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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

REGIMENTO INTERNO 

 

Dispõe sobre o regimento interno 

Do Conselho Municipal de Saúde 

De Sulina - PR e dá providências 

 

 

CAPÍTULO I – DA INSTITUIÇÃO 

                                                         

 

Artigo 1º - O Presente regimento interno regula as atividades e atribuições do 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

 

 

Artigo 2º -  O Conselho Municipal de Saúde (CMS), com funções deliberativas, 

normativas, fiscalizadora e consultiva, bem como objetivo básico o estabelecimento, 

acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de saúde em conformidade 

com a lei orgânica do município, constituindo-se no órgão colegiado máximo, 

responsável pela coordenação do sistema único de saúde (SUS) em nível municipal. 

 

 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO 

 

 

Artigo 3º - O Conselho Municipal de Saúde será composto por usuários, 

profissionais da saúde, prestadores do sistema único de saúde e administração pública 

com participação paritária, os quais serão indicados nominalmente, como membros 

efetivos e/ou suplentes pelas suas entidades e/ou representantes e através de decreto do 

executivo municipal. 

 

I – O exercício da função do conselho não será remunerado, considerando-se 

como serviço público relevante; 

II – Na ausência do membro titular, o mesmo poderá indicar seu suplente para 

representá-lo em uma reunião ordinária/extraordinária, exercendo os mesmos direitos e 

deveres; 

III – No caso de falta ou desistência, os membros efetivos ao conselho municipal 

de saúde serão substituídos pelos suplentes, automaticamente podendo exercer os 

mesmos direitos e deveres;  

IV – Os membros do conselho municipal de saúde serão substituídos caso faltem 

sem motivos justificados a 03 (três) reuniões de plenária ordinárias consecutivas ou 05 



  

 

Rua Tupinambá, 869 – Sulina/Pr – CEP: 85565000 – Telefone: (46) 3244-1304 - 84127376 
E-mail: saude@sulina.pr.gov.br 

 

(cinco) reuniões intercaladas de plenárias ordinárias e extraordinárias no período de 01 

ano. 

Parágrafo Único: As entidades e/ou organizações representadas pelos 

conselheiros faltosos deverão ser comunicadas a partir da segunda falta, através de 

ofício da Secretaria Municipal de Saúde ou Conselho Municipal de Saúde.  

 

 

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

 

 

Artigo 4º - O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento regido pelas 

seguintes normas: 

 

I – Órgão de deliberação é o plenário; 

II – As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 02 (dois) meses 

nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde e extraordinariamente quando 

convocadas pelo Poder Executivo, Presidente do Conselho ou por requerimento da 

maioria dos seus membros; 

III – As sessões plenárias somente poderão ser iniciadas com a presença da 

maioria dos membros do conselho;  

IV – Cada membro efetivo do conselho terá direito a um único voto na sessão 

plenária; 

V – O Presidente do Conselho terá, além do voto comum, o voto de minerva; 

VI – As decisões do conselho serão consubstanciadas e divulgadas no diário 

oficial, e se necessário resoluções. 

 

Artigo 5º - O Conselho Municipal de saúde deverá eleger na sua primeira 

plenária a eleição do primeiro e segundo secretário para elaborarem as atas durante as 

sessões plenárias. 

 

 Artigo 6º - Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de 

Saúde poderá recorrer às pessoas e entidades mediante seguintes critérios: 

  

I – Poderão ser convidadas pessoas e instituições de notaria especialização para 

assessorar o conselho em assunto específico desde que aprovado pela maioria da 

plenária; 

II – Usuários e prestadores de serviços, não membros do conselho municipal de 

saúde, somente poderão usar da palavra convocados pelo presidente e/ou pela aprovação 

da maioria dos conselheiros. 

 

Parágrafo Único: Os membros efetivos do conselho terão duração de quatro 

anos ou até ser realizada uma nova Conferência Municipal de Saúde, onde é eleito o 

novo conselho. 
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CAPÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 7º - O Conselho municipal de saúde como órgão deliberado do sistema 

único de saúde no âmbito municipal terá as seguintes atribuições, conforme Lei 

Municipal Nº 054/1991, de 04 de novembro de 1991:  

 

I – Definir as prioridades de saúde, principalmente as levantadas na Conferência 

Municipal de Saúde, estabelecendo diretrizes elaboradas no Plano Municipal de Saúde e 

consequente aprovação; 

II – Atuar na formação de estratégia e no controle da execução da política de 

saúde; 

III – Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e 

orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e o 

destino do recurso;  

IV – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados à 

população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do SUS no 

município; 

V – Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de saúde 

pública; 

VI – Apreciar os contratos e convênios entre o setor público e entidades 

privadas, no que tange a prestação de serviços de saúde; 

VII – Estabelecer diretrizes quanto a localização e o tipo de unidades prestadoras 

de serviços de saúde públicas e privados, no âmbito do SUS; 

VIII – Apreciar e aprovar o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 8º - O presente regimento interno poderá ser alterado parcial ou 

totalmente, através de qualquer de um dos membros da plenária.  

 

Artigo 9º - As propostas total ou parcial deste regimento interno, deverão ser 

apreciadas em reunião ordinária da plenária, convocada por escrito com antecedência 

mínima de três dias, aprovadas por 2/3 de seu plenário. As propostas para alteração 

deverão ser encaminhadas por escrito com antecedência de reunião extraordinária. 

 

Artigo 10º – Os casos omissos deste regimento interno serão resolvidos pela 

plenária do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Artigo 11º - Este regimento interno entrará em plena vigência na data de sua 

aprovação pelo plenário do conselho. 

 

Sulina, 08 de maio de 2019 


