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DECRETO EXECUTIV O N' 1652
De 21 .de.Julho de 2005.

"DISPÕE SOBRE O REGIMENT O INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATÉ"
O Prefeito Murúcipal de Ibaté, Estado de São Paulo,
no exercício das funções que lhe confere o artigo 63, inciso VI da Lei
Orgâmca do Município;

DECRETA:-

CAPITULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1º- O Consellw Murúcipal de Saúde de Ibaté,
doravante derwminado CMSI, é um órgão de instância colegiada,
deliberativa e de natureza pennanente , vinculado ao Departamen to
Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal 2167 de 09 de março de
2005 e regularizado pelo Decreto Executivo n ° 1642 de 15 de abril de
2005; em conformidad e com as disposições estabelecid a na Lei 8. 080, de
19 de setembro de 1990 e Lei 8.14 2, de 28 de dezembro de 1990;
Art.!lº- O CMSI tem por finalidade atuar na formulação e
controle da execuçao da polltica Murúcipal de Saúde, inclusive nos
aspectos econômicos e .financeiros, nas estratégias e na promoçao do
processo de Controle Social em toda a sua amplitude, no ômbi'to dos
setores público e privado .
Art. 3º- Ao Consellw Municipal de Saúde compete:
I - atuar na formulaÇ<lo da estratégia e no controle da execução da
politica municipal de saúde inclusive nos seus aspectos econômiCQS e
.financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores publico e
privado;
11 - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboraçao de planos
de saúde do Sistema Único de &iúde, no clmbito Mum'.cipal, em funç(i.O
dos princípi.os que o regem
e de acordo com as característi cas
epidemiológ icas e das organizaçõe s dos serviços em cada instância
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administrativa (Art.37 da Lei 8.080/ 90); e em consonância com as
diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde
m - fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do SUS, no
âmbito do Município, apreciar e pronunciar-se sobre as prestações de
contas;
IV - analisar e aprovar o plano de saúde, o relatório de gestão e outros
instrumentos gerenci.ais do SUS apresentados pelo órgão de Saúde
Municipal, pelo Di.retor de Saúde do Municipio;
V - propor critérios para a elaboração do orçamento anual de custeio e
investimento do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar sua execução
financeira e orçamentária;
VI - acompanhar as audiências públicas referentes à saúde;
VH - Analisar e aprovar a política Municipal de desenvolvimen to de
recursos humanos na área da saúde;
VIII - acompanhar e corltrolar a atuação do setor privado (sem fins
lucrativos) na área da saúde, vinculados ao SUS mediante contrato ou
convênio, observando o fiel cumprimento e execução de acordos, ações,
corltratos e convênios pactuados com a Secretaria Municipal de Saúde e
outros órgãos governamentai s, incluindo prazos estabelecidos, a
utilização e aplicação dos recursos para as finalidades propostas;
IX - articula-se com outros Consel1ws em especial os de saúde, dos
níveis municipal, estadual e federal, visando o fortalecimento da
participação sod.al no SUS;
X - convocar a Conferência Municipal de saúde ordinariament e a cada
02 anos e extraordinaria mente quando necessária, aprovando seu
regul,a,mento e normas de funci.onamento ;
XI - promover o fortalecimento da participação social nos Consel1ws e
conferências no âmbito do SUS·
'
propor a criaçao de indicadores
XII - acompanhar e quando necessário
para avaliar a qualidade dos serviços prestados por prestadores
públicos, privados e .filantrópicos vinculados ao SUS;
XIII - opinar sobre as questões de saúde no Plano Plurianual, na Lei de
antes do
na Lei Orçamentária,
Dir~s Orçamentárias e
encaminhamen to destes projetos do Poder Legislativo.
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CAPITULOH
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Seçãol
Do Presidente
Art. 4- O Presidente do Consellw Murúcipal de Saúde e

1

-~

seu suplente serão indicados pelo Plenário, na primeira reurúão ordinária
de uma nova Admirústração Murúcipal, com mandato de dois anos,
podendo ser reconduzidos após deliberação do Consellw.
§1º- A primeira reurúão ordinária de que se trata este
artigo será convocada e presidida pelo Diretor Murúcipal de Saúde, no
prru,o máximo de 45 (quarenta e cinco ) dias após o início de um novo
mandato.
§2º- Os membros titulares que quiserem candidatar-se à
presidência do Consellw deuerao efetuar inscriÇôes em chapa, por meio
de oficio, junto a Secretaria Executiva do CMSI, com antecedência mírúma
de 15 dias (quinze) dias da primeira reurútlo ordinária do periodo.
§3º - O Presidente do Consellw Municipal de Saúde e na
sua ausência, o vice-presidente, terá as seguintes atribuiÇôes:
a) Conduzir as Reurúôes Plenárias;
b) Encaminhar para efeito de divulgação pública as ResoluÇôes,
Recomendações e Moç<,es emanadas do Plenário, nas Reurúões
por ele Presididas.

o

Seçdon
Dos ConNlheiros
Art. S - Os Conselheiros terclo as seguintes atribuições:

I - Zelar pelo pleno e total desenvolviment o das atribuiçães do Consellw
Municipal de Saúde;
n - Estudar e relatar, nos prazos pré-estabelecidos, matérias que lhe
forem atribuídas, podendo valer-se de assessoramento técrúco e
administrativo;
m - Apreciar e deliberar sobre matérias submetidas ao Conselho para
votaçdo;

IV - Apresentar Moçôes ou Proposições sobre assuntos de interesse da
saúde;
V - Requerer votação de matéria em regime de urgência;
VI - acompanhar e verificar o funcionamento dos seroiços de saúde rw
timbito do Sistema Único de Saúde, dando ciência ao Plenário;
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VII - Apurar e cumprir detenni nações quanto as investig ações locais

sobre denúnci as

remetid as ao Conselho, apresen tando relatórios da

missão;

desemp enhar outras atividad es necessá rias ao cumprim ento do
seu papel e ao funciona mento do Conselhn;
IX - Construir e realizar o perfil duplo do Conselheiro - de represen tação
dos interess es especi.ficos do seu segment o social ou governa mental e de
formulação e deliberação coletiva no órgão colegiado, através de
posicionamento a favor dos interess es da população usuária do Sistema
Único de Saúde;
Art. 6 - Os represe ntantes dos segmen tos e/ ou órgãos
integrantes do Conselh n Municipal de Saúde terão mandat o de dois anos
podendo ser indicado para outro mandato, ficando a critério dos
segment os e/ ou órgãos, a substitu ição ou manuten ção dos Conselheiros
que represen tam, a qualque r tempo, excetua ndo os casos previsto s nos
§ 1º, § 2º e § 3° deste Artigo.
§l º - Será dispensa do, automat icament e, o Conselheiro que,
deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecu tivas ou a 4 (quatro)
intercaladas no período de um ano civil;
§2º - A perda do mandato será declara da pelo Plenário do
Consellw Municipal de Saúde, por decisão da maioria simples dos seus
membros, comunic ada ao Prefeito Municipal, para tomada das
providências necessá rias à sua substitu ição na f onna da Legislação
vigente;
§3°- As justifica tivas de ausênci a deverão ser apresen tadas
na. Secretaria Executiv a do Conselh o Municipal de Saúde até 48 horas
após a reunião.
Art. 7 - Cada novo membro do Conselh o deverá receber,
na primeira reunião em que participar, cópia da Lei Municipal de
instituição do referido Conselh o e do regimento Interno do CMSI.

vm -
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Seção m

Dos suplen tes
Art.8- Havend o afastam ento do represen tante titular, o

suplente será nomead o titular por Decreto .
Parágr afo Único. - O segundo suplente será convoca do a
assumir a primeira suplênc ia no Conselho.
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CAPIT ULOm
DA ORGAN IZAÇA O E FUNCIONAMENTO
Art. 9-

seguinte organização:
I - Plenário;
II - Comissões;
m- Secretaria Executiva.
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O Consel ho Municipal de Saúde de Jbaté tem a

Seção l
Do Plenár io
Art l O-

O Plenário é um fórum de deliberação plena e

conclusiva, configurado por reuniõe s ordinárias e ext.raordinárias.
Art.11 - A composição do Plenário é definid a pelo Decreto
Executivo que o regulamentar, que garant e a participação de 16
(dezesseis) represe ntantes e a parida de dos usuário s em relação aos
demais segmentos.
O Consel ho Municipal de Saúde terá um
Art.12 Conselheiro Presidente, Vice-Presidente, eleitos pelos pares, com manda to
de dois anos, permiti da um reconduçao sucessi va.
Art.13 - O Plenário designa rá, com delegaç ão especifica, um
ou mais Conselheiros para represe ntar o CMSI perant e instô.ncias e
fóruns da sociedade e do goverrw

Subseç ão I
Da Reuni ão
Art.14 - O Conselho reunir-se-á ordinar iament e uma vez por

mês e~ extraordinariamente, quando convocado pelo Preside nte, ou a
requenmento de no mínimo J/ 2 (metade) de seus membros.
Art.15 - A convocação dos Conselheiros para as reuniõe s
deverá ser realizada, em cinco dias úteis, para as reuniõe s ordinárias, e
de um dia útil para as extraordinárias.
. Art.16 - As sessôe s plenári as do Consel ho Municipal de
_
Saude intalar-se-ão na primeira convocação, com a presen ça da maioria
de seus membros, na segund a convocaçao, após 3 0 (trinta} minuto s, com
a f!resença de no mínimo, J/ 2 (metade) dos seus membros, que
delzberarao pela maioria, com a duraçao máxim a de duas horas e meia.
Art.17 - O Presidente verificará a presen ça dos represe ntantes .
§1º- A qualquer momen to poderá ser solicita da a verificação de
quorum.
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§ . .2º- Na falta de quorum, a reunião poderá ser suspensa

temporar iamente até alcançar a presença mínima exigida.
§3º- Cabe ao Plenário a deliberaç ão acerca da pro"ogaç ão da
reunião
Art.18- Para garantir o princípio de paridade nas Reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, na ausência de membros titulares e seus
suplenles do segmento de usuários, os suplentes de usuários presentes
no plenário poderão assumir as vagas durante a reunião,
independ entement e da entidade que co"espon der a represent ação.
Art.19- As Reuniões do CMSI obedecerã o por escrito aos
seguintes procedim entos:
1- as matéria pautadas serão apresenta das por escrito, destacand o-se os
pontos essenciai s, seguindo -se a discussão e, quando for o caso , a
deliberação;
n- no início das discussõe s poderá ser pedido vistas de item da pauta,
que será apreciado na reunião ordinária seguinte, cabendo ao plenário
decidir sobre a pro"ogaç ão do prazo;
m- o president e analisará a pertinênc ia de acatar questões de ordem;
IV- as votações serão realizada s de forma expressa, demonstr ando-se a
contagem de votos a favor, contra e abstençõe s, não sendo admitida a
votação secreta;
V- a recontagem dos votos será realizada quando a mesa julgar
necessário ou quando solicitada por um ou mais conselhei ros;
VI- a votação deverá ser nominal, quando houver solicitação por um dos
membros;
VH- para apresenta ção de infonne, cada Conselhe iro inscrito disporá de 5
(cinco) minutos, impro"og áveis;
VIH- havendo polêmica ou necessida de de deliberação, na apresenta ção
dos informes, o assunto deverá passar a constar da ordem do dia na
reunião ou ser pautado para a próxima;
IX- os informes nao comporta m discussão e votação, somente
esclarecimentos breves·
'
Art..20- Nas deliberaç ões do CMSI cada membro terá direito a
01 (um) voto.
Parágraf o Único - O President e terá direito somente ao voto de
qualidade quando houver empate nas votaçôes.
Art..21- O President e deliberará ªad referendu m• do Plenário,
em situações em que nao haja tempo hábil para convocaç ão de reunião
extraordinária, submeten do o assunto ao Plenán'o na primeira reuniao
subseqüe nte
Parágraf o Único Caso o Plenário não aprove a deliberação da

CC 0083
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ
Rua Paulino Carlos, 921 -Tel/Fax (016) 3343-1253
CEP: 14.815-000 - Centro - lbaté-SP
e-mail - prefeitura@iJ,até.sp.gov.br
site - www.ibaté.sp,goy,br

1

.1

~

~

~

'

~

~

~

•

""
...

~

l

~

l'
li!!'

~

.•"'

~

...

lllt

~

att

. . ,J

118

•
•
•

l(t

--

lllt

reverter a decisão, deliberará
Presidência, não hav end o pos sibi lida de de
dillUlgada.
atra vés de moção de repúdio, que pod erá ser
extr aor diná rias em que o
Art .22 - Nas reun iões ord inár ias e
s, será eleito um pre side nte
Presidente e seu sup lent e esti vere m aus ente
"ad hnc"
tes terão som ente direito
Art .23 - Os sup lent es dos rep rese ntan
m pre sen tes.
á voz qua ndo os titu lare s não esti vere
ária s serã o abe rtas á pes soa s
plen
As ses sõe s
Art .24 deliberação do Plenário.
inte ress ada s, pod end o ter direito a voz, por
ticip ante será de 03 (três)
§1 º· O tem po con ced ido a cad a par
em contrário.
minutos, exceto qua ndo hou ver deliberação
nte dev erá info rma r aos
side
§2º - No início das reuniões, o Pre
go.
pre sen tes o con teúd o a que se refere este arti
Sub seç ão 11
Da Pau ta

ias obs erva rá a seg uint e
Art .25 - A pau ta das reu niõe s ord inár
seqüência:
ante rior.
I - Discussão e aprovação da ata da reun ião
ncia e dos Conselheiros.
n - Expediente con stan do info nne s da Presidê
de tem as nao comportam
§1º Os info rme s e apr esen taçã o
s brev es. Os Conselheiros
discussão e votação, som ente escl are cim ento
em insc reve r-se logo apó s a
qu.e desejarem apr esen tar info nne s dev
leitura e aprovação da ata anterior; .
informe cad a conselheiro
§2º Para apr esen taçã o do seu
ogáveis. Em cas o de polê mic a
inscrito disporá de S(cinco) min utos improrr
dev erá pas sar a con star da
ou nec essi dad e de deliberação, o ass unt o
o par a a próxima, sem pre a
or<::": do dia da reu nião ou ser pau tad
cnte no do plenário;
tirá da relação dos tem as bás icos
m - A definição da Ordem do dia, pardos
pro duto s das comissôeS, das
~pr?vada anu alm ente pelo Plenário,
a reunião ordinária
mdzcações dos Conselheiros ao .finnl de cad
pre viam ente incluídos.
IV· Ordem do dia con stan do os tem as
unt os com o iten s de pau ta
§1 º- Os ped ido s de incl usa o de ass
Executiva des taca ndo -se os
deverão ser apr esen tado s a Secretaria
ima de '06(s eis) dia s úteis,
pon tos essenciais, com ant ece dén da mín
ica em livro próprio.
dev end o ser protocolados em ord em cronológ
urgente, qua lque r membro
§2º - Em se trat and o de questclo
ão, a incl usa o do tem a na
pod erá solicitar ao Plenário, no dia da sess
pau la.
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Art.26- As reuniões do Plenário devem ser reg;,stradas em ata

constando:
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I - Relação dos particip antes seguida do nome de cada membro.
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resumo de cada informe, onde conste o nome do conselhe iro e o
assunto ou sugestã o apresen tada;
m - relação dos temas abordad os na ordem do dia indicand o o
conselheiro que apresen tou e a síntese dos comentá rios relacion ados ao
tema;
IV - as deliberações tomada s reg;,strando:
a) o número de votos contra, a favor e abstenç ões;
b) á aprovação da ata anterior;
c) os temas a serem incluído s na pauta da reunião seguinte ;
§1 º - O Conselheiro poderá solicitar á Secretar ia executiv a, que
suas observa ções sejam transcri tas na integra;
§2º- O Conselheiro deverá apresen tar emenda s e correções à
ata verbalm ente ou por escrito
CMSI
§3º - O teor das matéria s tratada s nas reuniões do
estarão disponív eis na Secretar ia Executiv a .
§4º - A Secretaria Executiv a providen ciará a remessa de copta
da ata de modo que cada Conselheiro possa recebê-la, no mínimo 5
(cinco) dias antes da reunilío em que será apreciada.
As delibera ções do CMSI, observa ndo o quorum
Art.27estabelecido, serão tomada s pela maioria simples de seus membro s,
mediant e:
a) Reaoluç õe.s homolog adas pelo Diretor Murúcipal de
Saúde, sempre que se reportarem a respons abilidad e legal do Conselho;
ou assunto s
b) Recome ndaçõe s sobre temas
especC.ficos que nào é habitua lmente de sua respons abilidad e direta, mas
é relevante e/ ou necessár io, dirigida ao autor ou autores instituci onais de
quem se espera ou se pede uma conduta ou prouidéncia;
e) •oçda que express em o juízo do Conselho, sobre
fatos ou situaçôes, com o propósito de manifes tar reconhecimento, apoio
ou oposiçao;
Parágra ,lo único - As resoluÇ()es passara o a vigorar após
~mo~ og~ do Diretor .llunici pal d. Saúde, no pra7Ã) de 15 (quinze)
dias uteis, devendo ser publica das em veiculo de divulgaçao oficial, com
efetiva comunicaçlio aos serviços e pessoas diretam ente envolvid as.
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Seção IV
Das Comiss ões
Art.28 - As Comiss ões perman entes ou transitó rias criadas

e estabele cidas pelo Plenário do Conselh o Municip al de Saúde tem por
finalida de, articula r política s e program as de interess e para a saúde
cujas execuçõ es envolva m áreas não integra lmente compre endidas no
âmbito do Sistema Único se Saúde, em especia l:
I - Saneam ento e Meio Ambien te;
n - Vigilância Sanitári a;
m - Recurso s Human os
IV - Orçame nto e Finança s;
As Comissõ es possue m caráter essenci al,
complem entando a atuação do Conselh o, visando a produçã o de
subsídio s, propost as e recome ndações ao Plenário.
Art. 30- Caberá ao Plenário solicita r ativida des às Comiss ões
e autoriza r o desenvo lviment o de trabalh os com outras entidad es.
Art.31- As Comiss ões serão constitu ídas por no mínimo,
quatro represe ntantes , titulare s ou suplent es, respeita ndo-se a paridad e.
§1 º -Deverá ser designa do pelo Plenário do Conselh o um
Coorden ador para cada Comiss ao, com direito a voz e voto;
§2º- Nenhum Conselh eiro poderá particip ar simulta neamen te
d e mais de duas Comiss ões Perman entes;
§3º- As Comiss ões podera. o convida r qualque r pessoa ou
represe ntante de órgão Federal , Estadu al ou Municip al, empres a privada ,
sindicat o ou entidad e civil, para compar ecer às reuniõe s e prestar
esclarec imentos .
§4º- Será substitu ído o membro da Comiss ão que faltar, sem
justifica tiva apresen tada até 48 horas após a reunião , a duas reuniõe s
consecu tivas ou quatro interca ladas no periodo de um ano. A Secreta ria
Executi va comunic ará ao Conselh o Municip al de Saúde para provi.de nciar
a sua substitu ição.
Art.32 - Ao Coorde nador da Comiss ão incumb e:
1 - coorden ar os trabalh os,·
n - promov er condiçõ es necessá rias para que a Comiss ão atinja sua
finalida de, incluind o a articula ção com órgãos e entidad es ge radores d e
estudos , propost as, normas e tecnolog ias;
m - designa r secretár io •ad Jwc• para cada reuniao ;
IV - apresen tar relatório conclus ivo ao Secretá rio Executiv o, sobre
matéria submeti da a estudo para encami nhamen to ao Plenário do CMSI.
Art.29-
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VII- acompa nhar e agi.lizar as publicaç ões das resoluçõ es do Plenário;
V111- exercer outras atribuições que lhe sejam delegad as pelo preside nte

do Conselho Municipal de saúde assim como pelo Plenário;
Seção IV
Da Organu ação Orçame ntária

..

'-

Art.36- O CMSI deverá propor dotação especifi ca para o

atendim ento de suas necessid ades a ser definida anualm ente até o mês
de agosto.
Os recursos terão por finalida de garantir a
Art.37participação dos Conselh eiros nas Conferê ncias e eventos em outras
localidades, elaborar e discutir o Boletim Infonnat ivo e outras a serem
definida s em plenário.
Art.38- A Secretaria Executiv a apresen tará, trimestr almente ,
relatório das despesa s ao Plenário.
CAPITU LO IV

DAS DISPOS IÇÕES GERAIS
Art.39-

O Consell w Municipal de Saúde poderá organiz ar

mesas- redonda s, oficinas de trabalho e outros eventos que congreg uem
áreas do conheci mento e tecrwlogia, visando subsidia r o exerci.cios das
suas competências, tendo com relator um ou mais Conselh eiro por ele
designado(s).
Art. 40- As propost as de alteraçã o total ou parcial deste
Regimento Intenw serão aprecia das e votadas em reunião extraord inária
com quorum qualificado de 2/ 3 (dois terços) dos membro s do CMSI.
Art.41 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação.
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