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DECRETO Nº344/2017 
 
 
SUMULA:“DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ 
OUTRA PROVIDENCIAS”. 
 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, Prefeita Municipal 
de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais: 
 
DECRETA: 
 
 

Artigo. 1º - Fica APROVADO o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, em anexo, criado 
nos termos das  Leis Municipais N.º 328/2005 e Nº. 511/2009 e suas posteriores alterações. 

 
 

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

   
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT 
Em, 10 de julho de 2017. 

 
 

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO 
Prefeita Municipal 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

Da caracterização 

 

Art. 1º - O sistema de saúde municipal constituído por instituições públicas e privadas da área de saúde no 

âmbito municipal tem como órgão superior o Conselho Municipal de Saúde, sendo este órgão colegiado em 

caráter permanente, consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador e de decisão superior do Sistema Único 

de Saúde – SUS, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O presente instrumento regula as atividades e atribuições 

do Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº. 328/2005 de 15 de Dezembro de 2005 e Lei 

Municipal nº. 511/2009 de 30 de junho de 2009 e alterada pela Lei Municipal nº 718/2012. 

 

Parágrafo Único – A expressão Conselho Municipal de Saúde e Sistema Único de Saúde são as siglas CMS 

e SUS que equivalem neste regimento e para quaisquer comunicações. 

 

CAPÍTULO II 

Do objetivo 

 

Art. 2º - O objetivo principal deste Regimento Interno é fazer com que o CMS funcione de maneira 

harmoniosa e de acordo com as diretrizes da política de saúde no âmbito municipal, propiciando a 

efetividade e integralidade do SUS. 

 

CAPITULO III 

Da organização 

 

Art. 3º - De acordo com o artigo 6º da Lei Municipal 511/2009 de 30 de junho a estrutura organizacional 

básica do CMS é a seguinte:  

 

I. Pleno do Conselho; 

II. Secretaria Executiva; 

III. Ouvidoria Municipal; 

IV. Comissões especiais. 

 

Art. 4º- O presente regulamento visa resguardar a integridade financeira e moral da presente instituição. 
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Art. 5º - O presente regulamento deverá passar por apreciação e aprovação da atual plenária do Conselho e 

assinada através de Resolução, pelo Presidente do Conselho e homologado pelo Chefe do Poder Executivo, 

com efeitos a partir de sua publicação.  

 

CAPITULO IV 

DAS COMPETENCIAS 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE 

 

Art. 6º - O cuja composição encontra-se no Art. 5º da Lei Municipal 511/2009 de 30 de junho, alterada pela 
Lei Municipal 718/2012, tem como competências:  
 

I. Definir as prioridades de saúde do município e propor a política de saúde elaborada pela 

Conferência Municipal de Saúde em consonância com os princípios e diretrizes da Política 

Estadual e Nacional do SUS; 

II. Propor, anualmente, com base nas políticas de saúde, o orçamento do Sistema Único de 

Saúde, no nível respectivo; 

III. Convocar extraordinariamente a Conferência Municipal de Saúde; 

IV. Compor a Comissão Organizadora e acompanhar a execução da Conferência Municipal de 

Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde; 

V. Elaborar o Regimento Interno do Conselho, disciplinando sua estrutura, organização interna e 

procedimentos administrativos de suas deliberações, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da publicação desta lei; 

VI. Deliberar sobre questão de coordenação, gestão, normatização e acompanhamento das ações e 

serviços de saúde; 

VII. Deliberar sobre a contratação ou convênio com o serviço privado; 

VIII. Deliberar sobre critérios que definam o padrão de qualidade, parâmetros assistenciais e 

melhor resolutividade das ações e serviços de saúde, verificando avanços tecnológicos e 

científicos; 

IX. Eleger o Ouvidor-Geral; 

X. Articular com a Secretaria de Educação, Instituições de Ensino, Pesquisas e Órgãos 

Colegiados na busca de subsídios no que concerne a caracterização das necessidades sociais 

na área da saúde; 
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XI. Receber, apreciar e deliberar os relatórios de movimentação de recursos repassados à 

Secretaria Municipal de Saúde, ou aos respectivos Fundos de Saúde, já analisados pelos 

setores técnicos de planejamento, orçamento e gestão desta; 

XII. Examinar propostas, denúncias e reclamações de setor público e privado do setor de saúde, 

responder consultas sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de saúde, bem como 

apreciar recursos a respeito; 

XIII. Apreciar as propostas de convênios, acordos e contratos com entidades públicas e privadas, 

assim como prestação de serviços de terceiros, necessários ao SUS e assegurar o 

cumprimento destes; 

XIV. Atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos 

econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa, apreciando e propondo 

propostas e estratégias para aplicação dos recursos para os setores públicos e privados 

consideradas as condições do Município face aos requisitos previstos na legislação; 

XV. Estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS, articulando-se com os 

demais colegiados em nível nacional, estadual e municipal; 

XVI. Traçar diretrizes para elaboração do plano municipal de saúde e sobre ele deliberar, 

considerando as diversas situações adequando-as as diversas realidades epidemiológicas e a 

capacidade organizacional dos serviços; 

XVII. Propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor resolutividade, verificando o 

processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área; 

XVIII. Propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS; 

XIX. Apreciar recursos e aprovar a Proposta Orçamentária Anual da Secretaria Municipal de 

Saúde, acompanhando sua execução financeira e a movimentação e destinação dos recursos 

advindos do Fundo Municipal de Saúde; 

XX. Analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão Municipal de Saúde com a devida prestação 

de contas e informações financeiras. 

 

 
Art. 7º - Compete aos membros do Conselho Municipal de Saúde: 
 
I – Comparecer mensalmente em caráter ordinário e o extraordinário conforme estabelece o Regimento 
Interno.  
 
II – No caso de impossibilidade eventual e de não comparecimento obriga-se ao titular comunicar 
previamente à Secretaria Geral e quando ocorrer ausências por mais de 60 (sessenta) dias, deverá também 
comunicar, através de ofício ao CMS, necessitando em ambos os casos assumir o suplente; 
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III – Solicitar à Secretaria Executiva do CMS, ex-ofício, participação de pessoas que possam contribuir com 
quaisquer informações técnicas e/ou jurídicas; 
IV – Debater eticamente quaisquer matérias em discussão inclusive obviamente a suas próprias; 
 
V – Votar matérias da reunião; 
 
VI – Votar e assinar atas da reunião; 
 
VII – Requerer informações, providencias e esclarecimento ao Presidente e/ou ao Secretário Geral; 
 
VIII – Estudar ou relatar individualmente ou em comissões, os processos que lhes forem atribuídos; 
 
IX – Indicar nomes para as Comissões Especiais podendo inclusive fazer parte de alguma, quando votado 
pelo plenário; 
 
X – Propor temas, assuntos, diligências, alterações de pauta das reuniões, etc... para serem deliberadas; 
 
XI – Apresentar questões de ordem nas reuniões obedecendo às normas regimentais; 
 
XII – Propor reuniões extraordinárias ex-ofício ao Presidente, via Secretaria Executiva e nos termos do Art. 
28º deste regimento (com 2/3 da plenária do Conselho); 
 
XIII – Participar de comissões e viagens de diligências e/ou inspeções, necessárias ao bom funcionamento 
do Conselho; 
 
XIV – Fiscalizar o fiel cumprimento das resoluções do CMS; 

 

Art. 8º - O CMS terá um Presidente eleito pela plenária do Conselho, por maioria simples e com direito a 
voto quando se tratar de “voto de desempate”. 
 
Parágrafo Único – Os mandatos do Presidente e Vice-Presidente serão de 02 (dois) anos, podendo ser 
interrompidas por decisão aprovada por 2/3 da Plenária do Conselho. 
 
São competências do Presidente: 
 
I – Convocar as reuniões do CMS, estabelecendo previamente as pautas das mesmas; 
 
II – Suspender reuniões anteriormente convocadas, se julgar conveniente, excetuando as extraordinárias 
convocadas diretamente pela Plenária; 
 
III – Designar Secretário “ad-hoc”, na ausência do Titular; 
 
IV – Coordenar o uso da palavra nas reuniões; 
 
V – Submeter à votação as matérias a serem decididas pela Plenária, intervindo quando necessário, na ordem 
dos trabalhos ou suspendendo-a; 
 
VI – Assinar os termos de abertura, deliberação do Plenário, atos relativos ao seu cumprimento e 
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encerramento dos livros; 
 
VII – Receber, despachar e encaminhar, via Secretaria Executiva, as correspondências, papéis e expedientes 
necessários ao bom funcionamento do CMS; 
 
VIII – Submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do CMS; 
 
IX – Dar posse aos conselheiros em sessão Plenária; 
 
X – Referendar e dar posse às Comissões Especiais, indicadas pelo Plenário; 
 
XI – Referendar as deliberações aprovadas pelo Plenário enviando-as à Secretaria Geral para conhecimento 
e divulgação no prazo mínimo de 10 (dez) dias; 
 
XII – Nomear e dar posse aos membros da Secretaria Geral do CMS; 
 
XIII – Encaminhar ao Conselho Estadual de Saúde, quando for o caso portarias, exposição de motivos e/ou 
informações de matérias, aprovadas pelo CMS e de sua competência; 
XIV – Proclamar os resultados de quaisquer votações não havendo possibilidade de mudança de voto “a 
posteriori”. 
 
XV – Delegar competência, quando necessidade houver; 
 
XVI – Decidir sobre as questões de ordem; 
 
XVII – Fixar prazos para a concessão de vistas de matéria ainda não julgada, quando solicitada por 
conselheiros; 
 
XVIII – Exercer outras tarefas que lhe forem atribuídas por Lei, disposição regimental ou resolução, bem 
como as de ordem administrativa ditadas pela conveniência e/ou interesse do CMS e afetas à Presidência; 
 
XIX – Esclarecer as duvidas relativas à este Regimento Interno ; 
 
XX – Mandar elaborar o relatório anual de atividades deste CMS via Secretaria Geral, até o prazo do último 
dia do mês de março; 
 
XXI – Cumprir e fazer cumprir estas deliberações do CMS, marcando o prazo necessário para tal, desde que 
não esteja fixado em Lei ou definido pelo Plenário; 
 
XXII – Baixar diligência aprovado pelo Plenário; 
 
XXIII- Rubricar todos os livros da Secretaria Executiva ou delegá-la a(o) Secretária (o) Executiva (o) do 
CMS; 
 
XXIV – Ordenar à Secretaria Executiva  a entrega de informações sobre andamento de processos; 
 
XXV – Suspender as reuniões, por conveniência do Plenário falta de ordem e/ou quorum para votação, 
inclusive podendo alterar pauta e transferi-la para outra reunião; 
 
XXVI – Assinar no corpo de processo as deliberações do CMS; 
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XXVII – Autorizar as despesas a serem feitas pelo CMS e/ou Secretaria; 
 
XXVIII – Propor ao CMS o seu respectivo orçamento anual; 
 
XXIX – Decidir sobre as questões de ordem; 
 
XXX – Baixar portarias ad-referendum” ; em caso de extrema urgência ou relevância. 
 
 

Seção II 
 

Do Pleno do Conselho Municipal de Saúde 

 

Art. 9º - Compete ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde: 

 

I - Deliberar, e reunir-se ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, quando necessário, sendo 

suas decisões e deliberações adotadas mediante quórum mínimo da metade mais um de seus membros; 

 

Art. 10º - As decisões e deliberações adotadas pelo Pleno do Conselho deverão ser assinadas, através de 

Resolução, pelo Presidente do Conselho e homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, as quais deverão 

ser publicadas e afixadas em locais públicos. 

 

Art. 11º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde deverão ser eleitos entre seus 

membros e, quando presidirem a reunião, terão direito ao voto somente na hipótese de ocorrer empate em 

duas votações consecutivas. 

  

Seção III 
 

Da Secretaria Executiva 
 
 
Art. 12° - A Secretaria Executiva do CMS será constituída por um (a) Secretário (a) Executivo (a) indicado 
pelo Secretario Municipal de Saúde e nomeado pelo Prefeito Municipal, devendo o mesmo ser de nível 
médio ou superior, cabendo a Secretaria Executiva as seguintes competências: 
 
I – Organizar o bom funcionamento do CMS; 
 
II – Fazer as convocações das reuniões, devidamente autorizadas pelo Presidente do CMS; 
 
III – Divulgar mensalmente através dos meios de comunicação social. Com aprovação prévia do Presidente 
ou do Plenário, todos os atos do CMS principalmente as atividades de interesse comunitário; 
 
IV – Ser responsável pelo bom andamento das reuniões, processos ou outros instrumentos legais 
pertencentes ao CMS; 
 
V – Solicitar, quando for o caso de comum acordo com o Presidente á entidades, órgãos ou pessoas, 
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instruções sob o ponto de vista técnico, administrativo ou jurídico, no sentido de esclarecer quaisquer 
processos a serem deliberados; 
 
VI – Nos casos de urgência ou auto relevância deverá a Secretaria Executiva imediatamente levar á 
apreciação do Presidente para as providências cabíveis; 
 
VII – Para esses esclarecimentos referidos nos itens anteriores, fica estabelecidos o prazo máximo de 10 
(Dez) dias; 
 
VIII – Colocar ordem cronológica de entrada nos processos, excetuando os de urgências ou relevância para 
serem distribuídos ao setor competente; 
 
IX – Providenciar tantas cópias quanto necessários dos expedientes; pareceres e etc. visando o bom 
andamento do CMS; 
 
X – Elaborar Síntese de cada reunião e encaminhar quando solicitado a todos os conselheiros titulares ou 
suplentes faltosos; 
 
Parágrafo Único – O titular da Secretaria Executiva, deverá comparecer a todas as reuniões do CMS, com 
direito a voz, mas não a voto e nem pode ser membro deste CMS; 
 
XI – Na ausência do Secretário(a) Executivo (a), o Presidente designará um “ad-hoc” , que será o 
responsável pela redação da Ata da reunião e a encaminhará á Secretaria Executiva para ser lavrada no livro 
Ata; 
 
XII – Assessorar os Conselheiros quando necessário; 
 
XIII- Encaminhar ao Plenário os processos e expedientes do CMS, obedecendo aos prazos regimentos; 
 
XIV – Elaborar de comum acordo com o Presidente as pauta das reuniões; 
 
XV – Manter o perfeito entrosamento com as instituições Públicas e Privadas do SUS, inclusive com outros 
Conselhos Municipais de Saúde, principalmente os pertencentes ao mesmo Pólo Regional de Saúde; 
 
XVI – Assessorar as Comissões Especiais, quando solicitado; 
 
XVII – Receber os pareceres das Comissões Especiais e envia-las aos conselheiros nos prazos regimentais; 
  
XVIII – Receber as moções e divulga-las; 
 
XIX – Executar outras tarefas que lhes foram atribuídas pelo exercício natural de suas funções; 
 
XX- Encaminhar aos conselheiros pareceres, informações a respeito da Política de Saúde no Estado, 
incluindo as deliberações do Conselho Estadual de Saúde concernente aos Municípios; 
 
XXI - Estabelecer um intercâmbio com outros Conselhos Municipais de Saúde, visando um aprimoramento 

do Conselho Municipal de Saúde. 

 
 

Seção IV 
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Da Ouvidoria 

 
Art. 13º A ouvidoria municipal terá a incumbência de ouvir sugestões, reclamações e denúncias do SUS, 
investigar sua procedência e apontar responsável ao Conselho. 
 
Parágrafo único - A ouvidoria de que trata o presente artigo será exercida temporariamente pelo Ouvidor 
do Município, nomeado pelo chefe do Poder Executivo. 
 
 

Seção V 
 

Das Comissões Especiais 
 

Art. 14º - As comissões especiais serão grupos de trabalhos instituídos no âmbito do Conselho e tem por 
finalidade, estudar, analisar e propor moções ou deliberações através de pareceres concernentes às matérias 
previamente discutidas em reuniões plenárias. 
 
Parágrafo Único – As comissões especiais poderão solicitar a colaboração eventual ou permanente de 
profissionais de outros órgãos, podendo incluir outras instituições, autoridades públicas, cientistas e 
técnicos, nacionais ou estrangeiros, para auxiliarem em estudos de interesse do SUS. 

CAPÍTULO V 
 

Do Funcionamento 
 
Art. 15° - A Secretaria Municipal de Saúde garantirá autonomia para o pleno funcionamento do CMS, 
dotação orçamentária, Secretaria Executiva e Estrutura Administrativa. 

 
Art. 16° - A Secretaria Municipal de Saúde assegurará ajuda de custo para translado dos Conselheiros para 
participarem das reuniões sempre que necessário, estes valores serão estabelecidos por Resolução do CMS. 
 
 Art. 17° - A Secretaria Municipal de Saúde assegurará ajuda de custo no deslocamento fora do município 

de origem quando a distância não ultrapassar  100 km,  quando os Conselheiros se deslocarem fora do 
município de origem com distância acima de 100 Km, será concedida ajuda de custo e diárias. 

 
1º § As diárias constituem indenizações aos conselheiros e será concedida por dia de afastamento, sendo 
devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, sendo que os valores, assim 
como as condições para sua concessão, estabelecido por Decreto.  
 

 
2º § Os Conselheiros que  receberem diárias e não se afastarem da sede , por qualquer motivo, ficam 
obrigados a restituí-las  integralmente no prazo de cinco dias,  e se houver retorno a sede em prazo menor do 
que o previsto para o seu afastamento , deverá restituir as diárias recebidas em excesso em prazo idêntico a 
este.  
 
3º § A prestação de Contas da ajuda de custo e diárias será informada a Secretaria Municipal de Saúde no 
prazo de até 5(cinco) dias úteis, regulamentada através de Resolução do CMS. 
  

 
Seção I 
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Das Reuniões Ordinárias 

 
Art. 18° - Estas reuniões serão realizadas mensalmente na penúltima Sexta - Feira de cada mês, inicio ás 
15:00 horas, em local determinado no ato da convocação; 
 
I – Todas as reuniões serão abertas ao público; 
 
Parágrafo Único – Em caso de incidir em dia feriado será na próxima Sexta- Feira subsequente do mês. 

 
Art. 19º – A pauta das reuniões ordinárias deverão ser previamente organizadas pelo Secretario(a) 
Executivo (a) e encaminhadas aos  Conselheiros, com antecedência mínima de 24 horas. 

 
Art. 20º – Ocorrendo insuficiência de quórum (menos de 50% dos conselheiros) e decorridos no máximo 30 
minutos, será lavrada ata circunstanciada, podendo haver nova convocação no prazo de 03 (três) dias. 

 
Art. 21º – As conclusões do plenário deverão constar em ata e as deliberações devidamente autenticadas 
pelo Presidente, devendo-se comunicar ao órgão interessado, via Secretaria Executiva; 

 
Art. 22º – O tempo das reuniões não deverá exceder a 03 (três) horas, salvo decisão do plenário. 

 
Art. 23º – Todos os assuntos colocados em pauta deverão ser discutidos, podendo haver transferência de 
alguns, por proposta do Presidente e/ou conselheiro, para outra reunião. 

 
Art. 24° - Poderão ser transcritos em ata, á pedido de Conselheiro, assuntos ou trechos relevantes á política 
de Saúde. 

 
Art. 25º – Qualquer Conselheiro poderá requerer urgência ou preferência para discussão de assuntos da 
pauta, ou pedir adiamento para esclarecimento, podendo o plenário atende-lo ou não,  com prazo de 15 
(quinze) dias. 

 
Art. 26º – As questões de ordem terão preferências sobre quaisquer outra não podendo o presidente negar ao 
conselheiro que a solicitar. 

 
Art. 27º- Os conselheiros poderão solicitar ao presidente que conste em Ata seu voto e/ou de declaração. 

 
Art. 28° – A sequência normal de qualquer reunião, será a seguinte: 

 
I – Confirmação de quórum, feita pelo Secretario (a) Executivo(a) e a  abertura pelo Presidente; 

 
II – Leitura, discussão, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

 
III – Comunicação pelo secretário Geral dos expedientes recebidos;  

 
IV – Leitura da Pauta da reunião; 

 
V – Inclusão na pauta de matéria considerada de urgência; 

 
VI – Discussão e votação das matérias constantes na pauta; 
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VII – Assuntos de ordem geral, com a palavra livre; 
 

VIII – Encerramento. 
 

Art. 29º – Para julgamento de processos o CMS deverá obedecer ao que segue: 
 

I - O Presidente dará a palavra ao relator, que fará a sua exposição durante no máximo 20 (vinte) minutos, 
podendo solicitar prorrogação; 

 
II – A seguir o presidente colocará em discussão, podendo cada conselheiro solicitar esclarecimento ou 
apresentar sugestão para o caso, respeitando os prazos deste Regimento; 

 
III – Encerrada a discussão, votará primeiramente o conselheiro relator e a seguir os demais, podendo haver 
voto do P residente para “desempate”, nos termos do Art. 8° deste regimento; 
IV- Encerrada a votação, o Presidente mandará constar em ata; 

 
V – A votação será em aberto por solicitação do presidente e/ou aprovada pelo plenário em maioria simples, 
ser normal ou não; 

 
VI – Sendo a deliberação do plenário discordante do parecer informação e/ou voto do relator ainda que 
parcialmente, o Presidente redigira e submeterá ao plenário não podendo ser reaberta a questão, conforme 
este Regimento; 

 
Art. 30º – Qualquer conselheiro poderá apresentar emendas á matéria em discussão, desde que apoiada por 
maioria simples dos presentes. 

 
Art. 31º – Para um melhor andamento dos trabalhos, as discussões deverão obedecer ao que se segue: 

 
I – A nenhum conselheiro será permitido usar a palavra sem solicitá-la ao Presidente, declarando o seu nome 
e instituição; 
 
II – Cada conselheiro só pode falar em vez pelo tempo de 05 (cinco) minutos, prorrogável a critério do 
Presidente, podendo haver réplica se houver consenso entre as partes, sendo de 02 (dois) minutos para as 
“questões de ordem”; 
 
Parágrafo Único – Será considerado como “questão de ordem” qualquer dúvida sobre a aplicação deste 
Regimento ou relacionada com discussão da matéria cabendo ao Presidente decidi-la; 
 
III – O autor da matéria, poderá intervir nas discussões quando necessidade houver, obedecendo também ao 
item anterior; 
 
IV – Caso haja necessidade poderá a critério da maioria simples em Plenário, chamar quaisquer para prestar 
esclarecimentos; 

 
V – Não serão permitidos apartes à palavra do Presidente, bem como aos encaminhamentos de votação e 
“questão de ordem”; 
 
VI – Em qualquer fase da discussão, poderá o conselheiro solicitar a retirada da matéria, com aprovação da 
maioria simples dos presentes, excluindo aos assuntos que já entraram em votação; 
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VII – Caso ocorra o item anterior, poderá a matéria, constar na pauta da próxima reunião, se votada por 
maioria simples; 

 
VIII – Se algum conselheiro tiver dúvidas sobre quaisquer votação, poderá solicitar verificação de quórum; 
 
IX – As atas redigidas pelo Secretario (a) Executivo (a)l, aprovadas pelo Plenário, assinadas pelo Presidente 
e demais membros, serão arquivadas na Secretária Executiva do CMS; 
 
X – O conselheiro que já tiver utilizado a palavra, poderá faze-lo novamente, obedecendo ás normas 
regimentais; 
 
Art. 32º – Todas as matérias sujeitas á votação, se enquadrarão em: 
 
I – DELIBERAÇÃO – Quando se tratar de decisão de competência legal do CMS. 
 
II – MOÇÃO Quando se tratar de manifestação de qualquer matéria relacionada com a área se saúde. 
 
III – REFERENDUM – Quando se tratar de referendar as portarias ad-referendum do Presidente. 
 
Art. 33º – Todas matérias do artigo anterior deverão ser datadas e numeradas em ordem distinta, cabendo á 
Secretaria Geral corrigir, ordenar, indexar e mandar divulgar, devidamente assinado pelo Presidente e  
homologado pelo poder Executivo quando necessidade houver 

 
Seção II 

 
Das Reuniões Extraordinárias 

 
Art. 34 – As reuniões extraordinárias poderão tantas quantas necessárias, desde que convocadas pelo 
Presidente por requerimento assinado por um terço dos Conselheiros e com pauta previamente definida, via 
Secretaria Executiva. 
 
§ 1° - Na ocorrência de falta de quórum, decorridas 30 (trinta) minutos, será lavrada a ata circunstanciada, 
havendo nova convocação num prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

 
§ 2° - Nas reuniões extraordinárias só serão permitidas discussões de assuntos que constem em pauta. 

 
§ 3° - Os tramites das reuniões extraordinárias só serão iguais á das ordinárias obedecendo também ao 
Artigo 25, 26, 27, 28, 29, e 30 deste Regimento. 

 
§ 4° - Estas reuniões serão realizadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de 
convocação. 

 
CAPÍTULO VI 

 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 35 - O quórum mínimo para a instalação da Reunião ordinária e extraordinária é de 50 + 1 (metade 
mais um) dos conselheiros titulares ou suplentes em primeira convocação, ou com qualquer número, em 
segunda convocação, com pelo menos 30 (trinta) minutos após a primeira convocação. 
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Art. 36º - A função de conselheiro é de relevância pública e garante sua dispensa do trabalho sem prejuízo 
par ele, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 37º – Os pedidos de reconsideração das matérias serão distribuídas á relatores diferentes dos 
respectivos predecessores, sendo dado o prazo de 30 (trinta) dias, após a divulgação. 

  
Art. 38º – O presente Regimento poderá ser modificado em todo ou em parte, em reunião extraordinária 
para tal, com dois terços dos Conselheiros presentes e cuja votação alcance no mínimo a maioria simples. 

 
Art. 39º - A ausência não justificada de representação das instituições que compõem o CMS em 03 (três) 
reuniões ordinárias  consecutivas, implicará na sua exclusão, com comunicação “ex-oficio” do Presidente 
devendo também as  instituições obedecer ao parágrafo 5° Artigo 19 do código Estadual de Saúde. 

 
Art. 40º – Na ausência do Presidente do CMS, ocupará o cargo o vice-presidente e na ausência deste  será 
eleito um Presidente” ad-hoc”, exclusivo para esta reunião e com competência definidas em Artigos 
anteriores. 

 
Art. 41º – O mandato dos representantes do Governo Municipal e das instituições que compõem o CMS 
será de 02 (dois) anos podendo ser submetido ou reconduzido de acordo com o regimento respectivamente,  

 
Art. 42º – É vedada ao Conselheiro atuação individual ou falar em nome do CMS sem prévio conhecimento 
do plenário. 

 
Art. 43 º– Poderá o CMS criar Comissões Especiais tantas quantas necessárias, que serão grupos de trabalho 
permanentes ou transitórios sob a coordenação de um conselheiro com o objetivo de analisar, relatar e 
propor deliberação de quaisquer matérias inerentes ao SUS/ Municipal. 

 
Art. 44° – Os casos omissos neste Regimento, serão resolvidos pela maioria simples do Plenário, constado 
em ata e incorporado ao Regimento, se houver votação para tal e obedecendo os Artigos anteriores. 

 
Art. 45º – O presente Regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário, homologado pelo 
Executivo Municipal e amplamente divulgado pela Secretaria Executiva do CMS. 
 

 
Carlinda/MT, 12 de Junho de 2016. 

 
 

                                  

JOÂO RIBEIRO DOS REIS                                                                   CARMELINDA LEAL MARTINS 
      Presidente do CMS                    Prefeita Municipal 

 

 


