Diretora Nadia Souto informa que mostrou 

ao Presidente como e a estrutura^organizacional do Conselho, que necessita
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75 e a
76 recursos
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87 melhorar estruturalmente. Com a palavra a Conselheira Titular Florentina 
Araujo verbaliza que a comissao de orgamento e finangas precisa se organizar

89 para sanar os problemas tanto com relagao a estrutura da Sede, quanto ao
90 local. Que ve a necessidade urgente de mudanga de local, pois o atual nao e
91 adequado, nao tern privacidade entre outros aspectos. Informa ainda que 

juntamente com outra conselheira foi em busca de local que pudesse sediar o
93 Conselho, autorizada verbalmente pela Secretaria de Saude da epoca.
94 Sensibiliza-se quanto ao dono do imovel alugado, pois desde que foi fechado o
95 contrato, nao foram realizados os ajustes solicitados e por isso ate entao o
96 Conselho nao mudou para o local. Que devido a falta de pagamento do atual
97 predio entende que tal situagao precisa ser resolvida urgentemente, antes que 

despejo. Informa tambem sobre quando o conselheiro vai realizar
99 alguma visita ou fiscalizagao nas unidades de saude n§o ha alguma identificagao 

que o respalde alem do Decreto. E referente aos dois pr&Jios alugados onde nao 
i tern sido efetuado pagamento de nenhum dos dois e acredita que a comissao de 

orgamento e finangas possa dar o suporte necessario para solucionar esse 
problema. Com a palavra a Conselheira Titular Emflla Pimentel fala sobre a 
infraestrutura e pergunta de qual a forma a SEMSA faz os contratos de aluguel, 
que deve ser feito atraves de processo licitatorio ou se torna irregular. Com 
base nisso ve necessario que sejam retomadas as agdes propostas na gestao 
anterior onde foi sugerido fazer um piano de trabalho de projeto base, para que 
haja um processo contratual que atenda as legislagoes de forma legal e que 
atualmente o que tern ocorrido com relagao a existencla de dois contratos para 
um mesmo proposito e ilegal. Que e necessario realizar processo licitatorio por 

in pregao eletronico. Que o projeto base com as necessidades do Conselho precisa
construido por este colegiado, informando sobre a infraestrutura necessaria, ^ 

us bem o numero ideal de salas, materiais e equipamentos, de recursos humanos, J 
orgamento o que sera gasto com insumos entre outros. Informa ainda que no ,0 

5 ano passado a presidente deste CMS/MCP articulou uma reuniao entre a | 
Coordenagao do Planejamento da SEMSA e Comissao Permanente de Orgamento 4 

U7 e Finangas, onde foram repassadas informagoes, onde ficou de ser apresentada 
planilha de custos deste CMS/MCP onde, infelizmente, a Comissao de 

Orgamento e Finangas deste Conselho nao deu a devidaratengao e apoio para os 
encaminhamentos necessarios. Ainda com a palavra ela complementa

121 informando que a Comissao de Orgamento e Finangas tem o papel de
122 acompanhar continuamente o planejamento e execugSo das agoes em conjunto
123 com o pleno, onde tudo deve ser apresentado, apreciado e aprovado pelo 

mesmo. Dessa forma acredita que retomar com o projeto base para dar atengao
125 as necessidades do Conselho seja o melhor a ser feito neste memento. Com a 

palavra o Conselheiro Titular Sisaque Cardoso concorda com a fala da 
127 Conselheira Emilia sobre a legalidade do processo de locagao, que e uma duvida 

dele se e feita atraves de licitagao. Que nao e papel do Conselho dar resposta 
sobre esse assunto do nao pagamento de aluguel e sim da gestao. Pergunta
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tambem se o Conselho possui recurso destinado ao mesmo. Opina buscar 
resposta de forma amigavel com a gestao e, nao havendo acordo, buscar a via 
judicial, mais espera nao ser necessario. Ainda com a palavra fala que concorda 

funcionamento do Conselho em dois horarios, visto que e urn Trabalho de 
relevancia publica. Ainda com a palavra enfatiza sobre a necessidade do 
conselheiro/a possuir cracha ou colete, como forma de identificagao ao mesmo e 
para dar visibilidade ao papel do/a conselheiro/a. Com a palavra a Conselheira 
Titular Florentina Araujo pergunta a Conselheira Emflla sobre a planilha que 
a mesma informou que iria fazer no penodo em que foi a presidente da 
Comissao de Orgamento e Finangas, a qual nunca mais foi tocado no assunto. 
Com a palavra a Conselheira Titular Emilia Pimentel informa que se propos 
a colaborar em construir o projeto base do Conselho e que na reuniao ocorrida 

da sala da Coordenagao do Planejamento da SEMSA foi discutida a planilha
devido a falta de
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orgamentaria das necessidades do Conselho, 
compromisso dos demais membros da Comissao nao foi possivel dar 
prosseguimento e conclusao da mesma. Informa ainda que seu posicionamento 
sempre foi de ir pelos tramites legais para locar um imbvel para sediar a sede 
deste CMS/MCP. Esclarecendo ao questionamento do Conselheiro Sisaque 
informa que o Conselho, dentro do planejamento orgamentario, tern direito a 
um percentual voltado ao mesmo e que o uso dele € feito atraves de um 
planejamento coletivo e como o Conselho nao e gestor financeiro (ordenador de 
despesas) e sugere que seja feita uma planilha de custo anual no qual a SEMSA 
necessita dar suporte para a sua execugao, o que atualmente nao ocorre. Que a 
Diretoria anterior tern informagoes e pode esclarecer melhor de como ocorreu 
todo esse processo de tratativa entre SEMSA e CMS/MCP. Que neste momento 
se faz necessario notificar a gestao para que se cumpra o solicitado e nao n 
havendo devolutiva, se comunique o poder judiciario. Com a palavra a Vice- ^ 

Presidente Leila Viana informa que a gestao passada nao teve 
compromisso e pede apoio da Conselheira Emilia para ajudar a criar este piano, 

Conselheiro Alexandre que faz parte da Mesa Diretora para verificar junto a 
SEMSA resposta oficial quanto a situagao da Sede do Conselho e sugere marcar 
reuniao para tratar da construgao do piano base. Ainda com a palavra reforga 
ao pleno sobre a necessidade do funcionamento do Conselho nos dois horarios e 
pede pronunciamento dos demais conselheiros/as presentes na 
principalmente os que estavam presencialmente na Sede do CMS/MCP. Com a 
palavra o Conselheiro Titular Samuel Rodrigues enfatiza sobre a 
necessidade de funcionamento do CMS nos dois horSrios e solicita que seja vista 
a importancia das contribuigoes dos Conselheiros/as e que a gestao nao pode 
colocar dificuldade no trabalho desenvolvido por esse colegiado, que precisa 
lutar por melhorias da saude da populagao de Macapa. Com a palavra a 
Conselheira Titular Luciana Waiana concorda com o funcionamento nos dois 
horarios. Com a palavra a Copselheira Suplente Dte Soares concorda com 
que funcione nos dois hor^rfios, pois tern conselheiros que trabalham pela

143
A

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156 esse157

"8
159 e ao
160
161
162 reuniao.163
164
165
166
167
168
169
170
171
172



SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAODE DE MACAPA

173 manha e podem procurar o Conselho no horario da tarde e vice-versa, e a
174 mesma se coloca a disposigao para contribuir no que for preciso. Com a palavra
175 a Conselheira Titular Florentina Araujo enfatiza que e precise funcionar nos
176 dois horarios porem, precisa ser estruturado urgentemente para que o mesmo
177 possa realizar um bom trabalho e propoe que seja criada uma Comissao
178 emergencial para dar solugao a isso. Com a palavra o Presidente Mario
179 Cardoso informa que ve que a Comissao de Orgamento e Finangas pode 
iso contribuir e dar andamento nessa parte quanto a questao de estrutura do
181 Conselho, e como o orgamento abre neste proximo mes de margo solicita que a
182 Conselheira Emilia possa contribuir na criagao deste piano. Com a palavra a
183 Conselheira Titular Emilia Pimentel informa que nao existe um projeto base
184 e sim uma planilha orgamentaria das- necessidades do Conselho, ja discutida
185 com a gestao anterior, e existe o piano de necessidades que informa quanto aos
186 insumos, recursos humanos, estrutura, entre outros. 0 projeto base nao foi 
v apresentado e nem aprovado pelo Conselho. Que pode oncaminhar ao Conselho

188 um model© de projeto base e se reunir com a Mesa Diretora para auxiliar e ser
189 apresentado em reuniao extraordinaria ao pleno. Quanto a planilha
190 orgamentaria da Comissao, a mesma encaminhar^ por e-mail ao Conselho.
191 Passando para o segundo ponto de pauta da ordem do dia, sobre o calendario
192 de reunioes ordinarias do CMS, a la Secretaria da Mesa Diretora Nadia
193 Souto socializa sobre as datas em que as reunioes ordinarias devem ocorrer,
194 conforme o Regiment© Interne do Conselho, na primeira quinta-feira de cada
195 mes e informa sobre a alternancia dos locais em que devem ocorrer as
196 reunioes, que sejam realizadas de forma descentralizadas para que a sociedade
197 civil possa acompanhar; e pede aos demais conselheiros/as que possam sediar a
198 as proximas reunioes do pleno. Com a palavra a Conselheira Titular Emilia I
199 Pimentel socializa que o COREN possui um auditorio com capacidade para 120 3
200 pessoas, e que, devido a pandemia somente esta sendo pefmitida a entrada de^
201 metade. Informa que neste primeiro semestre nao e possivel devido as~^

2 atividades do COREN, mas que pode ser utilizado para sediar a reuniao do
203 Conselho no mes de agosto ou outubro, onde fica firmado que a sera no mes de
204 agosto. Com a palavra a Vice-Presidente Leila Viana informa que a proxima
205 ordinaria, no mes de margo, pode ocorrer na Escola Jose Leoves, no bairro
206 Renascer. Com a palavra o Presidente Mario Cardoso passa ao terceiro ponto
207 de pauta, referente a composigao das comissoes do CMS/MCP e passa a palavra
208 a la Secretaria da Mesa Diretora Nadia Souto que informa que as
209 Comissoes tern que ser paritarias em sua composigao e houve pronunciamento
210 no grupo, onde alguns conselheiros/as se manifestaram em qual Comissao
211 participariam sendo fechada a Composigao de uma Comissao e pede que neste
212 moment© os demais Conselheiros possam se manifestar para que sejam
213 formadas as demais Comissoes, ficando inicialmente desta forma: Comissoes 

Permanentes - Educagao Continuada: GAB/SEMSA, SINTASB, AGRUTAMZE.
mbiente: CAMCAP, SINRURAL, CVS/SEMSA.

214
aneamento e Meio
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GAB/SEMSA, IAC, INSTITUTO LILAS, CRF.
Saude da

Or^amento e Finan^as:
217 Legislacao e Etica; CREFITO 12. Comissdes Intersetoriais -

Mulher: FOPEMAP, COM/SEMSA, CREFITO 12. Vigilancia em Saude: 
ASMORRAM, AMBRE. Nao havendo mais pronunciamento, a la Secretaria da 
Mesa Diretora Nidia Souto informa que ira contatar cada Conselheiro/a para

221 que possam ser formadas as Comissoes o mais breve possivel. Com a palavra o
222 Presidente M&rio Cardoso passa para o item quatro, sobre a Conferencia de
223 Saude Mental onde Informa que houve prorrogagao na data de realizagao da 

etapa municipal, o .qual ficou para ate o dia 30 de abril e passa a palavra a
225 Secretaria da Mesa Diretora. Com a palavra a la Secretaria da Mesa Diretora

Nadia Souto informa que essa Conferencia de Saude Mental tern como Tema 
227 Democracia e Saude*. a Saude como direito e a consolidagao e financiamento

18 adequado do SUS. A Conferencia necessita de uma estrutura organizacional e
ira contar com uma Comissao Executiva e uma Organizadora, e para esclarecer 
melhor sobre essas comissoes e proposta a realizagao de uma reuniao

231 extraordinaria para tratar exclusivamente sobre a Conferencia e complementar
232 as Comissoes, sendo firmada a data do dia 10 do corrente mes para a
233 realizagao desta reuniao. Passando para o quinto ponto de pauta, sobre os 

informes a la Secretaria da Mesa Diretora Nadia Souto socializa sobre os
235 documentos recebidos no mes de Janeiro, onde o COREN informou da

impossibilidade da Conselheira Emilia participar da solenidade de posse do 
237 pleno, as instituigoes que fizeram substituigao de conselheiros como CREFITO 

12 que fez a substituigao de sua suplente passando a ser a Conselheira Otavia 
239 Pacheco, a ASMORRAM que substituiu sua suplente passando a ser a

Conselheira Dea Rola Soares, o SINTASB fez substituigao do seu titular 
passando a ser o Conselheiro Samuel Rodrigues. Informa que tambem foi 
recebido um Processo Extrajudicial Eletronico da Promotoria de Justiga de 

\3 Defesa da EducagSo dncaminhado ao Presidente deste CMS para dar retorno no 
prazo de 10 dias, sobre a obrigatoriedade da vacina em criangas de 5 a 11 
anos, onde o Pnesidente juntamente com a Vice-Presidente do Conselho 
realizaram este monitoramento e a la Secretaria da Mesa Diretora fara um 
relatorio de acordo com as repostas das Instituigoes visitadas para dar a 
devolutiva as Pronlotorias de Defesa da Saude e da Educagao. Com a palavra o 
Presidente Mario Cardoso agradeceu a presenga de todos/as e, nao havendo 
nada mais a informar deu por encerrada a primeira reuniao ordinaria as onze 
horas e vinte e cinco minutos, e para constar, eu Aline Graziela Bueno Souza de 
Andrade, Secretaria Executiva do CMS/MCP, lavrei a presente ata que apos 

achada em conforme, sera assinada pelos presentes.
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Leila Viana do Carmo
Vice-Presldente do CMS/MCP 
Titular do INSTITUTO LILAS

Nadia Costa da Silva Souto
la Secretaria do CMS/MCP 

Titular da ASMORRAM
Alexandre da Silva Barbosa

2° Secretario do CMS/MCP 
Titular do CAB/SEMSA

Dea Rola Soares
Suplente da ASMORRAM
Florentina Ferreira Araujo
Titular da AGRUTAMZE

)

Luciana dos Santos Waiana
_____ Titular da AMBRE______
Gamaliel Alfcio de Souza Cardoso
_____ Titular da CAMCAP_____
Sisaque Alfcio de Souza Cardoso

Titular do IAC_______

^;'V“

Samuel Alfcio de Souza Cardoso
Suplente do IAC

Marinalva Menezes de Souza Silva
______ Suplente do FOPEMAP______

Maria Assun^ao Giusti de Almeida
______Suplente do SINRURAL______
Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel
_______Titular do COREN-AP______ =

Otavia Luciana Rodrigues Pacheco
_____ Suplente do CREFITO 12_____

Samuel Rodrigues da Silva
_______ Titular do SINTASB_______

Carlos Bruno dos Santos Vaz
Suplente do GAB/SEMSA

qfi/CTV

(U

m
florlir d*. Jjl/t

2^7

Claudio Jose da Costa Pinheiro Junior
Suplente do CAB/SEMSA
Patricia Kelly Corte Santos
Titular da COM/SEMSA

r
r\lPvjO>

Deuzane da Silva Rocha
Titular da CVS/SEMSA
Camila Gois de Oliveira

Suplente da CVS/SEMSA
256
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*»mac*ee*
1 ATA DE 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
2 SAUDE MACAPA - CMS/MCP, REALIZADA DE FORMAMIBRIDA ATRAVES DO
3 GOOGLE MEET E NA SEDE DO CONSELHO NA MANHA DE 21 DE JANEIRO
4 DE 2022 (6a FEIRA).

7 Aos vinte e urn dias do mes de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, em
8 segunda e ultima chamada realizada excepcionalmente as nove horas e vinte
9 minutos, reuniram-se os membros do Conselho IMunicipjrt de Saude de Macapa -

10 CMS/MCP no momenta estavam presentes: Sra. Deuzane da Silva Rocha -
11 Titular da Coordenagao de Vigilancia em Saude d»SEMSA - CVS/SEMSA
12 e Presidente da Comissao Eleitoral; Sra. Nadia Costa da Silva Souto - Titular
13 da Associa^ao dos Moradores do Retiro Ramal das Mulheres -
14 ASMORRAM; Sra. Florentina Ferreira Araujo - Titular da Associagao Grupo 
is Teatral Marco Zero - AGRUTAMZE; Sr. Gamaliel Alicio de Souza Cardoso -
16 Titular da Camara de Arbitragem, Mediagao e Conciliagao do Amapa -
17 CAMCAP; Sr. Sisaque Alicio de Souza Cardoso e Sr. Samuel Alicio de Souza 
is Cardoso - Titular e Suplente do Instituto de Educagao, Cultura e Agao
19 Social - I AC; Sra. Marinalva Menezes de Souza Silva - Suplente do Forum
20 !’e''manente ®m Defesa da Mulher no Amapa - FOPEMAP; Sr. Mario Cardoso
21 ^.odr!9ues " Titu,ar do Conselho Regional de FarmAcia - CRF; Sr. Diego
22 Vimcius Pacheco de Araujo - Suplente do Conselho Regional de Enfermagem

■ “ c?RENi Sra_- Otavia Luciana Rodrigues Pacheco - Suplente do Conselho
24 Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12a Regiao -
25 12; Sr. Samuel Rodrigues da Silva e Sra. Elza Lopes dos Santos -
26 Suplente do Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal do 

Estado do Amapa - SINTASB; Sr. Alexandre da Silva Barbosa - Titular da
28 Coordenagao de Atengao Basica da SEMSA - CAB/SEMSA; Sra. Patricia Kelly
29 Corte Santos - Titular da Comunica^ao da SEMSA - COM/SEMSA. 
so Expediente: PAUTA UNICA. Eleigao da Mesa Diretora do CMS/MCP -
31 Biemo 2022/2023. A Secretaria Executiva Aline Bueno realiza a chamada e
32 apos confirmado o quorum com a presenga de doze representantes de
33 entidades deste colegiado, informa sobre a pauta unica que sera para tratar da
34 Eleigao da Mesa Diretora e passa a palavra a Presidente da Comissao Eleitoral
35 Conselheira Deuzane Rocha que passa a informar que no dia 19 do corrente
36 mes foram abertas as inscrigoes das chapas para concorrer a eleigao da Mesa
37 Diretora deste CMS/MCP, os quais as fichas foram elaboradas pela Comissao
38 Eleitoral, dessa forma houve homologagao da inscrigao de apenas uma chapa com
39 nome "O Controle Social na Pandemia" sendo composta da seguinte forma:
40 Presidente - Mario Cardoso Rodrigues (CRF - Segmento Trabalhador); Vice-
41 Presidente - Leila Viana do Carmo (INSTITUTO LILAS - Segmento Usuario);
42 la Secretaria - Nadia Costa da Silva Souto (ASMORRAM - Segmento Usuario)
43 e 20 Secretario - Alexandre da Silva Barbosa (CAB/SEMSA - Segmento

CREFITO
Titular e
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44
45 Gestor). Ainda com a palavra a Presidente da Comissio Eleitoral informa que
46 como a chapa inscrita foi a unica e obedeceu todos os criterios de legalidade
47 exigidos no regimento eleitoral, dessa forma a mesma sera aclamada por este
48 colegiado, como a nova Mesa Diretora eleita para o exercicio 2022/2023, e em
49 nome da Comissao Eleitoral a Sra. Deuzane da Silva Rocha - Presidente da 
so Comissao Eleitoral, parabeniza aos eleitos e pede que todos tenham coragem 
si e discernimento para fiscalizar, acompanhar e monitorar as Politicas Publicas do
52 Sistema Unico de Saude do nosso Municfpio, agradece tambem pela oportunidade
53 de participar deste momento tao importante. Na oportunidade declara empossada
54 a nova Mesa Diretora do CMS/MCP para o bienio 2022/2023. Com a palavra o
55 Presidente Mario Cardoso agradece a todos/as e espera fazer jus a
56 responsabilidade e confianga depositadas e conta com toielos para realizar urn bom
57 trabalho no Conselho. Com a palavra o Conselheiro Titular Sisaque Cardoso
58 - IAC da as boas-vindas a nova Mesa Diretora, que essa gestao possa trabalhar
59 em prol da populagao amapaense e deseja boa sorte a todos/as. Com a palavra
60 a la Secretdria Nadia Souto fala sobre esse penodo de pandemia e da gripe
61 que vem acometendo muitos, agradece a todos/as e enfatiza que neste momento
62 este pleno tern um arduo trabalho a realizar, mesmo com a pandemia e a virose,
63 e necessario realizar os trabalhos e socialize que no final de novembro de 2021
64 houve a Convocagao para a 5a Conferencia de Saude Mental, que devido ao
65 encerramento da gestao do Conselho e eleigao do novo pleno, nao foi possivel
66 realizar a chamada visto que a nova gestao seria composta por novos conselheiros
67 eleitos. Entao nesse momento sera necessario realizar uma reuniao
68 Extraordinaria para tratar somente sobre a II Conferencia Municipal de Saude
69 Mental em Macapa, onde 13 dos 16 municipios ja estao com suas planilhas
70 prontas e ate o dia 28 de fevereiro todos os municipios do Estado do Amapa terao
71 que realizar suas Conferencias. E prossegue informando que este novo pleno
72 municipal, tern a tarefa a executar dentro desse perfodo estabelecido pelo CNS,
73 para dar posterior retorno aos Conselhos Estadual e Nacional de Saude, um
74 desafio que sera realizado de forma coletiva. Agradece a confianga da Mesa
75 Diretora e do novo pleno, informa que a Mesa Diretora se reunira para definir a
76 data da extraordinaria sobre a Conferencia de Saude Mental. Ainda com a palavra
77 informa sobre as comissoes que compoem o Conselho, sendo 04 permanentes
78 que sao compostas somente por conselheiros/as, scio elas: a Comissao de
79 Orgamento e Finangas; Comissao de Saneamento e Meio Ambiente; 
so Comissao de Legislagao e Etica e a Comissao de Educagao Continuada; 02 
si Intersetoriais que sao compostas por conselheiros/as e outras entidades que
82 serao convidadas a participar, Comissao Intersetoriaf de Saude da Mulher
83 (CISMu) e Comissao Intersetorial de Vigilancia em Saude (CIVS) e 01
84 transitoria do COVID. Com a palavra o Presidente Mirio Cardoso agradeceu
85 a presenga de todos/as e, nao havendo nada mais a informar deu por encerrada
86 a segunda reuniao extraordinaria as nove horas e quarenta e quatro minutes, e
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87 para constar, eu Aline Graziela Bueno Souza de Andrade, Secretaria Executiva do
88 CMS/MCP, lavrei a presente ata que apos achada em conforme, sera assinada
89 pelos presentes.
90
91

Deuzane da Silva Rocha
Presidente da Comissao Eleitoral 

Titular da CVS/SEMSA
Nadia Costa da Silva Souto
Titular da ASMORRAM

fyjva

Gamaliel Alfcio de Souza Cardoso
Titular da CAMCAP

Sisaque Alfcio de Souza Cardoso
______ Titular do IAC_______
Samuel Alfcio de Souza Cardoso
_____ Suplente do IAC______

Marinalva Menezes de S. Silva
Suplente do FOPEMAP
Mario Cardoso Rodrigues

Titular do CRF ’

Diego Vinfcius Pacheco de Araujo
Suplente do COREN-AP

Otavia Luciana Rodrigues Pacheco
Suplente do CREFITO 12
Samuel Rodrigues da Silva

Titular do SINTASB ,a ( So <brLjZtAxuJZ5 It/<
Elza Lopes dos Santos

Suplente do SINTASB
Alexandre da Silva Barbosa
Titular do CAB/SEMSA
Florentina Ferreira Araujo
Titular da AGRUTAMZE

/

Patricia Kelly Corte Santos
Titular da COM/SEMSA

r
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ATA DE 3a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

MACAPA - CMS/MCP, REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NA MANHA 

DE 07 DE ABRIL DE 2022 (5a FEIRA), NA SEDE DO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA - CMS/MCP.
CONSELHO

Aos sete dias do mes de abril do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas 
e quinze minutos, em segunda e ultima chamada de forma presencial,
reumram-se os membrcs do Conselho Municipal 4e Saude de Macapa - 
CMS/MCP, no memento estavam presentes: Sr. Mario Rodrigues Cardoso - 
Presidente deste CMS/MCP e Titular do Conselho Regional de 
Farmacia CRF; Sra. Nadia Costa da Silva Souto - la Secretaria da Mesa 
Diretora e Titular da Associa^ao dos Moradore& do Retiro Ramal das 
Mulheres^ - ASMORRAM; Sra. Florentina Ferreira Araujo - Titular da 
Associacao Grupo Teatral Marco Zero - AGLUTAMZE; Sr. Samuel 
Rodrigues da Silva - Titular do Sindicato dos T6cnicos e Auxiiiares em 
Saude Bucal do Estado do Amapa - SINTASB; Sra. Marinalva Menezes de 
Souza Silva - Titular do Forum Permanente em Defesa da Mulher no 
Amapa - FOPEMAP; Sra. Luciana dos Santos Waiana - Titular da 
Associa^ao de Mulheres do Bairro Renascer - AMBRE; e Sra. Deuzane 
da Silva Rocha e Sra. Camila Gois de Oliveira - Titular e Suplente da 
Coordenacao de Vigilancia em Saude - CVS/SEMSA. Expediente: 
Apreciagao e aprovagao das Atas anteriores (2a Ordinaria e 4a Extraordinaria). 
Ordem do dia: 1) Comissoes Permanentes e Intersetoriais (CISMu e CISTT) 
deste Conselho; 2) II Conferencia de Saude Mental de Macapa; 3) Calendario 
de Re unices Ordinarias de 2022; 4) Informes (do Colegiado e do CMS)- 5) 
Programagao Anual de Saude 2022; e 6) 0 que ocorrer. A la Secretaria da 
Mesa Diretora Nadia Souto realiza a chamada, e apos confirmado a 
ausencia do quorum com a presenga de apenas sete representantes de 
entidades deste colegiado, passa a palavra ao Presidente Mario Cardoso 
que da boas vindas ao colegiado e informa que a reuniao sera apenas 
consultiva e informative, onde inicia enfatizando sobre a data da realizagao 
da II Conferencia Municipal de Saude Mental, que ocorrera nos proximos dias 
18 e 19 de abril de 2022, no Auditorio do Centro de Especialidades Dr. Papaleo 
Paes (Zona Norte de Macapa), e prossegue informando sobre a dificuldade em 
conseguir uma atragao cultural para apresentar-se na abertura do evento 
(noite do dia 18/04). Com a palavra a Conselheira Tina Araujo informa que 
a Comissao Organizadora da II CMSMM devera oficializar ao presidente da 
Fundagao Municipal de Cultura - FUNCULT, que tern como responsavel o Sr. 
Olavo, para solicitar dele que disponibilize uma atragao cultural daquela 
Fundagao, visto que ela tera bastante apresentagoes teatrais para apresentar 
no period© da semana santa que se aproxima. Prossegue informando ainda 
que a nivel Estadual tambem existe a Secretaria Estadual de Cultura - 
SECULT, que terri como responsavel o Sr. Kleber Baia. Com a palavra a 
Conselheira Camila Oliveira informa que podera ficar responsavel pelas

c<
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Inscrigoes online, visto que pretende ajudar no que for preciso durante todo 
esse penodo que antecede a II Conferencia Municipal de Saude Mental de 
Macapa, ja que nao vai poder participar nos 02 dias do evento por ter outro 
compromisso. Prosseguindo o Presidente Mario Cardoso procedeu o 
somatorio do numero de publico alvo a ser atingido nesse evento, e contando 
com os Conselheiros/as (Titulares e Suplentes) e o numero total de 
instituigoes a serem convidadas, percebeu-se que ficaria inviavel utilizer esse 
mecanismo acima citado pela Conselheira Gamila Oliveira, 
imediatamente desistiu da ideia. Com a palavra a la Secretaria da Mesa 
Diretora Nadia Souto informa que a Conselheira Otavia Pacheco - 
Suplente do CREFITO 12 esteve.no CMS na semana passada informando 
que ira ficar no Credenciamento no dia 18/04 durante toda a tarde, visto que 
tera plantao noturno na UTI do Hospital de Santana, p, portanto, nao podera 
participar II Conferencia Municipal de Saude MentaUde Macapa. E prossegue 
informando ainda que a Conselheira Marinalva Menaces estara coordenando o 
setor de Credenciamento, juntamente com a Conselheira Otavia Pacheco. 
Fazendo uso da palavra o Presidente Mario Cardoso precede um momento 
de sensibilizagao ao colegiado enfatizando sobre a importancia desse 
momento de construgao e a necessidade da colaboragSo de todos os membros 
deste colegiado, para que ao final tudo venha a dar certo. Prossegue 
informando ainda que ja. havia entrado em contato previo 
Conselheiras: Deuzane Rocha (Titular da CVS/SEMSA) e Patricia Santos 
(Titular da COM/SEMSA) que se comprometeram a ajudar aos Conselheiros 
Diego Vinicius Pacheco (Suplente do COREN/AP) e Nadia Silva Souto (Titular 
da ASMORRAM) na relatoria de toda a II CMSM ate a elaboragao do Relatorio 
Final e posterior entrega a Comissao de Relatoria do Conselho Estadual de 
Saude - CES/AP, que devera ocorrer ate a ultima semana do mes de 
maio/2022, de acordo com o que estabelece o Regimento Interne da II 
CMSMM. Ao final de sua fala o Presidente Mario Cardoso pergunta se 
alguma conselheira/o ainda tern alguma consideragao a fazer, e nao havendo 
pronunciamento algum ele agradeceu a presenga de todas/os e deu por 
encerrada a terceira reuniao ordinaria as doze horas, e para constar, eu Nadia 
Costa da Silva Souto, la Secretaria da Mesa Diretora do CMS/MCP, lavrei a 
presente ata que apos achada em conforme, sera assinada pelos presentes.

que

com as

Mario Cardoso Rodrigues
Presidente do CMS/MCP 

Titular do CRF
Nadia Costa da Silva Souto
la Secretaria do CMS/MCP 

Titular da ASMORRAM c^ShSou
Florentina Ferreira Araujo
Titular da AGRUTAMZE
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Marinalva Menezes de Souza Silva
Suplente do FOPEMAP

Samuel Rodrigues da Silva
_____Titular do SINTASB

Luciana dos Santos Waiana
Titular da AMBRE

cdlS-Sl/l/0?

Deuzane da Silva Rocha
Titular da CVS/SEMSA
Camila Gois de Oliveira

Suplente da CVS/SEMSA

Macapa- AP, 07 de abril de 2022.
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ATA DE 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE MACAPA - CMS/MCP, REALIZADA DE FORMA HjBRIDA ATRAVES DO 

GOOGLE MEET E NA SEDE DO CONSELHO NA MANHA DE 15 DE MARQO DE 
2022 (3a FEIRA).

1
2
3
4
5
6

Aos quinze dias do mes de margo do ano de dois mil e vinte e dois, em segunda 
e ultima chamada realizada as nove horas e quinze minutos, reuniram-se de 
forma hibrida (virtual atraves do Google Meet e presenclal na sede do Conselho), 
os membros do Conselho Municipal de Saude de MacapA- CMS/MCP no momento 
estavam presentes: Sr. Mario Cardoso Rodrigues - Proiidente do CMS/MCP e 
Titular do Conselho Regional de Farmacia - CRF; Sra. Nadia Costa da Silva 
Souto - la Secretaria da Mesa Diretora do CMS/MCP e Titular da 
Associagio dos Moradores do Retiro Ramal das Mulheres - ASMORRAM; 
Sra. Marinalva Menezes de Souza Silva - Suplente do Forum Permanente em 
Defesa da Mulher no Amapa - FOPEMAP; Sra. Flotentina Ferreira Araujo - 
Titular da Associagao Grupo Teatral Marco Zero - AGRUTAMZE Sra. Otavia 
Luciana Rodrigues Pacheco - Suplente do Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 12a Regiao - CREFITO 12; Sr. Samuel Rodrigues 
da Silva - Titular do Sindicato dos Tecnicos e Auxlliares em Saude Bucal 
do Estado do Amapa - SINTASB; Sra. Dea Rola Soares - Suplente da 
ASMORRAM; Sra. Deuzane da Silva Rocha - Titular da Coordenagao de 
Vigilancia em Saude da SEMSA - CVS/SEMSA. Expediente: Pauta unica: 
2a Conferencia Municipal de Saude Mental de Macapa. A la Secretaria da 
Mesa Diretora Nadia Souto realiza a chamada, e ap6s confirmado a ausencia 
de qu6rum com a presenga de apenas sete representantes de entidades deste 
colegiado, passa a palavra ao Presidente do CMS, Sr. Mario Cardoso que da 
boas vindas ao colegiado e informa que a reuniao sera apenas consultiva e 
informative, e prossegue informando sobre a data para realizagao da II 
Conferencia Municipal de Saude Mental, que sera nos dias 18 e 19 de abril de 
2022 no auditdrio do Centro de Especialidades Dr. Papaleo Paes, sendo a sua 
Cerimonia de abertura efetivada na noite do dia 18 de abril. Ainda com a palavra 
eie solicita que a la Secretaria da Mesa Diretora Nadia Souto socialize com 
o pleno a Proposta de Regimento e do Regulamento da II Conferencia Municipal 
de Saude Mental de Macapa, sendo que este ultimo instrumento devera ser 
apreciado e aprovado pela Plenaria da Conferencia na manha do dia 19 de abril 
(3a feira). Apos as apresentagoes detalhadas dos referidos instrumentais e 
contribuigoes dos Conselheiros e Conselheiras, foi repassada a palavra ao 
Presidente Mario Cardoso informa que estara encaminhando a Secretaria 
Municipal de Saude - SEMSA a solicitagao para publicagao do Decreto de 
Convocagao do Executive Municipal da II Conferencia Municipal de Saude Mental 
de Macapa, da publicagao da Portaria conjunta da SEMSA e do CMS/MCP, bem 
como da Resolugao com as indicagoes da Presidencla e dos Coordenadores de 
cada Comissao, que sao: Presidente da Conferencia - Dra. Erica Aranha de 
Sousa Ay more (Secretaria da SEMSA); Coordenador Geral - Mario Cardoso 
Rodrigues (Presidente do CMS/MCP); Coordenadora Adjunta - Leila Viana do
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47 Carmo (Vice-presidente do CMS/MCP) Coordenador da Comissao Executiva -
Coordenadora da Comissao 

49 Organizadora - Nadia Costa da Silva Souto (Secretaria do CMS/MCP); 
so Coordenador da Comissao de Comunica^ao e Mobiliza^ao - Samuel 
si Rodrigues da Silva (CMS/MCP); Coordenadores da Comissao de Formulagao
52 e Relatoria - Diego Vinicius Pacheco de Araujo e Ot^via Luciana Rodrigues
53 Pacheco (CMS/MCP). Ainda com a palavra o Presidenle Mario Cardoso solicita
54 o apoio deste colegiado para que esta II Conferencia Municipal de Saude Mental
55 de Macapa seja um sucesso, mesmo com todas as dificuldades desse momento
56 atfpico em que vivemos, e aproveita para informar que este Conselho ja construiu
57 um cronograma de Conferencias Livres, que ja est§o sendo executadas, sendo
58 que a la ocorreu no dia 08 de margo, no periodo de 16 as 19 horas, na Escola
59 Jose Leoves (Zona Norte de Macapa). As 11 horas, nada mais havendo 
eo tratado o Presidente Mario Cardoso agradeceu a presenga de todos/as e, deu
61 por encerrada a quarta reuniao extraordinaria e para cpnstar, eu Nadia Costa da
62 Silva Souto, Secretaria da Mesa Diretora do CMS/MCP, lavrei a presente ata que
63 ap6s achada em conforme, sera assinada pelos presentes.

Alexandre da Silva Barbosa (SEMSA);48

a ser

64
65

Mario Cardoso Rodrigues
Presidente do CMS/MCP 

Titular do CRF
Nadia Costa da Silva Souto
la Secretaria do CMS/MCP 

Titular da ASMORRAM

/

Dea Rola Soares
Suplente da ASMORRAM o

Marinalva Menezes de Souza Silva
Suplente do FOPEMAP

Otavia Luciana Rodrigues Pacheco
Suplente do CREFITO 12
Samuel Rodrigues da Silva

Titular do S1NTASB
Deuzane da Silva Rocha

Suplente da CVS/SEMSA w,
Florentina Ferreira Araujo
Titular da AGRUTAMZE

66

67

Macapa - AP, 15 de margo de 2022.68
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REGIMENT© INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MACAPA

CAPiTULO I

DISPOSIQOES INICIAIS

Art 1°. O presente Regimento Interne dispde sobre a atribuigSo, organizagSo 
e funcionamento do Conselho Municipal de Saude de Macap£, tambdm 
designado pela sigla CMS/MCP, 6 6rgSo de instencia colegiada e deliberativa e 
de natureza permanente, criado pela Lei n° 1258/PMM, de 12 de dezembro de 
2002 modificada pela Lei n° 1286 de 9 de maio de 2003, em conformidade 
com as disposigfles estabelecidas na Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990, 
Lei n° 8142, de 28 de dezembro de 1990 e Lei n° 141, de 13 de Janeiro de 
2012, ResolugSo n° 453/CNS de 10 de maio de 2012.

Art 2°. O Conselho Municipal de Satide 6 um 6rg3o colegiado de cardter 
permanente, deJibeiativo, consultivo e fiscal das agOes de saude realizadas no 
dmbito do Sistema Onico de SaOde (SUS) no municipio de Macap£-AP.

Art 3°. O Conselho Municipal de Saude serd abreviado pela sigla CMS - 
Macapg, cabendo a seus componentes o tratamento de Conselheiros.

CAPiTULO II

DAS ATRIBUigOES E COMPET£NCIAS

Art 4°. Sem prejuizo das fungoes constitucionais dos Poderes Legislative e 
Executive e nos Wmites da Legislate vigente, sSo atribuigdes e competencias 
do Conselho Municipal de Saude do Municipio de Macap£:

‘WT-

I - Acompanhar, oontrolar e avaliar a implementag^o e consolidagSo do SUS;

II - Monitorar o orgamento do conselho e atuar na formulate e control© da 
execu(So da polltica municipal de saude, incluindo os seus aspectos 
econdmicos e fmanceiros e proper estratdgias para a sua aplicagdo na rede do 
SUS;

III - Definir as dtetrizes a serem observadas na elaborate do Plano Municipal 
de SaOde e sobre ele deiiberar, conform© as diversas situates 
epidemioldgicas do municipio e a capacidade organizacional dos servigos, 
considerando os princlpios do SUS;
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^Munwpal ^8a6de

•ViiiiQO*. podf^ottr tolidtadaf paio Conaaiho;

MunlclRl|C!f #tt2L^n^° 0 tormula^0 da proposta or^ament^ria do Fundo 

• ivDando #tJJ^P^0rama9io fmanceira, acompanhando, aprectando
U‘

ni QA^m - 0xecu^° do cronograma of^ament^rio do Fundo Municipal 
oauda, bam como a tua aplicagdo a oparacionaliza^do;

VII - Acompanhar, avaliar a deflnlr pardmatroa para a compra de agdes e 
•arvlgoa prlvadoa, da acordo com o Capltulo II da Lei Federal n° 8.080/00;

VIII - Avaliar aa demonatra$6ea da raaultadoa do Fundo Municipal de SaOde;

IX - Avaliar a daliberar aobre neceasidade de aervigos complementares a 
aeram contratadoa a/ou conveniadoa e cooperagdo t^cnica, bem como aobre o 
objato do convGnlo/contrato, auaa metaa fiaicaa e orgamentariaa, envolvidas 
am aua execugfto, forma de diapdndio e indicadorea de reaultado aeleckmadoa 
para avaliagflo do impacto da aplicagdo doa recuraoa;

X - Aprovar a programagdo anual da aaOde, tendo em vista as metaa e 
prioridades eatabafacidas na Lei de Diretrizea Orgamenteriaa (Art 195, § 2° da 
Conatituigdo Federal), obaervado o princlpio do proceaao de planejamento e 
orgamentapdo aacandantea (Art. 36 da Lei n° 8.080/90);

XI - Propor crtterloe para programagdo e execugdo financeira e orgament^ria 
do Fundo Munidpel de Sa6de e acompanhar a movimentagdo e deatinagdo doa 
recuraoa;

, bem

XII - Fiacalizar a monitorar gaatoa e daliberar aobre criterioa de movimentagdo 
de recuraoa da aetide, Induindo o Fundo Municipal de SaOde;

XIII - Avaliar a aprovar oa relatdrioa de geatdo do Siatema Onico de Saude em 
nival municipal;

XIV - Aprovar, acompanhar e avaliar a participacdo do munidpio em agOes e 
•ervipoa regionaie da promogdo, protegdo e recuperagdo da aaude;

'■’MV

XV - PoasibHMar o ample conhedmento do Siatema Onico de Saude d 
Sodadada Civil Organizada. Inatrtui^Oea POblicaa e Privadaa;

XVI - EatimuMr artlculageo e intercAmbio com oa demais Conselhoa 
Municipaia, enttdedoa govamamentaia, privadaa e inatituigdea responsive® por

at. |
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h9adas * aaude como Legislative, Judiciario, Promotoria e Midia, 
visando a promo**, da saude coletiva;

~ Estabelecer estrategias e procedimentos de acompanhamento da 
gest§o do SUS, articulando-se com os demais colegiados como os de 
seguridade, meio ambiente, justiga, educapdo, trabalho, agriculture, idosos, 
cnanga e adolesoante e outros;

XVIII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das agdes e dos services 
de saCide e encaminhar denuncias de irregularidades aos respectivos 6rgaos, 
conforme legislagfio vigente;

XIX - Receber e examinar propostas e denuncias, responder no seu Smbito a 
consultas sobre assuntos pertinentes as a^oes e aos services de saude, bem 
como apreciar recursos a respeito de deliberates do Conselho, nas suas 
respectivas instdntias;

XX - Aprovar a organizato e as normas de funcionamento da Conferencia 
Municipal de Satide, reunida ordinariamente a cada 04 (quatro) anos, na forma 
prevista na Lei 8142/90, art. 5°, §§ 1° e 2° e a cada 02 (dois) anos conforme 
Lei Municipal 1286/PMM podendo convoc^-la em caraterem suplementar;

XVII

XXI - Estimular e apoiar estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na area 
de saude pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Unico de SaCide;

XXII - Divulgar as fun9des e competencias do Conselho, seus trabalhos e 
decisdes por todos os meios de comunicato. incluindo informates sobre as 
agendas, datas e local das reunides;

XXIII - Estimular e apoiar a educate para o controle social, propondo 
prioridades, mdtodos e estrategias para formate e educate permanentes 
dos recursos humanos do Sistema Unico de Saude;

XXIV - Aprovar, encaminhar e avaliar a polftica para os Recursos Humanos do 
SUS;

XXV - Acompanbar a implementato das deliberates da plenSria.

XXVI- Char, coordenar e supervisionar Comissdes Intersetoriais e outras que 
julgar necessdrias, inclusive Grupos de Trabalho, integrados as instituites 
publicas, privadas e entidades representativas da sociedade civil;

XXVII- Articular*®© com outros conselhos setoriais com o propdsito de 
cooperate niiStua e de estabelecimento de estrategias comuns para o 
fortalecimento do sistema de participate e controle social;

XXVIII- Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competencia.
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CAPlTULO III
da organizaqaof

Segao I
Da composigao

• 5 • A composigao do plen^irio ser^i de 16 (dezesseis) membros, e o 
n^esmo n de Suplentes nomeados por Decreto Municipal, conforme Lei n° 

258/PMM, de 12 de dezembro de 2002, modificada pela Lei n° 1286 de 9 de 

maio de 2003* jarantida a paridade dos usu£rios em relag§o ao conjunto dos 
demais segmefltoa.

§ 1°. A paridad# que se refere este artigo sera de:

a) 50% (cinqOenta por cento) de representantes do segment© usuario;
b) 25% (vinte e cinco por cento) de representantes dos profissionais de 
saude;

c) 25% (vinte e cinco por cento) de representantes de gestores e 
prestadores de servigos do SUS.

§ 2° - Os representantes das entidades, drgSos e instituigdes junto ao CMS/ 
Macap£ deverSo trabalhar e ter domicllio eleitoral em MacapS;

Art. 6°. O numero de representantes de usu£rios 6 sempre paritario em relagao 
ao conjunto dos demais segmentos representados no Conselho. Para garantir 
a legitimidade de representagdo paritdria dos usudrios 6 vedada a escolha de 
representantes dos usudrios que tenham vinculo, dependencia econdmica ou 
comunhSo de Interesse na Gestao do SUS, conforme resolugSo n°. 453/12 
CNS e cbdigo estadual de saude. As representagdes sera© as seguintes:

I- Usuarios: Representantes de Associagdes ou dos Sindicatos Patronais, 
Associagdes ou Sindicato dos Trabalhadores, Conselhos Gestores de Saude 
(CGS), Sociedades de Amigos de Bairro ou Associagdes de Moradores, 
Associagdes dos Portadores de Deficidncias ou Patologias Crdnicas, 
Organizagdes de Defesa dos Direitos do Cidadao, Entidades Religiosas] 
Movimentos Sociais Organizados, Cooperativas, Centrais Sindicais, 
Federagdes e confederagdes de trabalhadores e ou quaisquer Entidades 
interessadas na saude (exceto os que representam trabalhadores da saude).

II- Gestores e prestadores de servigos do SUS no ambito Municipal.

III- Profissionais de SaOde: Representantes de Conselho de Servidores da 
SaQde, Sindicatos dos Trabalhadores na £rea de Saude, Entidades como 
Conselhos de Classe ou Associagdes de Profissionais de Saude.

Art 7°. As entidades integrantes do Conselho Municipal de Saude ter§o 
mandate de 2 (dots) anos, ficando a critdrio destas a substituigSo a qualquer 
tempo ou manutengSo do/a Conselheiro/a que as representam, respeitando o 
lapso temporal de no mlnimo 6 (seis meses) para nflo haver prejulzos nas
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i
ativldadtt do CIVM a

•xcapcionrta 1,0 clu*, o/* eonM^tlro/a raprataota. Oa
remetldot para cortfJSL i# *u oom )u»tifloat!v*i fuhdam«n(ada», aarfto 
^ r,fwimanto« a anoaminhamantoa do piano do CM®,
se comollun^o 00n,,lh,lro 0,0 >*ri wmun*r«d«, ooncidtrando-
§ 2° £ vadada a ^ nCl, PUbll“: 

detentor da 
trabalhador

Wteipapio da funoionPrio da Saoratarla Municipal da Sadda 
offpomlaaionado, na raprasantaplo do aaflmanto usuirlo a

con^nan* ^1qUe lr,torf,ram ni1 ■utonomia rapraiantativa do/a conaalhalro/a 
« ratriz da Raaolu^Ao n° 453/2012, do Conaalho Nacional da SaOda;

carg

§ 3° Ap»r^,.TSS^„SSS»?-.£S£“ “"nl0“’*' ^ e,“* *
§ 4 . A representagio doa 6rgAoa a antidadaa inolul um titular a um aupianta;
§ 5°. Na presenga do titular, naa reuniCea, o aupiente aomente teri o dlreito A 

voz, e na aua auaAncia, terA direlto • voz a voto;

§ 6^ O mandato do Conaalho obedecerA o calandirlo civil, com tArmlno am 31 
de Dezembro.

§ 7°. SerA pauta obrlgatbrla, 00 diaa antaa do tArmlno do mandato daa 
entidades qua compOea o CMS, a conatltulgAo da comlaaAo alaltoral 
conduzir o process© alaltoral daa antidadaa conforms estabefece o Art,34,

§ 8°. A cada efelgflo aerA promovlda a ranovagAo da no mlnlmo da 30% doa 
representantes do uauArio a trabalhadoraa, conform# crltArloa do adltal da 
eleigdo.

para

SagAo 2

Da raaponaabflidada do/a Conaalhalro/a
Art 8°. Aoa consalhalroa/aa Incumba;
I- Zelar pelo piano a total desenvolvlmanto daa atrfbuigOaa do Conaalho 
Municipal de Satide;
II- Estudar a relatar, noa prazoa aatabalacldoa, matArlaa qua lhaa foram 
diatribufdaa, podando valer-se da aaaeaaoramanto tAcnlco a admlniatrativo;
III- Apraciar a dalfbarar aobra matArlaa submetidas ao Conaalho para 
votagdo;
IV- Apreaantar MogOaa ou ProposigOas aobra aaauntoa da intaraaaa da 
saOde;
V- Requerer votagfto da matAria am ragima da urgAncIa;
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Sistema^^^ 8 V^®Cir 0 ®ndamento dos servi^os de saCide, no dmbito do

o ciGncia ao plandriOi
ri. . ^ ^Urar 6 cumP* determinates quanto ds investiga$6es locals sobre 

cias remetidas id Cbnselho, apresentando relatbrio;
VUI- Desempenhar outras atividades necess^rias ao cumprlmento do seu 

Papel e ao funcionamiitto do Conselho;

Manter o deooro em relagSo aos Conselheiros, as autoridades 
constituldas e aos visAantes.
X- Fazer a devoluttoa dos relatbrios de atividades no prazo mdximo de 10 

dias ap6s a realiza^So da atividade.

Par&grafo Onico. 0 nfto cumprimento de qualquer das atribuigbes deste artigo 
implicar& das seguintes advertSncias deliberadas pelo Conselho:
1 AdvertSncia verbal;

11. Advert^ncia por escrito informando oficialmente a entidade quanto decisSo 
do Conselho Municipal de SaCide, sobre o comportamento do Conselheiro, 
cabendo ao Conselheiro o direito amplo de defesa e do contraditbrio.

Segao3

Da destituigao da presidencia e/ou Mesa diretora
Art 9°. A presidfcncia e/ou mesa diretora do Conselho Municipal de Saude, 
poderdo ser destitufdos de seus cargos nos seguintes casos:
§ 1° Pelo descumprimento ou negligencia de suas obrigagbes e 
responsabilidades previstas neste regimento, o que serd decido em plendria 
convocada especialmente para esse fim, atravbs de requerimento assinado por 
no minimo um tergo dos conselheiros.
§ 2° Na referida plenbria, 6 obrigatorio o quorum minimo de dois tergos dos 
membros do conselho e a presenga da maioria absolute dos solicitantes.
§ 3° A deposigdo ser6 considerada vdlida se dois tergos dos presentes assim 
decidirem.
§ 4° Ap6s vacSncla da mesa diretora, assumirb os trabalhos provisbrios o/a 
conselheiro/a mais idoso/a conforme estabelece o Art.11 § 1°.

VU

Seg3o 4

Da duragio do mandado, substituigdo do/a Conselheiro/a e 
vac&ncia da entidade

Art 10. Os repreaentantes das entidades integrates do Conselho Municipal de 
Saude terSo mandate de 2 (dois) anos, ficando a critbrio destas a substitute

Scanned by CamScanner



>

K

W
-*

-*V

^pom^t^Ui 1,1 ('•priMntflm, rtipartando o lapw 

do CMS • nnrnSIn!8 ^Ml> mtt>l> nlo havif prelulzos nat atividadet 
axctDcloniii 10 0/1 oon»tlhalro/a rapreaanta, 0» caaoa
mm»irtni, , >^u^>0 oom luitlflcatlvai fundamantadaa, aerao

•proMigio do piano do CMS,

§ ^ A parda do asaanto da antldada ocorrarA quando o/a Conialheiro/a Titular 
• Supianta dataar da comparacar a 3 (trai) raunlflaa ordlnarias e/ou 
wraordlnlrlaa oonaacutlvai tarn juitlflcatlva ou a 5 (clnco) Intercaladaa no 
parlodo da um ano do mandate, aart daclarada palo prasidente do CMS a 
fitlflcado por daolilo da malorla absoluta dot saut mambroa a comunlcada a 
Entldada, davando tar chamada a Entldada tubsequenta, datalflcada no 
Ciltlmo procatto alatlvo reallzado para compotl^flo dot assentoa do CMS/MCP, 
a Indloar o conaalhalro titular a auplante, com prazo, mixlmo da 15 (qulnze) 
dlat;
§ 2° Cato nfto tanha antldada tuplante clattiflcada no Ciltlmo procatto eletivo, 
davarA tar falto procatto elaltoral apanat para o tegmento am vaedneia;
§ 3° 0 Contalho Municipal da SaCide InformarA a parda do mandate da 
antldada ao Chafa do Executivo apresentando a nova Entldada e seus 
raspactivot Contalhalrot/at para nomeagflo;
§ 4°. At juttiflGatlvat da autAnciat deverflo ter apresentadas pela Entidade 
rapratantada, com attinatura de teu dlrlgente, por etcrlto em nome do 
Contalhelro/a Titular e do/a Suplente, na tecretaria executlva do Contelho 
Municipal da SaCide podando ter efetuadat preferencialmente antes das 
reunites ou atA 2 (dolt) dlat Citeis ap6s a raunldo;
§ 5°. 0 axarctclo da fungfio de conselheiro nfio serA remunerada, 
conslderando-te como fungAo da ralevAncIa pOblica.;

§ 6° A repraaantatlvidade dentro do Contelho Municipal de SaCide A 
prerrogativa da Entidade ou do Orgdo representado.

§ 7°. A repretentagdo dos drgAos e entidades inclui um titular e um suplente. 
Na presence do titular, nas reunifies, o suplente somente terA o direito A voz, e 
na sua ausAnda, tart direito a voz e voto.
Parigrafo Cinlco. A exclusAo dos Conselheiros de SaCide e Suplentes poderA 
ocorrer palo nio cumprimento de tuas responsabilidades, nas conformidades 
com art. 8°, art. 10, §1°.

Seglo 0

Do infelo do mandato
Art 11. A cada inlcio de mandato os/a conselheiros/as nomeados/as e 
empostadoe palo poder executivo municipal, reunir-se-Ao independents de

i
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^ ^ ^ ^ •fx^ a posse, is 9:00h em primeira chamada e
f n« »®de do CMS/MCP.H ^»sstiiTiijA

Otto itaaLf^0 Prov'a6ria dos trabalhos, o/a conselheiro/a mais
I 8^ rmnnilr ° Pf^Xim° mais i(,080/a;
preeeo^|00rn^?* de trabalhos, um secretirio elelto entre os membros

* WPe-'sS •

S 3* A IQomitaior^!rUja?M* 00,110 p,lutl1 °brigat6ria a eleipflo para composigio da 
HynH0 ®lal?io da mesa dlretora e esta deveri convocar uma
^rtoadoArtiJ4^

j
para elei$ao em ati 10 dias uteis, obedecendo os

§ 4 - No ato solan# da posse, estando o representante da entidade eleita 

i 4 obrigatbrio a assinatura do termo de posse, em caso de ausbncia
justmcada da #ntldade, o representante terb no mbximo 15 dias bteis para 
assinatura do t#rmo de posse. Caso o representante nio comparefa, a 
•ntidade sari notiflcada para indica9do de novo representante no prazo 
miximo d# 5 dias Oteis.

Parigrafo Onioo. Vancendo todos os prazos, e ndo havendo manifestagdo da 
antldada notiflcada, seri chamada a entidade suplente no pleito eleitoral, 
raspaitando o sagmanto vacante.

Segio 6
Da Composigflo a Elalgio da Mesa Dlretora

Art 12. O Consalho Municipal de SaOde seri coordenado por uma Mesa 
Dlretora, eleita entre seus membros, nos termos da Lei municipal 
n°. 1286/2003-PMM, a teri a seguinte composigdo:

a) PreskJanta
b) Vice-Presidante
c) 1° Secretirio
d) 2° Secretirio

§ 1° - A eleigio da Mesa Diretora seri realizada sob os seguintes critbrios:

I - Ocorre na primeira reuniflo extraordinbria apbs a composipio da comissdo 
eleitoral a convocada por esta, conforme Art. 11. § 3°;

II * Conduziri o procasso eleitoral, a comissio eleitoral eleita conforme Art.11, 
§ 3°, sendo vadada a participagio de seus membros nas chapas concorrentes;

III - Todos os membros titulares sdo candidates natos. Os Conselheiros 
interessados em ooncorrer a Mesa Diretora deverio manifestar-se com a 
inscriglo da umaahapa, conforme prazo estabelecido pela comissio eleitoral,

#
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05 mmbfos e estos devwSo s®r o titular daf
W'NoZzm***. cada chapa terd um tempo mAximo do 10 minutes 

^Propostas;

Vt
05 membios titutares, assumindo na ausAncia dos 

dir^o ^ Vt^*J^tLirvos suplentes presentes na reunifio, os quais terflo

c^mP4^° *** iMhado am oedula de votagdo e uma, sendo as entidades 

wvwiifestar veto conforme ordem de registro na ata.

°*so 4* ampate das chapas inscritas para o pleito, serA considerado 
• chape do candidate mais Woso que se inscreveu no cargo de

ptwdemo;

(X ~ Para qua se^a garandda a rotatividade de segmento na preskJAncia do 
CMS, dava-ea obadeoer a segutnte ststemAtica conforme segmentos: 
fr*bottador, uauMo a gastorfprastador respectivamente a partir da composite 
am vMncta;

aarA exercida por todos os Membros do CMS;

VH-

X • A homologagAo a posse da mesa diretora eteita, serA realizada logo em 
saguida o rasultado da votagAo.

Se$io 7

Da Compelincia da Mesa Diretora e Secretsria Executiva 

Art 13. SAo oompeMnctas da Mesa Diretora:

I - Coordenar a piaparagAo das reuniOes ptenArias do Conselho Municipal de 
Safcto;

II - Orientar a chagAo de mecanismos para acolher as denuncias, 
rwvMicagtes e sugastOes de entidades e institui$6es ou de qualquer pessoa 
interessada; fi

III - Encaminhar, via Secretaria Executiva. as questdes que Ihe forem 
deiegadas peto CMS. quanto a denuncias. reMndicagdes e sugestOes aos 
orgarusmos competentes, solicitando a tomada de providAncias cabiveis. 
oomunicando postodormente a plenAha do Conselho;

IV - Encaminhar. para anAiise das comissOes, assuntos pertinentes. visando 
subsidiar a apredafAo e deMberagAo em plenArio.
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qu*lh> tartiri iwftW8 h,,,*l,,,''lto ti'1 *mti pm/ulM <to wim tun&w

f.d.jr.r,mw
11 “ PfiiWlr

I
»ooiw(i5ie|^|8 m nmnu^um, wtedusic

WmtiM plwtiriM (to GM«j

^-“'AxafAKJcMir * *” p,““ “
IV - Convooof •• rauniot* ordlrt*ri«» eo •xlroordlniria* <to CM8, 

Art. II. Slo atrlbulgto* do Vioo^raaidant* do CMS

I* Subitltulr o pruldenln #m *uaa talla* a impadimantoa lagaia a outras 
funplaa qua lha foram dalagada*

Art. II. Slo atrlbulplaa do 1* Saoratlrlo do CMS;

I - Colaborar oom a Maaa Dlratora a damaia mambro* do CMS am todoa oe 
aaauntoi oonforma aolloita«ao,

II - Dar anoamlnhamanto is Oallberapdat da Planiria do CMS;

III - Aoompanhar a avallar o andamanto daa ComlwOaa parmanantaa ou 
tranaltdrlaa formadaa palo CMS;

IV - Suparvlslonar o funolonamanto da Saoratarla Exacutlva do CMS;

V - Suparvlalonar a^alaboraplo daa ataa daa raunlOaa. organizaplo a guarda

Art. 17. sao atrlbu
auaa faltaa a Impad

2“ saoratarlo do CMS aubatftulr o 1" Sacratdrio am 
lagaia a outraa fungdaa qua lha foram dalagadaa.

Art. 11. 0 Govarno Municipal garantlr* autonomia para o funolonamanto do 
Conaalho, proporolonando Infraaalrutura a racuraoa nacaaairfoa para o piano 
axarelclo da auaa funpdaa, com dotagio orgamanlirla prbprla, aapaco flalco 
parmananta, aaaaaaoramanto Idcnlco, aacratarla axacutiva 
Admlnlstratlva, a Mtrutura
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COIM **^« contart own uma SwjraWia

lat4pplWMM

, : f

^Oimxart
lv''*flG«minh*r

P<*n4ria»

• rawiu^M 

0* dooimarHof,
MU

to*
•n®*N^pHinto *• corm$pond*na§$ mctbtdiuV ar

• contectfncnto aoPtono

VI - OfQMnzm 9 9m ancanunharnwHo par* pubbca^Ao da* OaNbara^Oa* do
CMC

VM- A Mwatada Kaacudva coordanar* o* Uabattw* da Mcratana aitacuttva a 
na <ua mMncm mi *u6*Uuldo pakw damat* funcionarto* admintstrativoa, 
coordanado pato pommto taciauno da ma*a diratota flcando **«pulado o 
prazo da 90 dipt ap6* a aprovac*o daata raaoio^ao para apfl***ma$«o do 
PtounUmmo Opanioional Padrto • POP da Sacratana Eaacutiva

Parignlo (Mem - O (a) S#crat*no<a) Exaajtivo<*) do Conaalho Municipal da 
$adda mi indnado pato/a Sacrattrto/a Municipal da Sadda. davando o(a) 
maanvKaj aar ratarawdadWa) pal* plandrta do CMS, cabando ao Praaidant* do 
CMS a aua nomaaffo,

CAPtTULOIV

oo Hmaottmemo das scssoes i dm cohvocacOss

Art. 21. O Conaaiw Montcipai da Sadda rauntr-aaA, ordmariamant* uma waz 
pm mie aampra na prlmaira qumta-tolra oul a, axtraordinariamanta. por 
vxwxmrfo da maaa dtratora oo am daoorrdnda da raquonmanto da matona 
AbaoMa do* aawamambroa a quaiquar tampo

i ■ *

f 1* A* rauntda* aarto Inloiada* a manbda* *a contaram com a piaaanpa 
ttmwn» da mala* mol* urn do aaoa mambro* Na maxManda da quorum a 
praardand* coimmi volafSo para dactd* a ocorrOnda oo n*o da raunito. 
aamaMa am iqwlM*iinn*i u a conauMM). jwiala dadbaiadvo
12^ Coda momMS taM dlrado a 01 (um) vote
f A owdapam da quorum podar* aar adidtada pad PraakMnda ou por 
quaduar Conaafiaira aampra qua lulgar nacaaadrlo, nSo podando 
dMbarada qudquar maMria aam qua aaia obaarvado o qua diapOa o Parbgrafo 
f*doai*ar«aoI

1
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•n'rp*ut!i*rtU,,l,,0#,,do MU DtdWn'i *lr° *m C’*,0 d* d,:,Vld, p0d,r* p#dlr Vl,,* 

DSdiH/s. r*m* •tfrJL. ‘ Autom»tte«m»nt« • r«f«rida materia antrariP^,do; ^ •xtraordlnlrl. ou ordlniria, com no mlnlmo 48h ap6. o

pudrum auflclanta para o inlolo da rauniao no horirto 
• chamada, aarli concadldo o prazo da 16 mlnutoa para 

imada, obaarvando o qubrum mlnlmo txigldo no § 1*.

®ntidadLrlUA0!2lOfc*,nAria# ® ®xtraordlnbrlai aarfto comunlcadaa a todaa at 
resofirtiuo P®rtlclpanteB do Conaalho Municipal da SaCide, com a tua
d(j\/iHa » Pauta P°r correapondbncla aspeclflca, cujo racablmanto, am caao da
da Emprasa de Corrtrto^0 g0r l,Vr° d0 Protoco,° ou flvli0 (le r®c®PJnianto (AR)

§ 8°. As reuniOaa daverflo aar abartaa ao pbbllco, por aar aapago pbblico 
poderao ser gravadaa, fotografadaa a ou fllmadaa;

§ 9°. A cada 0 maaes deverb conatar daa pautaa a aar assegurado o 
pronunciamento do gestor do Slatema Municipal da SaCida, para qua o masmo 
fa$a prestagdo da contaa am ralatbrlo datalhado contendo, dentre outras 
informag&es, o andamento da agenda da aatide pactuada, ralatbrio da geat&o, 
dados sobre o montante e a forma da aplicagSo doa racuraos, as auditorias 
iniciadas e condufdaa no perfodo, bam como a produgdo e a oferta da servigos 
na rede asslstenciai prbprla contratada ou convenlada, de acordo com o Art. 12 
da Lei n° 8689/03, destacando-se o grau da congruAncia com os princfpios a 
diretrizes do SUS.

§ 5°* N«o 

P^vlato 
•nlcio

para a 
aagur

§ 6°. o

■

i

Art 22. Excepcionalmente o gestor do Sistema Municipal de Satide poderb 
solicitar a mesa diretora que convoque a planbria, no prazo mbximo de 5 dias 
Citeis para tratar de pautas extraordinbrias.

Art 23. Os merrvbros do Conselho Municipal de SaCide poderbo convidar 
brgflos, entidades, profissionais de qualquer brea ou usubrios para participarem 
das sessdes do rnesmo, com a finalidade de subsidiarem as discussbes e 
decisfles do plenbvto.

* v'V

Parbgrafo Onico - Os 6rgbos, entidades, profissionais ou usubrios convidados 
manifestar-se-bo Onica e exclusivamente no processo de discussbo sobre o 
tema ou assunto que para tal foram convidados a esciarecer, sendo vedada a 
participagbo nas demais etapas do Plenbrio.

CAPlTULO V

DO FUNCIONAMPITO DA NATUREZA DAS COMISS6ES INTERNAS DO
lCMS
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cornl**®**Siy^°JOnSalh0 "MjniciPal d« Mfd» * oon.tltu.do de qu.tro

•) Saneamento, 
saude;

*
eatabalaclmantot de

Infrawtrutura doenprambiente e

b) Educate contiodada e pollticas pubilcas;

c) Legislate e 6tteS|f
tmtos e convinioa,

d) Orgamento, ftnangaa, acompanhamanto de projetos, con
da avallagao a

§1°. As ComissSat-torto a composifSo, obi®'"0p|0PnoCo8dovam an,llsar1 ®* 
piano de trabalhos apreciados e aprovadQs p aoompanhar as »u
pollticas e os proflramas de suas *T!ubm*r poslcionamento
imptemantagdes, a amitlr pareceres e relatbrios para
do. Plano.

:

I

§2°. A constituigao e funcionarwnto de cad^ ^

Resolugao especlfica edd^0B8^l0S qUe identlfiquem claramente \

fmalidades, objetivoa e 
natureza.

S3-. * criterio do I*"4"0 ^

forme recomenda$ao a seguir.
4 (quatro) membros;

Art 25. As
Conselheiros/as
convidados, con 

I) comissOes Permanentes com

a) Para melhor or^lzagSo^e andament^
SS™™ J&00.0 por oooselheiros « »“•'

„ . .ont. ^ a funcao de presidir os trabalhos, convocar as reunifies,

e) o/. Rresidenta frt • ^

Conselho;
„ -rinta Buxiliara o/a Presidente na condugao dos trabalhos nos

aspectos adm*in^CTtivos, responsabiliZando-se pelo registro das attvidades.

conseMro/a poderd participar simultaneamente de mala de uma
e) Nenhum 
Comiss&o Permaitfcnte.
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0^^nCiar a ^ubstituigao e permuta com outro Conselhelro © 

^nJssSo, deveni^ aer informada a sua Entidade;
mdximo de 60 dias9) As comissOes 

ap6s o inicio dos 
igual perlodo met
h) Os grupos d| tabalho ou comissbes cuja a fun^o 6 des®nv°lv®r 

In locti nas unidades de saude e/ou apurar denunc as 
encaminhar no prazo de 10 dias utels relatdrios de visitas para apreciagao a 

pteno do CMS.
Aft 26. Aos membroa das ComissOes, Incumbe:
I- Partidpar das reunites convocadas pela Presidtecia da ComissSo,
II- Realizar estudoa, apresentar proposi9tes, apreclar e relatar as mat6rlas que 

tie forem distribuldas;
III- Requerer esdaredmentos que 

materia;
IV- Etaborar documentos que subsidiem as decisdes das ComissOes.

encaminhar relatbrios no prazo 
deliberados pelo pleno, podendo ser prorroga

justificativa;

I

Ihe forem Oteis para melhor apreciapflo da

CAPlTULOVI 

DOS TRABALHOS

As sessMtdO Conselho constarflo de 03 (trfis) partes:Art 27

I) Expedient

a) apresenta9do e aprovapao da pauta da reuniflo;

b) Aprovagte da atftjte reuniao anterior;

c) comunicapao dot conselheiros.

II) Ordem do dia: Destinada a discussto e votapSo de mat6ria constante da

Ill) Assuntos diver**: Discussdo e aprovapSo dos demais assuntos inscritos e 

inckskkm na pauta. * ^
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Att»%Aata

^ Pe*a secretdria executiva via correio eletrdnico
da ^ Wtenifeo*^ C^,?S Ute's antes da reunifio subsequente, nSo
_i_'/Un,^0, ser4fcoenc2,^te so^re posslveis modificapbes da mesma, no dia 
P^no, subscrita STp-Tv a ,eitura. ® submetida diretamente d aprovag&o do

sidente, Secretaries e Conselheiros presentes.
Art 29. As r_
COm a respectiv 
^mbros, 
justificado,

ma * constantes na ordem do dia serfio discutidas de acordo 
podendo o plendrio, a requerimento de um de seus 

^ preferdncisi para qualquer deias, por motive plenamente 
m fcjpprovagao da maioria simples do plendrio.

^Tr^ilil^ inscribes serSo feitas durante a discussSo para a Mesa 

Art 30.0 process© de discuss3o obedecerd os seguintes principios:

coni

I - Qualquer Conselheiro poderd requerer a interrupgSo da discuss5o pedindo 
vistas do processo, conforme art.21, §4°.

H - Cada discussdo devera ter um tempo pr6-determinado na pauta e os 
conselheiros inscritos para a discussSo ter§o individualmente 3 (tr£s) minutos d 
disposigao para manifestar-se sobre o assunto salvo o relator que poder£ dar, 
de forma sucinta, tantas explicagdes quantas Ihe forem solicitadas;

III - Encerrada a discuss3o, ningudm poder£ fazer uso da palavra, exceto para 
encaminhar a votagdo, pelo prazo m3ximo de 02 (dois) minutos.

Art 31. Para a votagSo deverao ser observados os seguintes preceitos:

I - Em todos os cases a votagSo sera aberta e aprovada pela maioria simples 
do plen3rio;

II - qualquer Conselheiro/a poder3 solicitar que seja consignado em ata, 
expressamente, seu voto;

III - se algum Conselheiro requerer a votagao podera ser nominal com a 
aprovagao da maioria simples;

Art 32. O Presidents do Conselho Municipal de SaOde terd direito ao voto 

nominal:
§ 1°. Quando houver empate na primeira votagfio de qualquer materia 
submetida 3 andlise e aprovagSo do conselho, dar-se-3 ao propositor da 
materia ou a pessoa por ele indicada 03 (ttes) minutos para defesa e outros 03 
(ttes) para outro conselheiro que desejar opor-se a proposta, em seguida a 

mesma vottard para votagao da plendria;

§ 2°. Persistindo o empate, fica garantido ao presidente o voto de desempate, 
sendo-lhe assegurado, declinar do voto de Minerva, convocando no prazo 
mdxtmo de 05 (dhoo) dias, uma reuni§o extraordin3ria, de pauta unica, para,
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novwi,nto, .ubntu,, .

*«. 33. 6 vwl^
protttstot ou runuirtmant.. j n>^>*ro •nvolver-t# com propo«ta», mo^Oa*, 
Qnttamanti com a* mmtAi ord*m P«*»o«l ou colatlva qua nlo »a ralacionam 
P*rtldirlaa ou ralhMuaj-*?r a> de #a,i<le ou ^^a anvolvam matArlaa polltlco- 

S*-1, aur«nta at aassOas do Conaalho Municipal da Sauda.
D° t|u« tor tntad • conatari: o na aattflo planlrla, tari tavrada ata drcunatanoiada

minmn?UrCZ?li?# ,tiiao* 0 dto* * Pof* ® o local da aua raalizapAo, o noma da 
nnl n» pre,ld,u • 09 no™« dot contalheirot pratentat, bam como aqualaa 
nlo juitlflM^oVua*^ cj5n,*0nada 8 ^••P*ito a drcunttlncla da havaram ou

II - a dltcutafto porvantura havlda a propdtlto da ata a votaglo daata;

III - o axpadlanta;

IV - o ratumo da ditcustlo havlda na ordam do dia a os raaultadoa dat 
votapOaa;

V - na Integra, at daciara$6es da voto;

VI - por axtanao, todat at propottat.

Art 30. At dadalaa do Contalho tarflo da conhaclmanto pCiblico.

Art 30. At d#Hbara$0at do CMS tarlo oparaclonallzadat pala Sacratarla 
Municipal da Satida ou brgfio ratpontlval do podar exacutlvo municipal.

Parlgrafo Onipo - O CMS tarl a ratpontabllidada da acompanhar, avallar a 
fitcalizar a axaouglo dattat dallberagCat.

Art 37.0 documanto compatenta para dlvulgar at dacitOat do Contalho, para 
todot ot eMoa lagait, tarl a ratolugio, attinada palo Pratldanta a 
homologada palo/a o/a Sacratlrlo/a Municipal da SaCida a publlcada no dilrlo 
oficlal do munlofplo.

Art 30. 0 PHno do Contalho davarl manlfattar-ta por malo da ratoluglat, 
racomanda^Oat, mo^Oat a outrot atot dallbaratlvoa.

I - At ratolupdat tarlo obrigatoriamanta homologadat palo gattor do Slatama 
Municipal da Sabda, am urn prazo da 30 (trinta) dlat, dando-lhat publicldada 
oflcial,

II * Dacorrido o prazo mendonado a nlo tando homologada a ratoluglo, nam 
anvlada palo gattor ao Contalho juatificativa com propoata da attaraglo ou

!

m-
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Consetho |
n®cessArb, ao

iw"*. S80 se9uint«l w entldades qua Integram o 
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&i rf. -m CAPiTULOVII
DAS ATRlBUigd^ E COMPETtNCIAS DA CONIISSAO 6LEITORAL PARA

ASSENTO NO CMSJHH
^om o objetivo de regulamentar a eleigSo da representapdo das 

wroades dos segmentos dos usuries do Sistema Onico da SaOde, da« 
eooaades de profissionais e trabalhadores de saCide, bem como do* 
TePfesfrrtarrtes dto govemo e das entidades prestadoras de services de taOde, 
a c»missao electoral ter6 os seguintes objetivos. AI6m de homologar o nome 
indicado pela SEMSA ao qual tem assento permanente:

Regulamentar o processo eleitoral atrav6s da elaboragflo do edital de 
convocagao, e encaminhar ao pleno do conselho municipal de saCide para 
aprovagSo e posterior publicagSo deste edital na imprensa oficial do municipio;

PodecS oompor a comissSo eleitoral qualquer membro das InstKuIgde® 
dos segmentos dos usudrios, trabalhadores, gestores e prestadores de 
servigos de saOde e outras InstituigOes. Sendo vedado a particlpagfio dessas 
entidades e respectivos membros no referido pleito eleitoral.

Art. 40. A Comtssdo Eleitoral promoverS o deferimento das InscrigOes somente 
daquetes candidatos cuja entidade preencher os quesitos conforme previsto no 
Edital.

Art 41. A ComissSo Eleitoral divulgar^ o deferimento e indeferlmento das 
inscrigdes doe candidatos ate 5 (cinco) dias uteis ap6s o termino do perlodo 
das InscrigOes.

Art 42. SSo motivos de indeferimento de inscrig&o de candidatos d 
representagdo no segmento de usudrios e trabalhadores, profissionais com 
cargo de dkegSo ou de confianga na gestdo do SUS e prestador de servigos de 
saude conforme diretriz da ResolugSo n° 453/2012, do Conselho Nacional da 
Saude;

V-

H-

Par^grafo Onico. Os nomes das instituigOes cujas inscrigdes foram indeferidas 
pela ComtssAo Eleitoral estarSo disponiveis na sede do Conselho Municipal de 
Saude para pdesiveis recursos conforme prazos estabelecido no edital.

Art 43. Caber* * Comissao Eleitoral, atravds da secretaria executiva do CMS, 
a divukjagao da lista das entidades candidates e seus respectivos 
representantss aptos a concorrer ao assento no conselho municipal de saude 

mlnimo dez dias de anteceddncia do pleito.com no
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