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CAPITULO I 

DA INSTITUIÇÃO 

Art. 1º Este Regimento Interno regula as atividades e atribui ações ao Conselho 

Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, criado pela Lei Federal 8.142 de 23 

de dezembro de 1990, Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1990 e 

pela Lei Municipal nº 3.503 de 29 de outubro de 2018. 

Art. 2º O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo – CMS/PL é órgão 

colegiado de caráter permanente e deliberativo e composto entre governo 

municipal e a sociedade civil. 

CAPITULO II 

 
DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE ATUAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 
Art. 3º O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, no exercício de 

suas atribuições, observa na sua atuação as diretrizes básicas do Sistema 

Único de Saúde norteado pelo princípio constitucional de que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado e assegurada mediante políticas 

econômico-sociais, ambientais e outras que visem a prevenção e a 

eliminação do risco de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação sem 

quaisquer discriminações. 

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo: 
 

I - atuar na formulação da estratégia e no controle de execução da política 

municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros e na 

fiscalização da movimentação dos recursos repassados ao Fundo Municipal 

de Saúde. 

II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos Planos de 

Saúde em função das características epidemiológicas e de organização dos 

serviços; 



4 
 

 

 

III - aprovar, acompanhar, avaliar e controlar a execução do Plano Municipal 

de Saúde anualmente e propor, quando for o caso, novas estratégias para 

alcance dos objetivos formulados a partir das diretrizes emanadas na 

Conferência Municipal de Saúde; 

IV – acompanhar e fiscalizar critérios e valores para remuneração de serviços 

e os parâmetros de cobertura assistencial; 

V – acompanhar e fiscalizar os critérios para definição de padrões e 

parâmetros assistenciais; 

VI - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e 

tecnológica na área de saúde; 

VII - convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou 

estrangeiros, para colaborarem em estudos ou participarem de comissões 

instituídas no seu âmbito ou sob coordenação de um de seus membros; 

VIII - fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde; 
 

IX - aprovar o regimento, a organização, a convocação extraordinária e as 

normas de funcionamento da Conferência Municipal de Saúde, bem como 

das plenárias de saúde; 

X - estimular formas de ampliação da participação popular no âmbito de todo 

o município, promovendo debates, encontros, estudos e outros eventos sobre 

o Sistema Único de Saúde; 
 

XI - apreciar quaisquer outros assuntos que lhe forem submetidos e outras 

atribuições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 

e/ou pela Conferência Municipal de Saúde; 

XII – participar da elaboração e deliberar sobre a proposta orçamentária do 

Fundo Municipal de Saúde a ser encaminhada anualmente à Câmara 

Municipal. 

XIII – acompanhar o desenvolvimento político da saúde a nível nacional, 

estadual, regional e municipal. 
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XIV – elaborar o Regimento Interno, suas modificações e as diretrizes da Mesa 

Diretora, bem como as atribuições das comissões criadas neste Conselho. 

XV – acompanhar e controlar a atuação dos setores públicos e privados na 

área da Saúde, promovendo a integração das instituições do SUS 

credenciados mediante contrato ou convênio; 

CAPITULO III 

 
DA COMPOSIÇÃO, INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS 

 
Art. 5º O Conselho Municipal de Pedro Leopoldo, compõe-se paritariamente 

de até 30 (trinta) membros, de acordo com a Lei Federal 8.142, de 23 de 

dezembro de 1990, a Resolução nº 33 do Conselho Nacional de Saúde, 

homologada pelo Ministro da Saúde em 12 de novembro de 1991 e com a Lei 

Municipal nº 3.503 de 29 de outubro de 2018, indicados pelo Prefeito 

Municipal, pelas entidades prestadoras de serviços na área da saúde, pelos 

profissionais da saúde e pelos usuários do sistema de saúde do Município, 

assim discriminados: 

I - representantes da gestão municipal, prestadores de serviços privados, 

conveniados ou sem fins lucrativos: 

a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Saúde; 
 

b) 02 (dois) representantes do Governo Municipal; 
 

c) 03 (três) representantes dos prestadores de serviços privados, conveniados 

ou sem fins lucrativos; 

 
 

II - representantes dos trabalhadores de Saúde: 
 

a) 08 (oito) representantes dos Trabalhadores de Saúde 
 

 
III - representantes dos usuários de saúde: 
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a) 04 (quatro) representantes do Distrito Sede; 
 

b) 05 (cinco) representantes do Distrito de Lagoa de Santo Antônio; 
 

c) 02 (dois) representantes do Distrito de Doutor Lund; 
 

d) 02 (dois) representantes do Distrito de Vera Cruz de Minas; 
 

e) 02 (dois) representantes do Distrito de Fidalgo. 

 
§ 1º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo será de 02 (dois) anos. 

§ 2º - Para cada membro efetivo corresponderá um suplente. 

 
§ 3º - O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Saúde de 

Pedro Leopoldo não será remunerado, sendo esse exercício considerado 

relevante serviço à preservação da saúde da população. 

Art. 6º Os representantes do Governo Municipal indicados pelo Prefeito 

permanecerão no exercício das suas funções, quando do término do 

mandato do Prefeito, ou da sua substituição por qualquer motivo, até que 

sejam feitas novas indicações, na forma da lei. 

Art. 7º Os representantes das entidades prestadoras de serviços na área da 

saúde, dos trabalhadores da saúde e dos usuários dos serviços de saúde serão 

indicados em assembleia dos respectivos segmentos representativos, durante 

as Conferências Municipais de Saúde, quando houver. 

Parágrafo único - Os órgãos ou entidades previstas no caput deste artigo 

poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus membros, nos 

termos e nas condições definidos pelas plenárias que se realizarem com essa 

finalidade. 

Art. 8º As entidades representativas dos usuários dos serviços de saúde do 

Município compreendem: 
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I - as entidades sindicais e órgãos de classes que tenham base territorial no 

Município, ainda que suas atividades se estendam a outros Municípios ou 

unidades da Federação; 

II - as Associações Comunitárias legalmente constituídas no Município; 
 

III - as entidades de defesa dos interesses públicos, coletivos ou difusos, 

legalmente constituídas, mesmo que estendam suas atuações a outros 

Municípios e unidades da Federação. 

Art. 9º Será substituído no Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo o 

membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 02 (duas) 

reuniões consecutivas ou 03 (três) intercaladas, no período de 01 (um) ano. 

§ 1º - As ausências deverão ser justificadas por escrito ou email direcionado 

ao Conselho Municipal de Saúde e serão informadas no início de cada 

reunião seguinte. 

§ 2º - Chamada dos conselheiros deverá ser realizada no início de cada sessão 

e no início de cada votação. 

CAPITULO IV 

 
DA ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E COMPETÊNCIA DE SEUS ÓRGÃOS 

 
Art. 10 O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo será composto por: 

I - Plenário; 

II - Mesa Diretora, assim constituída: 
 

a) Presidente; 
 

b) Vice-Presidente; 
 

c) 1º Secretário; 
 

d) 2º Secretário; 
 

III - Comissão Executiva; 
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IV - Comissões Técnicas. 

 
Art. 11 O Plenário é o órgão de deliberação plena e conclusiva, configurado 

pela reunião ordinária ou extraordinária dos membros designados do 

Conselho que cumpram os requisitos de funcionamento estabelecidos neste 

Regimento. 

Art. 12 Compete ao Plenário: 
 

I - requerer, justificadamente, que constem da pauta assuntos que devam ser 

objeto de discussão e deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo, bem como preferência para exame de matéria urgente; 

II - requerer a convocação de reuniões extraordinárias do Plenário e Mesa 

Diretora, para discussão e deliberação de assuntos urgentes e prioritários; 

III - apresentar projetos de resolução e formular moções ou proposições no 

âmbito de competência do Conselho Municipal de Saúde; 

IV - relatar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis pelo mesmo 

período, os processos que lhe forem submetidos, proferindo parecer 

conclusivo; 

V - solicitar diligência em processo que, no seu entendimento, não esteja 

suficientemente instruído; 

VI - propor alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde; 
 

VII - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento do SUS Municipal; 

VIII - receber denúncias de usuários sobre as ações e serviços de saúde local, 

distribuindo-a, quando for o caso, à Comissão Técnica respectiva; 

IX - apreciar recursos a respeito de deliberações ou de processos 

administrativos que corram no âmbito do Conselho Municipal de Saúde de 

Pedro Leopoldo; 

X - eleger os membros da Mesa Diretora e das Comissões Técnicas; 



9 
 

 

 

Art. 13 As atividades do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

serão dirigidas por uma Mesa Diretora de composição paritária, sendo os 

outros membros eleitos anualmente pelo Plenário, por meio do voto direto de 

seus integrantes e por maioria simples. 

§1º A composição da mesa diretora será em formato rotativo, no qual os 

postos serão alternados pelos membros das classes de representante. 

§ 2º - A Mesa Diretora é composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e 

pelos 1º e 2º Secretários. 

§ 3º - Ao Presidente compete: 
 

I - representar o CMS de Pedro Leopoldo; 
 

II - dirigir as reuniões do Plenário e da Mesa Diretora; 

III - coordenar os trabalhos da Comissão Executiva; 

IV - destituir os membros efetivos faltantes, conforme o art. 9º deste Regimento, 

e informar sua exclusão à entidade que representa, dela solicitando a 

indicação de novo membro, após a convocação de seu suplente. 

§ 4º - Ao Vice-Presidente compete: 
 

I - substituir o Presidente nas suas ausências; 

 
§ 5º - Ao 1º Secretário compete: 

 
I - substituir o Vice-Presidente nas suas ausências. 

 
II - secretariar as reuniões do Plenário e da Mesa Diretora, lavrar e assinar atas 

circunstanciadas das mesmas; 

III - controlar a presença dos integrantes do Conselho, informando ao 

Presidente e ao Plenário o nome dos membros que deverão ser substituídos 

por falta, conforme o art. 9º deste Regimento. 

§ 6º - Ao 2º Secretário compete: 
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I - substituir o 1º Secretário nas suas ausências. 

 
Art. 14 À Mesa Diretora compete: 

 
I - convocar seus membros e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias 

do conselho municipal de saúde; 

II - responder pelos assuntos administrativos, econômicos e operacionais 

submetidos à apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Saúde; 

III - divulgar as decisões e deliberações do Conselho de forma ampla e geral, 

para que toda a população, delas tome conhecimento; 

IV - propor alteração deste Regimento; 
 

V - encaminhar para homologação as deliberações normativas do Conselho, 

no prazo máximo de 7 (sete) dias, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias; 

§1° - As decisões da Mesa Diretora serão tomadas por maioria de votos e, 

havendo empate, as mesmas serão levadas à Plenária. 

 
§ 2° – As convocações para as reuniões ordinárias da mesa diretora deverão 

ocorrer com um prazo mínimo de 4 (quatro) dias úteis. Nos casos de reuniões 

extraordinárias, o prazo mínimo deverá ser de 2 (dois) úteis. 

Art. 15 O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo contará com uma 

Comissão Executiva, que terá como atividade o assessoramento e apoio 

administrativo-operacional a todos os órgãos do Conselho, ficando 

subordinada hierarquicamente à Mesa Diretora. 

§ 1º - Compete à Comissão Executiva organizar as reuniões do Conselho, 

convocando seus membros por meio de expediente protocolado, por e-mail, 

aplicativos de mensagens, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, bem 

como publicizar, na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, a 

convocação e respectiva pauta contendo a ordem do dia. 
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§ 2º - A Comissão Executiva será composta por funcionários da Secretaria 

Municipal da Saúde de Pedro Leopoldo, designados pelo Secretário da 

Saúde, e membros do Conselho Municipal de Saúde e funcionará nas 

dependências da própria Secretaria. 

Art. 16 As Comissões Técnicas serão constituídas por membros titulares e/ou 

suplentes do Conselho, com a finalidade de otimizar e agilizar o 

funcionamento deste, apreciando as questões referentes a cada tema e 

propondo soluções que serão apresentadas ao Plenário. 

Art. 17 As Comissões Técnicas se dividem em 03 (três) e são as seguintes: 

I - Comissão de Planejamento e Finanças; 

II - Comissão de Saúde e Meio Ambiente; 
 

III - Comissão de Educação, Comunicação e Ética. 

 
Art. 18 As Comissões Técnicas funcionarão com no mínimo 03 (três) membros 

cada, efetivos e/ou seus suplentes, eleitos em plenário, por um ano, podendo 

ser reconduzidos nas suas funções por mais um período. 

§ 1º - As Comissões Técnicas se compõem de: 
 

I - Coordenador; 
 

II - Secretário; 
 

III - Membros. 

 
§ 2º - O Coordenador e o Secretário serão eleitos entre si, na primeira reunião 

da Comissão Técnica, após sua composição. 

§ 3º - Compete ao Coordenador: 
 

I - dirigir os trabalhos da Comissão Técnica; 
 

II - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Técnica; 

III - relatar os processos que lhe forem distribuídos; 
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IV - assinar os expedientes dirigidos aos interessados em processos de 

competência da Comissão Técnica respectiva, observado o disposto no art. 

21, como também outros atos processuais, sejam de comunicação da 

decisão final, sejam de requerimentos. 

§ 4º - Compete ao Secretário da Comissão: 
 

I - secretariar e redigir as atas de todas as reuniões, em livro próprio; 
 

II - elaborar a pauta dos processos sujeitos à apreciação da Comissão Técnica 

respectiva; 

III - solicitar e dar cumprimento a todas as diligências instrutórias dos processos 

de competência da respectiva Comissão Técnica; 

IV - encaminhar as decisões da Comissão Técnica respectiva à Mesa Diretora 

ou ao Plenário. 

§ 5º - Aos membros da Comissão Técnica compete: 
 

I - comparecer às reuniões; 
 

II - debater as matérias em discussão; contando com auxílio de pessoal 

técnico quando estas forem de complexidade tal que exijam conhecimentos 

específicos; 

III - votar. 

 
Art. 19 São atribuições das Comissões Técnicas: 

 
I - avaliar, acompanhar e propor soluções, se o caso, sobre os respectivos 

temas para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de 

Pedro Leopoldo; 

II - propor, analisar e acompanhar as questões específicas de cada Comissão; 

III - emitir pareceres sobre os assuntos que forem solicitados; 

IV - demais atribuições solicitadas pela Mesa Diretora e/ou pelo Plenário do 

Conselho Municipal de Saúde. 
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Art. 20 As Comissões Técnicas reunir-se-ão no mínimo uma vez por mês, 

mediante prévia convocação de seu Coordenador ou deliberação da 

maioria de seus membros. 

§ 1º À hora fixada o Coordenador, verificando a existência de quorum de 

maioria simples, declarará aberta a reunião. 

§ 2º Será de 15 (quinze) minutos o prazo de tolerância para o início da reunião, 

findo o qual, não havendo número, o Coordenador declarará a 

impossibilidade da abertura da sessão e mandará lavrar o termo constando 

os nomes dos que compareceram e as ausências, justificadas ou não. 

Art. 21 As decisões das Comissões Técnicas serão tomadas por votação da 

maioria simples dos membros. 

CAPITULO V 

 
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

 
Art. 22 O Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês, em dia e horários estabelecidos, conforme 

calendário anual, aprovado na primeira reunião do Conselho e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou a 

requerimento de um terço de seus membros. 

§ 1º - As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser abertas com ampla 

divulgação à participação da comunidade. 

§ 2º - As sessões plenárias instalar-se-ão com a presença da maioria (50% + 1) 

de seus membros que deliberarão pela maioria dos votos presentes. 

§ 3º - Os presentes assinarão o livro de presença indicando sua condição de 

titular ou suplente, autorizada a assinatura até 30 (trinta) minutos depois de 

iniciada a reunião. Após os 30 (trinta) minutos iniciais, o livro será recolhido. 
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§ 4º - As reuniões terão a duração de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogadas 

mediante aprovação de maioria do plenário. 

§ 5º - Ocorrendo falta de quorum mínimo para a instalação do Plenário, 

automaticamente será convocada nova sessão, que acontecerá na semana 

seguinte. 

Art. 23 Fica assegurado aos membros do Conselho Municipal de Saúde de 

Pedro Leopoldo, titulares e suplentes, o direito de se manifestarem durante as 

reuniões. 

Art. 24 Cada membro titular ou suplente em exercício tem direito a 01(um) 

voto. 

Parágrafo único - O direito de voto nas reuniões é individual e intransferível, 

não podendo ser exercido por procuração. 

Art. 25 O Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade, assim como 

a prerrogativa de deliberar “ad referendum” do Plenário. 

Art. 26 Cada membro na reunião poderá manifestar-se sobre a matéria em 

discussão durante o tempo máximo de 05 (cinco) minutos, prorrogáveis por 

mais 05 (cinco) minutos. 

§ 1º - Uma vez a matéria encaminhada à votação, o mérito não poderá ser 

discutido novamente. 

§ 2º - O assunto que estiver sendo discutido com a presença do suplente 

deverá ser esgotado com o mesmo, ainda que nesse ínterim compareça o 

titular, que somente assumirá sua condição na discussão do assunto seguinte. 

Art. 27 Da reunião será lavrada ata circunstanciada, que será lida e aprovada 

na reunião plenária seguinte. 

Art. 28 Confirmado o quórum para realização da reunião, o Presidente a 

declarará aberta, obedecendo a seguinte ordem: 
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I - Primeira ordem: 
 

a) leitura, votação e aprovação da ata da reunião anterior; 
 

b) não sendo aprovada a ata da reunião anterior, será votada a correção 

que se fizer necessária até a aprovação da ata. 

c) enquanto não for aprovada a ata da reunião anterior não poderá ser 

discutido nenhum outro assunto, ficando suspensa a pauta da reunião 

daquele dia. 

II – Segunda ordem, será procedida a leitura do expediente, comunicações, 

requerimentos, moções, indicações e proposições. 

III - no tempo restante: 
 

a) discussão e deliberação sobre as matérias em pauta; 
 

b) distribuição de processos para elaboração dos respectivos pareceres entre 

as Comissões Técnicas já formadas; 

c) formação de comissões para discussão de matérias outras; 
 

d) indicação da pauta para a reunião seguinte, resguardado aos membros 

do Conselho, conforme dispõe o art. 30 deste Regimento, o direito de 

encaminhar à Mesa Diretora pedido de inclusão de assuntos que não conste 

da pauta. 

e) discussão de assuntos gerais, com palavra livre. 

 
Art. 29 As reuniões do Plenário serão abertas a todos os interessados, que 

poderão assisti-las como ouvintes, tendo direito a voz, mediante inscrição 

junto à Mesa Diretora e apreciada pela mesma, e terá um tempo de 05 

(cinco) minutos para sua fala mais 05(cinco) minutos para conclusões. 

§ 1° - Os requerimentos deverão ser feitos à Mesa Diretora em até 05 (cinco) 

minutos anteriores do início da discussão de assuntos gerais, conforme alínea 

“e” 

§ 2° - Os ouvintes se submeterão aos prazos definidos neste Regimento.
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Art. 30 Os membros integrantes do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo poderão solicitar inclusão de matéria não prevista para próxima 

reunião do Plenário, encaminhando-a com antecedência de uma semana à 

Mesa Diretora. 

Art. 31 O Plenário poderá realizar reunião reservada, desde que aprovada por 

2/3 (dois terços) de seus membros. 

Art. 32 As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Mesa Diretora, via 

protocolo, devendo a convocação constar, obrigatoriamente, a respectiva 

pauta. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33 O presente Regimento poderá ser alterado por decisão de 2/3 (dois 

terços) dos membros do Conselho. 

Art. 34 A proposição para alterar o presente Regimento Interno poderá ser 

apresentada por qualquer de seus membros, subscrita por 1/5 (um quinto) do 

Plenário, bem como casos este inflija a lei 

Parágrafo único - A proposta de alteração do regimento deverá ser 

apresentada por escrito na reunião da plenária, para ser discutida e votada 

na reunião seguinte. 

Art. 35 Todas as deliberações do Conselho Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo, deverão ser publicadas em forma de resolução. 

Art. 36 Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário, que fará constar na ata 

a solicitação e a decisão. 

Art. 37 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Sala de Reuniões do Plenário, em 09 de julho de 2019. 

 

 

 


