
lt
I)
Il
t
rD
rD
t
rl
t
rD
rD
t
t
t
rl
rl
I
ì!
ì

ìD
ìD
t
rD
I
ID
ì

a
ì

I

R'IGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL Dtr SAUDE DE CRUZEIRO

CAPÍTULO I _ DA NATT]RE ZA E,FINALII}ADE

'{n lo - O Conselho Municipal de Saúde de Cruzeiro (COMUS-CRUZEIRO), instituído peia
Lei n.o 3-082' de a2.07.97, e argão da Secretaria Municipal da Saúde, confoíme determina o
''\Ít 139. da Lei orgânica do Município, e, em conformidãde com as disposições estabelecidas
na Lei Federal n." 8.080, de 19.09.90, e na Lei Federal n.o B. 142, de zg.ì2.g0, instituído como
rnstância colegiada máxima, deliberativa e de naturezapermanente, tendo por finalidade delibe-
rar sobre a política municipal da saúde, sobre a direção municipal áo Sistema Unico de Saúde -
SL S. sobre as matérias de que trata este Regimento e sobre assuntos a ele submetidos pela Se-
craaria da Saúde e pelos seus conselheiros.

CAPITULO tr _ DAS COMPNTNXCTN,S

Art U - Compete ao COMUS-CRUZEIRO:

I - atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, incluídos seus aspectos
econômicos financeiros e de gerência tecnico-administrativa;

II - ter acesso facilitado a todas as informações de carâter técnico-administrativo, econômico-
financeiro, orçamentário, e operacional, em especial a respeito de recursos humanos, convênios
e contratos do Sistema Unico de Saúde; \..

III - estabelecer estrategias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS, articulando-se com
os demais colegiados em nível nacional e estadual;

IV - traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos de saúde, adequando-os às diversas re-
alidades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos serviços;

V - propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor resolubilidade. verificando o
processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área;

VI - examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos pertinentes a ações e
:en'iços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações dò colegiado;

Vlf - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde,

\ lll - Propor a convocação e estrufurar a comissão organizadora das Conferências Municipais
I Std€.

L\ ' ÊscalizÀÍ a movimentação de recursos repassados à Secretaria Municipal de Saúde e ao
F-dc' \trmicipal de Saúde;

\ ' ecrntlal a participação comunitária no controle da administração do Sistema de Saúde,

\l ' progor critfros paÍa aprogramaçáo e para a execução orçamentária do Fundo Municipal
& sr'a-. urnpanhando a movimentação e adestinação dos recursos,

\Il - ddrbcrer sobre a proposta orçamentári a anual (plano de aplicação) do Fundo Municipal
de Srrdc.

.Xlll - delib€raÍ sobre a prestação trimestral das contas do Fundo Municipal de Saúde;



TT
tD
I
Il
I
Il
I
I
I
t
t
Il
t
t
rl
t
t
t
Il
rr
t
rD
rD
rD
rD
t
I
I
I
t
ì

ì

ì

ì

a
I
t
b
I
ì

ì
ì

X!' - esÍabelecer critérios e diretrizes quanto àlocalização e ao tipo de unidades prestadores de
rcrniços de saride públicos e privados, no âmbito do SUS;

X\l - deliberar sobre a instalação, incorporação ou exclusão de serviços de saúde, públicos ou
privados, ao Sistema Municipal de Saúde;

XV1I - estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na âtea de sa-
úde de interesse paÍa o desenvolvimento do Sistema Unico de Saúde;

XWII - atuar, nos limites de suas atribuições, como instância de recurso, em qualquer decisão
proferida pelo Secretário Municipal de Saúde;

)flX - propoÍ medidas paÍa o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do Sistema
Unico de Súde - SUS;

XIX - elaborar o Regimento Interno do Conselho e suas noÍïnas de funcionamento;

XX - outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde ou pelas Conferências de
Saude.

CAPÍTULO m- DA ORGANTZAÇÃO E FUNCTONAMENTO

SEÇÃOI-DAORGANTZAÇÃO

Art. 3" - O COMUS-CRUZEIRO terâ a seguinte estrutura básica:

I - Colegiado Pleno;

II - Secretaria Executiva- com:

a) Corpo Técnico;

b) Erpediente.

{n f - O COMUS-CRUZEIRO, no exercício de suas atribuições, receberá da Secretaria Mu-
.ql d. Slde o necessário zuporte administrativo, operacional e financeiro, dwendo contar,
-. om rmt corpo permanente de servidores públicos daâreada saúde.

..llr t - O COI!íUS-CRUZEIRO se compõe das seguintes representações:

| - fryeeccaçio do Governo:

r, ? (dds) representantes indicados pelo Poder Executivo Municipal, sendo um deles o Secretá-
m ìâmicipal de Saúde;

tr - R'cpraertaçao dos prestadores privados de serviços de saúdg conveniados ou contratados:

r) | (um) r€presentante da Santa Casa de Misericórdia de Cnneiro;
$ I (um) representante indicado pelos prestadores de serviços de saúde contratados pela Ad-
rr|.srçfo Municipal;
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III - Representação dos Profissionais de Saúde:

a| 3 (dois) representantes dos servidores públicos da saúde indicados entre todos aqueles que
estiverem em efetivo exercício, junto à Secretaria Municipal de Saúde, através de elèiçoes ãr-
ganizadas pelo COMUS, a cada 2 (dois) anos;
b) 2 (dois) representantes dos empregados dos serviços privados, conveniados e contratados
pelo SUS, indicados por suas entidades representativas ou eleitos entre seus pares,

IV - Representação dos Usuários:

a) 2 (dois) representantes de sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, indicados entre seus
pares;

)b)z (dois) representantes de sindicatos patronais, indicados entre seus pares;
c) 2 (dois) representantes das Associações de Moradores de Bairro, indìcados entre seus paÍes;

- d) 2 (dois) representantes de movimentos comunitánios organizados na ánea de saúde. indicados
entre seus pares.

$ l'- A cada membro ti.tular corf,gsponde um suplente.
\LL  \  "  \ '

Ì $ 2" - O Presidente do COMUS-CRUZEIRO será eleito entre os membros do Conselh o, a cada
2 (dois) anos.

$ j" - O Presidente do COMUS-CRUZEIRO terá direito avoz e voto e caber-lhe-á o voto de
desempate, na hipotese de ocorrer empate em duas votações consecutivas de uma mesma maté-
ria.

$ 4" - A indicação dos representantes referidos nos incisos II, m e fV será encaminhada ao pre-
sidente do COMUS-CRUZEIRO, acompanhada, em cada caso, de ata da reunião em que se
proc€ssou a escolha e da qual conste o nome de todas as entidades participantes da escolha de
representantes no COMUS-CRUZEIRO

ìì 5'- Os membros do COMUS-CRUZEIRO e seus suplentes são designados pelo prefeito Mu-
nicipal, após encamiúamento da lista pelo Secretário Municipal de sanoe.

i ó' - A Secretaria Municipal de Saúde ficarâ responsável pela ampla divulgação da abertura
do processo de preenchimento de vagas no COMUS-CRUZEIRO, dó tal modã que dele partici-
rm todas as entidades representativas dos segmentos referidos nos incisos II, III e IV.

i - - O COMUS-CRUZEIRO regulamentarâ as inscrições das entidades representativas dos
.ilÍ'tíos referidos nos incisos II,Itr e IV que pleiteiam participar do Colegiado.

I r ' E rtdada a escolha de representante de uma entidade ou movimento, jâ com assento no
colft S{RUZEIRO, para representar em um mesmo mandato outro movúento ou entidade:
ftr rrrro mdo, e vedado o voto por procuração.

I ç' ' \io dwerá ser representante de usuário aquele que deteúa alguma condição que o ca-
fiFlcÍEDrria como representante de qualquer outro segmento.

ç l0 - Os conselheiros não deverão ter vínculo, dependência ou comunhão de interesses com
çnlqr.r€Í dos demais segmentos representados no COMUS-CRUZEIRO.

$ i I - Podera participar das sessões do COMUS-CRUZEIRO, na qualidade de convidado per-*'n'nte- um representante da Secretaria de Estado da Saúde, indicado pelo Diretoi negional.



SECÃO tr _ DO FUNCIONAMENTO

Art 6o - O COMUS-CRUZEIRO reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinari-
amente, quando convocado pelo Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros.

$ l" - O Colegiado instalar-se-â com a presença da maioria absoluta de seus membros, podendo
ser verifrcado o quorum em cada sessão e antes de cada votação.

$ 2'- O Colegiado deliberará pelo voto da maioria simples dos membros.

- $ 3' - O Colegiado será presidido pelo Presidente do COMUS-CRUZEIRO; na ausência deste,
pelo seu rcpr€,$entânte legal e, Íra ausência de ambos, o Plenário será aberto pelo Secretário
Executivo que procederâ a eleição de um conselheiro para presidir os trabalhos, como Presi-
dente "ad hoc".

$ 4'- Cada membro terá direito a um voto.

$ 5'- E facultativo ao Presidente e aos conselheiros do COMUS-CRUZEIRO solicitar o ree-
xame, por parte do Plenário, de qualquer deliberação exarada na reunião anterior, justificada a
possível inconstitucionalidade, ilegalidade, incorreção, inadequação técnica ou de qualquer ou-
tranahneza, que contrarie o interesse público.

$ 6" - A votação será nominal e o voto será aberto.

$ f - As reuniões serão públicas e deverão ter ampla divulgação.

$ 8' - As reuniões do Plenário serão abertas a todos os interessados nos assuntos da saúde,
como ouüntes, podendo inscrever-se para utilizar da palavra, no máximo 3 (três) interessados,
no momento da apresentação de proposições, por um tempo total máximo de 15 (quinza) mi-
nutos.

\ f - As intervenções verbais no Plenánio terão duração de 5 (cinco) minutos, podendq se ne-
cess;ário, exceder tal tempo por decisão do Presidente.

ì l0 * As reuniões plenárias terão dtnação máxima de 2 (duas) horas, prorrogável por ate mais
I t duas) horas, por decisão do Plenário.

vt - - .{s questões zujeitas à análise do COMUS-CRUZEIRO serão autuadas em processo e
:nstrcrdrs por ordern cronológica de entrada no protocolo e distribuídas aos conselheiros,
rn Sanarna Executiva, para conhecimento.

.ryr f - A soqrencia dos trabalhos do Colegiado e das reuniões será a seguinte:

I - \'crrficação das presenças do Presidente e do seu substituto legal e, em caso das ausências,
ôtrun dos trabalhos pelo Secretário Executivo para promover a escolha do Presidente "ad
xìs- dr rzunião.

tr f cntrceção de presença e existência de quorum para a instalação do Plenário;

Uf Lerrrr e vcação da ata da reunião anterior;

I\ l-enrn e despacho do expediente;

f' - .,lpresernação de proposições pelos conselheiros;



-

rl
rr
)

-

)

)

)

-

)

)

fa
fa
fa
II
I
I
tl
I
tr
rt
It
rl
I'
I'
I'
I'
rD
ID
I
Il
t
Il
t
t
t
I
rD
ì

ì

ì

t
rD
t
b
b
ì

rD
h

VI - Ordem do Dia compreendendo leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres e re-
soluções;

VII - Proposta de assuntos para a organizaçáo dapauta da proúma reunião;

\rIII - Distribuição dos processos,

IX - Escolha e designação dos relatores;

X - Comunicações breves e franqueamento da palavra.

Parágrafo Unico: Em caso de urgência ou de relevância, o COMUS-CRUZEIRO, por voto da
maioria simples, poderá alterar a seqüência estabelecida neste artigo.

Art.f-Orelatoremit iráparecerporescrito,contendoohistóricoeoresumodamatériaeas
considerações de ordem prá*ica ou doutrinária que entender cúíveis à sua conclusão ou voto.

Paragrafo Unico: O relator ou qualquer conselheiro poderá requerer, ao Presidente, a qualquer
tempo, o encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a oúras instituições pú-
blicas e privadas, nacionais e internacionais, para estudo, pesquisa ou informações necessárias
à solução dos assuntos que lhe forem atribuídos, bem como solicitar o comparecimento de
qualquer pessoa a reuniões, para prestar esclarecimentos.

Art. l0 - A Ordem do Dia será organizada com os processos para discussão, acompanhados
dos pareceres dos respectivos relatores e com aqueles que tiveram discussão ou votação adiada.

$ l'- A Ordem do Dia, aprovada na seqüência prevista no art. 8o, será comunicada prwiamente
a todos os conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias paÍa as reuniões ordinárias
e de 3 (três) dias para as extraordinárias.

I 29 - Os assuntos incluídos na ordem do dia que, por motivo justificável, não teúam sido
apreciados deverão constar, obrigatoriamente, da pattada reunião ordinária zubsequente.

..\,n ll -OPresidentedoPlenário, apósaleituradoparecer, o zubmeteráàdiscussão, dando a
pelarra aos conselheiros que a solicitarem.

I l' - O conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame?
pod.n pcdir ústas do processo, propor diligências ou adiamentos da discussão ou votação, de-
rdo eslcs dois últimos casos serem objetos de deliberação pelo Plenario.

t : - O fra de üstas será de ate areahz-ação da próxima reunião ordinária, mesmo que mais
& rr mselheiro o solicite, podendo, a juízo do Plenário, ser proÍrogado ao máximo de 2 (du-
õ, ÍqrÍlcs ou reduzido em face de urgência ou relevância do assunto.

ç i" - A materi4 apos entrar na pauta de um Plenário, deverá ser votada, obrigatoriamente, no
rtm máximo de 2 (dois) Plenários.

-.ìn 12 - O assunto, após o encerramento da discussão, será submetido à deliberação do Plená-
rD- tcndo cada conselheiro direito a um voto.

Plr -arrefo Unico: Não será permitida a discussão sobre matéria vencida, exceto a que se referir
r ôspocro no $ 4o, do Art. 6o, deste Regimento.
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vl li - Os conselheiros, a cada Plenário, configurarão sua presença em liwo proprio e a Se-
cra.na Executiva lavrarâ uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e delibera-
çocs

.'\n 14 - As deliberações do Plenário do COMUS-CRUZEIRO serão materializadas em Reso-
luçoes de natureza normativa, recomendativa ou diligencial.

:\ lo Âs deliberações normativas do COMUS-CRUZEIRO, que impliquem em adoção de medi-
das administrativas da alçada privativa do Secretário Municipal de Saúde, como as consistentes
em aumento das despesas, reorganização administrativa e alteração dos planos ou programas,
para terem eficácia, dependerão de sua homologação.

| 3 - As deliberações impugnadas serão devolvidas à instância de origem, com os motivos da
impugnação.

$ 3" - A homologação ou impugnação será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, no
pÍazo máximo de l5 (quinze) dias úteis, a contar dadata da resolução.

$ 4' - O silêncio do Secretário Municipal de Saúde, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
implicará na homologação da resolução, que assim será publicada.

$ 5" - A materia constante de projeto de resolução rejeitado somente poderá constituir objeto de
novo projeto, no mesmo exercício orçamentário, mediante proposta da maioria absoluta dos
conselheiros.

Art. 15 - O Secretário Municipal de Saúde vetarâ, total ou parcialmente, a resolução que in-
fringir a sua competência político-administrativq como dirigente do Sistema Unico de Saúde,
ou que seja inconstitucional, ilegal ou contrária ao interesse público, encaminhando ao Colegi-
ado Pleno as razões do veto" acompanhadas do parecer da Procuradoria Jurídica do Município.

\ lo - O veto será apreciado em reunião extraordinári4 dentro de 30 (trinta) dias, a contar de
seu recebimento, só podendo ser rejeitado por maioria absoluta do conselheiros.

\ i - Se o veto não for mantido, a Resolução será homologada pelo Secretário Municipal de
Saude. ou por seu substituto, ou pelo Secretário Executivo, ou, ainda por um terço dos conse-
!trerros

{ÍÌ 1ô O COMUS-CRUZEIRO poderá convidar erüidades, autoridades, cientistas e técnicos,
q-{ìlÌrrs ou estrangeiros, para colaborarem em esfudos ou participarem de comissões, instituí-
b o imbito do próprio COMUS-CRUZEIRO, para o aprofundamento de questões que di-
p rcpcno as ações e serviços de saúde.

-'ìn 17 - Poderão ser criadas comissões permanentes sobre orçamento e finanças, recursos hu-
Fìrtocs politica de saúde, prestação de contas e oúras que se façam necessárias.

vt 18 - Nenhum membro do COMUS-CRUZEIRO poderá falar em nome do Colegiado ou
nçresentá-lo externamente, se para isso não tiver sido autorizado expressamente.

sfçÃom-DoMANDATO

'l'n 19 - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos e sua recondução deverá ser valida-
dr nesre prazn, nos termos deste Regimento.



puagrafo Unico: O conselheiro que fallar aquatro reuniões do COMUS-CRUZEIRO, no perí-

.-r,Jo ãe urn ano, independente de as faltas serem justificadas ou não, e sucessivas ou intercala-

das. p€rderá automaiicamente o caÍgo, cabendo à sua representação eleger o substituto para

completar o mandato do conselheiro faltoso.

srÇÃo rv - ATRTBUIÇÕES Do PRESTDENTE

..\Ít ?0 - Ao Presidente do COMUS-CRUZEIRO compete:

I - Convocar as reuniões do Colegiado de acordo com o estabelecido neste Regimento;

II - Coordenar as reuniões do Colegiado,

Ill - Indicar o Secretário Executivo,

l\'* Viabilizar o apoio material e operacional ao COMUS-CRUZEIRO, através da Secretaria

\íunicipal de Saúde;

V - promover a divul gação das deliberações do COMUS-CRUZEIRO junto aos poderes públi-

coseàsociedadecivil.

sEÇÃo v - ATRTBUTÇÕEs Do sEcRETÁRro Exncurwo

^{rr. 2l - Ao Secretário Executivo do COMUS-CRUZEIRO compete:

I - Instalar as Comissões,

II - promover e praticar todos os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das

atividades do GoMUS-CRUZEIRO e de suas comissões, pertinentes a orçamento, finanças'

serviços gerais e pessoal, dirigir, orientar e supervisionar os serviços da Secretaria Executiva;

III - Despachar com o Presidente do COMUS-CRUZEIRO os assuntos pertinentes;

I\' - Secretariar as reuniões e promover medidas destinadas ao cumprimento de suas decisões;

\' - Articular-se com os coordenadores das comissões para fiel desempeúo do cumprimento

de s'as deliberações e pÍomoveÍ medidas de ordern administrativa necessárias aos seus servi-

ços.

çl - \Íanrer entendimentos com dirigentes dos demais órgãos da Secretaria Municipal de Saú-

de e de o,utÍos do Poder Público, no interesse dos assuntos comuns;

vu Elrborar e submeter ao Presidente do COMUS-CRUZEIRO relatório das atividades do

Cofegdo do ano anterior, no primeiro trimestre de cada ano;

\UI hmrer as publicações das resoluções do Plenário;

t-\ C.ntocar o Plenário do COMUS-CRUZEIRO e as reuniões de suas comissões;

\ Ercrccr oúras atribuições que the sejam delegadas pelo Presidente do COMUS-

CRUZEIRO. assim como pelo Plenário;, l
. . r  _  - -  -  , Ì

lüt - Ddegar competência. 
i,
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c.r?iTULO Vr - ATRTBUTçÕES rlOS MAMBROS DO COMUSCRUZETRO

-{Ír 'l - Compete aos membros integrantes do Plenário.

I - Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias, justificando, se possível, previamente,
eli suas faltas;
tt - Vaar e ser votado paÍa integrar cargos, orgãos ou comissões do Conselho;

Itl - Refatar,no pÍazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze), os processos que
lhes forern distribuídos, proferindo paÍecer conclusivo ;

t\' - Apresentar projetos de resolução e formular proposições no âmbito de competência do
COMUS- CRUZEIRO;
\' - Solicitar diligências em processos que no seu entendimento não estejam suficientemente
instruídos;
VI - Representâr o Conselho quando designado pelo Plenário;

Vll - Requerer a convocação de reuniões extraordinárias do Plenario para discussão e delibera-

ção de assuntos urgentes e prioritários;

VIII - Requerer, justificadamente, que na ordem do dia constem os assuntos que devam ser ob-
jeto de discussão e deliberação do Conselho, bem como preferência para exame de matéria ur-
gente;

IX - Propor alterações deste regimento interno;
X - Exercer outras atribuições e atividades inerentes a sua função de membro do COMUS-
CRUZEIRO.

c.{piTULO Vrr - DTSPOSTÇÕES CnnLrs

.\n li - As Conferências Municipais de Saúde serão convocadas a caia 4 (quatro) anos e a
proxirna dweni ser realizada no ano de 1998.

{n :{ - As deliberações do COMUS-CRUZEIRO, devidamente homologadas> que não forem
orryid.s ou que forem violadas deverão ser encaminhadas à Câmara Municipal e ao Ministé-
rp hôlico para as providências cabíveis.

+ -{n 35 - O Ouüdor da Saúde, indicado pelo Secretário Municipal de Saúde, deverá ter seu
-- arovado pela maioria absoluta dos conselheiros.

"{n 2ó - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno
clo drimidas pelo Plenario.

An 27 - O presente Regimento Interno entrarâem vigor na data de sua publicação, ú podendo
sr modificado por deliberação damaiona absoluta de seus membros.

-fn :8 - Frcem revogadas as disposições em contrário.

Cruzeiro,09 de janeiro de 1998.

Presidentedo COMUS - CRUZEIRO


