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O Plenário do Conselho Municipal de Saúde do Município de Teixeira de Freitas-Ba em
reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2018, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de
1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Resolução 453/2012 e 554/2017 do
Conselho Nacional de Saúde, Leis Municipais 118/94, 278/2002, 893/2015 e Decreto
213/2016;
RESOLVE:
Aprovar o Regulamento para a eleição do Conselho Municipal de Saúde – CMS/TF do
mandato do biênio 2018/2020.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º. Este Regimento Eleitoral tem por objetivo regulamentar a eleição das
entidades e dos movimentos sociais municipal de usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), das entidades de profissionais de saúde, das entidades de prestadores de serviços
de saúde e das entidades empresariais com atividades na área de saúde, para o mandato
2018/2020 de acordo com o estabelecido na Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de
2012, e no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas.
Parágrafo único. A eleição realizar-se-á em 20 de dezembro de 2018, iniciando-se o
processo Eleitoral a partir da publicação deste Regimento Eleitoral no Diário Oficial do
Município e do respectivo Edital de sua convocação.
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CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 2º. A eleição será coordenada por uma Comissão Eleitoral composta de 08
(oito) membros indicados pelos respectivos segmentos e aprovada pelo Conselho Municipal
de Saúde com a seguinte composição:
I. 04 (quatro) representantes do segmento dos usuários;
II. 02 (dois) representantes do segmento dos profissionais de saúde; e
III. 02 (dois) representantes do segmento do governo/prestadores de serviços de saúde.
§1º. As entidades e os movimentos sociais que indicarem pessoas para compor a Comissão
Eleitoral serão elegíveis.
§2º. A Comissão Eleitoral terá um presidente, eleito pelo pleno do CMS, um vice-presidente
e um secretário que serão escolhidos entre os seus membros na primeira reunião após sua
constituição.
§3º. Fica vedado ao membro da Comissão Eleitoral ser indicado como Eleitor
Representante de entidades e dos movimentos sociais de usuários do Sistema Único da
Saúde (SUS), das entidades de profissionais de saúde, das entidades de prestadores de
serviços de saúde e das entidades empresariais com atividades na área de saúde.
§4º. As entidades e os movimentos sociais interessados em participar do processo eleitoral
do Conselho Municipal de Saúde, apenas na condição de eleitores, poderão fazê-lo,
indicando essa opção no ato de sua inscrição.
§5º. As entidades e movimentos sociais que, por sua vez, optarem pelo pleito a um assento
no Plenário do Conselho Municipal de Saúde, possuem status de candidatas e eleitoras,
devendo indicar essa condição no ato de sua inscrição.
Art. 3º. Compete à Comissão Eleitoral:
I – conduzir sob sua supervisão o processo Eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer
necessário para o seu andamento;
II – dar conhecimento público das inscrições de candidaturas e de eleitores;
III – publicar a relação das inscrições de candidaturas e de eleitores, habilitadas e não
habilitadas;
IV – requisitar à Secretaria Municipal de Saúde todos os recursos necessários para a
realização do processo Eleitoral;
V – instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões do presidente relativas a registro
de candidatura e outros assuntos ao Pleito Eleitoral;
VI – indicar e instalar as Mesas Eleitorais em número suficiente com a função de disciplinar,
organizar, receber e apurar votos;
VII – proclamar o resultado Eleitoral;
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VIII – indicar 1 (um) membro da Comissão Eleitoral para acompanhar as discussões dos
grupos de representações nas Plenárias dos Segmentos conforme inciso III da terceira
diretriz da Resolução CNS nº 453/2012.
Art. 4º. Compete ao Presidente ou à Presidente da Comissão Eleitoral:
I – conduzir o processo Eleitoral desde a sua instalação até a conclusão do pleito que
elegerá as entidades e movimentos sociais para o Conselho Municipal de Saúde;
II – representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos e sempre que solicitado pelos
segmentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde, bem como pelo próprio Plenário
do Conselho;
III – recolher a documentação e materiais utilizados na votação e proceder a
divulgação dos resultados, imediatamente após a conclusão dos trabalhos das Mesas
Apuradoras.
CAPÍTULO III
DAS VAGAS E DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º. As vagas dos representantes de entidades e dos movimentos sociais
municipal de usuários do SUS, das entidades municipal de profissionais de saúde, das
entidades de prestadores de serviços de saúde e das entidades empresariais com
atividades na área de saúde a serem eleitos para participarem do Conselho Municipal de
Saúde serão distribuídas da seguinte maneira:
A) – Entidades de Usuários legalmente constituídas e comprovada esta condição, sendo:
I – 08 (oito) vagas para as entidades e os movimentos municipal de usuários do SUS,
distribuídas da seguinte forma:
1. 01 (uma) vaga para representante instituição / organismo municipal de entidades
religiosas;
2. 01 (uma) vaga para representante de instituição do movimento estudantil;
3. 01 (uma) vaga para representante de instituição de ensino superior pública e/ou
privada;
4. 02 (duas) vagas para representantes de organização de moradores e movimentos
comunitários;
5. 01 (uma) vaga para representante de associações de dirigentes lojistas;
6. 01 (uma) vaga para representante de associações de pessoas com
deficiências/patologias;
7. 01 (uma) vaga para representante de associação/conselhos representativos de
classe.
II – 04 (quatro) vagas para representantes de entidades representativas de trabalhadores da
saúde;
a. 04 (quatro) representantes escolhidos pelas entidades representativas do setor, entre
associações e sindicatos públicos e/ou privados.
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III - 04 (quatro) vagas para representantes escolhidos pelas entidades representativas do
governo e/ou prestadores de serviços de saúde do SUS;
a. 02 (dois) pelo governo municipal, sendo
um o gestor municipal de saúde, e o
outro indicado pelo mesmo;
b. 02 (dois) pelas entidades prestadoras de
serviços da saúde, podendo ser
entidade filantrópica contratada com o
SUS e/ou entidade de prestadores
privados contratados com o SUS.
§1º. As entidades representativas de usuários, não elencadas neste Edital, porém
constantes na Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012, poderão inscrever-se para
participar do Processo Eleitoral e ocupar as vagas excedentes e/ou com vacância que
eventualmente surgirem.
§2º. Para cada entidade representativa de usuários, de trabalhadores da saúde e entidade
prestadora de serviços da saúde, serão escolhidas como entidades suplentes as segundas
colocadas na votação.
§3º. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de
confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).
CAPÍTULO IV
DAS INSCRIÇÕES
Art. 6º. As inscrições das entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS, das
entidades de profissionais de saúde e das entidades de prestadores de serviços de saúde,
bem como das entidades empresariais com atividade na área de saúde, na condição de
eleitor e/ou candidato, para participarem da eleição, serão feitas na Secretaria Municipal de
Saúde, situada na Avenida das Nações, 41, Monte Castelo (em frente ao CER-IV), no
período de 26 de novembro de 2018 a 07 de dezembro de 2018, em dias úteis, no horário
das 9 às 12 horas e das 14hs às 17hs ou encaminhada por email para um dos seguintes
endereços: cms.tf@hotmail.com ou cms.txfreitas@gmail.com
§1º. As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão Eleitoral,
expressando a vontade de participar da eleição, informando se é candidato ou apenas
eleitor, especificando o segmento a que pertence a entidade ou movimento e a vaga para a
qual está se candidatando, conforme sua especificidade.
§2º. Somente poderão participar do processo Eleitoral, como eleitor ou candidato, as
entidades e os movimentos sociais do município de que tratam os incisos I a III do art.5º
deste Regimento.
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CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 7º. As entidades e os movimentos sociais que forem se candidatar como eleitor e/ou
candidato à vaga no Conselho Municipal de Saúde terão que apresentar no ato da inscrição
ou encaminhar por email para os endereços: cms.tf@hotmail.com ou
cms.txfreitas@gmail.com os seguintes documentos em formato pdf:
I – Entidades:
a) cópia simples do cartão de inscrição no CNPJ;
b) cópia simples da ata de eleição da diretoria atual registrado em Cartório;
c) cópia simples do estatuto atualizado e registrado em cartório;
d) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão a entidade,
subscrito pelo seu representante legal;
e) cópia simples da cédula de identidade do eleitor e do suplente;
f) comprovante de atuação de, no mínimo, 2 (dois) anos, até a data da eleição.
II – Movimentos sociais:
a) cópia simples ata de fundação ou comprovante de existência do movimento por meio de
um instrumento público de comunicação e informação de circulação Municipal de, no
mínimo, 12(doze) meses, até a data da eleição;
b) documentos de autoridade pública que atestem a existência do movimento ou a sua
participação em atividades promovidas por instâncias de controle social em saúde
(conselhos, conferências);
c) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão o
movimento social, subscrito pelo seu representante reconhecido; e
d) cópia simples da cédula de identidade do eleitor e do suplente.
III- Entidades Prestadoras de Serviço ao SUS:
a) cópia simples do cartão de inscrição no CNPJ;
b) cópia simples do Alvará da Vigilância Sanitária e nº Registro no CNES;
c) comprovante de atuação de, no mínimo, 2 (dois) anos, até a data da eleição;
d) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão a entidade,
subscrito pelo seu representante legal;
e) cópia simples do contrato de prestação de serviços com o SUS em vigor.
Art. 8º. As entidades interessadas em participar do Processo Eleitoral deverão
apresentar juntamente com a documentação prevista no art. 7º deste Regimento Eleitoral,
formulários disponibilizados pela Comissão Eleitoral disponíveis na sede da Secretaria
Municipal de Saúde ou solicitados nos e mails: cms.tf@hotmail.com ou
cms.txfreitas@gmail.com .
Art. 9º. As declarações emitidas pelo Poder Executivo para a finalidade de
comprovação no processo eleitoral deverão ser assinadas por hierarquia superior ou por
quem possua delegação de competência devidamente comprovada.
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Art. 10. As Declarações do Poder Legislativo com finalidade de comprovação
deverão ser assinadas por representantes da Mesa Diretora da Casa ou Coletivos
relacionados ao tema da saúde (como Comissão de Saúde) ou por quem possua delegação
de competência devidamente comprovada.
Art. 11. Não serão aceitas auto declarações para nenhum efeito.
CAPÍTULO VI
DAS DILIGÊNCIAS
Art.12. Em havendo dúvidas quanto a compreensão da documentação apresentada, a
Comissão Eleitoral poderá ao final do prazo de inscrição, após realizadas as análises de
todos os processos, formalizar por e-mail as entidades e movimentos sociais, sobre a
necessidade de cumprimento de diligência, ou seja, estabelecendo igual prazo, para todas
as entidades envolvidas apresentarem suas manifestações.
§1º. As diligências tem a finalidade de proporcionar às entidades inscritas a
oportunidade de esclarecerem a documentação anexada no processo de inscrição, não
podendo ser incluídos novos documentos.
§2º. O prazo para a realização das diligências ocorrerá entre os dias 10 a 12 de dezembro
de 2018.
Art.13. Ao final do prazo estipulado a comissão deverá se reunir para analisar o retorno de
todas as diligências, devendo após esse procedimento de esclarecimento realizar a
publicação das listas das entidades habilitadas e não habilitadas.
CAPÍTULO VI
DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Art.14. Encerrado o prazo para as inscrições das entidades e dos movimentos
sociais, e realizadas as diligências necessárias, a Comissão Eleitoral divulgará na sede da
Secretaria Municipal de Saúde, no site da Secretaria Municipal de Saúde no endereço:
http://saude.teixeiradefreitas.ba.gov.br/ e na página do Conselho Municipal de Saúde:
www.facebook.com/cms.txfreitas a relação das entidades e dos movimentos sociais
habilitados a concorrerem à eleição.
Parágrafo único. Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da sua divulgação feita na forma do caput deste artigo,
devendo ser analisados e julgados em igual período.
CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO
Art.15. A eleição para preenchimento das vagas dos membros titulares do Conselho
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Municipal de Saúde, e para as suplências, das entidades e dos movimentos sociais
usuários do SUS, bem como das entidades de profissionais de saúde; de prestadores
serviços de saúde; empresariais, com atividades na área de saúde; dar-se-á por meio
Plenárias dos Segmentos, no dia 20 de dezembro de 2018, no horário das 09 horas às
horas, em local a ser definido pela Comissão Eleitoral.

de
de
de
12

§1º. O credenciamento dos eleitores inscritos representantes das entidades e dos
movimentos sociais será na mesma data da eleição, das 8h00min às 09h00min.
§2º. O eleitor credenciado receberá um crachá de identificação que lhe dará direito de
acesso ao local de votação.
§3º. A Comissão Eleitoral fará a primeira chamada para as Plenárias dos Segmentos, às
09h15min com quórum de metade mais um dos eleitores credenciados e, em segunda
chamada, às 09h30min, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste horário e
encerrando-se, no máximo, às 12h30min.
Art.16. Havendo consenso para escolha dos representantes titulares e suplentes durante as
Plenárias dos Segmentos, a Eleição se dará por aclamação, mediante apresentação da Ata
da Plenária assinada pelos representantes dos segmentos participantes do processo,
dispensando-se a necessidade de instalação da Plenária Eleitoral do Segmento.
Parágrafo único. A Plenária do Segmento utilizará o resultado dos processos de discussão
em grupos de representação, de acordo com suas especificidades.
Art.17. Não havendo consenso para a escolha das entidades ou dos movimentos sociais na
Plenária do Segmento, será instalada a Plenária Eleitoral do Segmento, no período das 14
horas às 16 horas, com o objetivo de homologar os consensos e votar os dissensos
existentes, a ser definido, em turno único, por meio de voto secreto, cabendo à Comissão
Eleitoral designar, antecipadamente, Mesas para recepção e apuração dos votos, formadas
por 3 (três) membros, sendo 1 (um) Presidente,1(um) 1ºSecretário e 1(um) 2º Secretário.
§1º. A Plenária do Segmento encaminhará para votação, conforme o caput deste artigo,
somente as vagas das composições não preenchidas, total ou parcialmente, no processo de
discussão e negociação do segmento.
§2º. Na abertura da Plenária Eleitoral, poderão ser indicados, pela respectiva
plenária, até 3 (três) fiscais para acompanhamento e fiscalização da votação dos
segmentos, devendo-se encaminhar os seus nomes à Comissão Eleitoral.
§3º. Em caso de não indicação dos fiscais, a Comissão Eleitoral poderá indicá-los entre os
segmentos não concorrentes.
§4º. Os fiscais poderão apresentar recursos, em formulário próprio, a serem
entregues ao Presidente da Mesa e consignados em Ata.
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§5º. Após a análise e decisão dos recursos pela Comissão Eleitoral, apresentados na
plenária eleitoral, quando houver, será iniciada a apuração dos votos.
Art.18. A Cédula de Votação será confeccionada após a Plenária dos Segmentos, devendo
ser supervisionada pelos fiscais e conterá o segmento, as vagas e a relação das Entidades
e Movimentos que estarão concorrendo.
Parágrafo único. A Cédula de Votação será rubricada por, no mínimo, 2 (dois) dois membros
da Mesa.
Art.19. Antes do início da votação, a urna será conferida, obrigatoriamente, pela Mesa e
pelos fiscais.
Art. 20. O eleitor credenciado deverá dirigir-se ao local de votação munido de seu crachá e
documento original de identidade e, após assinar a listagem de eleitores inscritos, receberá
a Cédula de Votação.
Art. 21. Para a votação na Plenária Eleitoral de cada um dos segmentos, os eleitores
poderão votar no número de candidatos correspondentes ao número de vagas em disputa,
vedada a repetição de votos em uma mesma entidade.
Art. 22. Após o encerramento da votação será procedida a apuração e o 1º
Secretário, ou em sua ausência ou impedimento, o Secretário-adjunto deverá lavrar a Ata da
Eleição que constará as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de impugnação,
quando houver.
Parágrafo único. A Ata da Eleição, uma vez lavrada, será assinada pelo Presidente da Mesa
e pelo Secretário.
CAPÍTULO VIII
DA APURAÇÃO, DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
Art. 23. A apuração dos votos será realizada e acompanhada pelos fiscais após o voto do
último eleitor credenciado ou término do prazo de votação.
§1º. Antes da abertura da urna, a Mesa Apuradora se pronunciará sobre os pedidos de
impugnação e as ocorrências porventura constantes da Ata de Votação.
§2º. Os pedidos de impugnação e de recursos concernentes à votação, que não tenham
sido consignados na Ata de Votação, não serão considerados.
§3º. Em caso de discordância de pronunciamento da Mesa Apuradora, caberá
recurso à Comissão Eleitoral, procedendo-se normalmente à apuração, com o devido
registro dos recursos.
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Art. 24. Em caso de persistir empate, observado o disposto no art. 17, os critérios de
desempate, para a proclamação da entidade ou movimento social eleitos serão:
a) maior tempo de existência e funcionamento da entidade ou do movimento social.
Art. 25. As Mesas Apuradoras comunicarão o resultado da eleição à Comissão
Eleitoral que proclamará as entidades e os movimentos sociais eleitos.
Art. 26. Após homologado, o resultado final da votação será divulgado na página eletrônica
do Conselho Municipal de Saúde: www.facebook.com/cms.txfreitas , por meio de Edital que
será afixado na Secretaria Municipal de Saúde, bem como publicado no Diário Oficial do
Município, com a indicação das entidades e dos movimentos sociais eleitos para
apresentarem seus representantes às vagas de membros do Conselho Municipal de Saúde,
titulares e suplentes.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27. Caberá à Secretaria de Saúde custear as despesas referentes à
infraestrutura necessária para a realização do Processo Eleitoral previsto neste
Regimento.
Art. 28. As entidades e os movimentos sociais de usuários do SUS, as entidades de
profissionais de saúde, as entidades de prestadores de serviços de saúde e as entidades
empresariais com atividades na área da saúde eleitas para indicarem os seus
representantes para compor o Conselho Municipal de Saúde, nas vagas de titular e
suplentes, bem como o Governo Municipal, encaminharão os nomes dos/as respectivos/as
indicados/as à Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde por meio de ofício até
o dia 28 de dezembro de 2018, após a divulgação do edital com a relação das entidades
eleitas.
Art. 29. Os representantes indicados pelas entidades e pelos movimentos sociais eleitos, os
representantes da Secretaria Municipal de Saúde e dos prestadores de serviço na área de
saúde indicados pelos seus respectivos titulares, todos para compor o Conselho Municipal
de Saúde, serão nomeados pelo Poder Executivo Municipal por meio de Decreto, publicada
no Diário Oficial do município.
§1º. A posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, titulares e suplentes, darse-á em Reunião Extraordinária a ser realizada, após a publicação do Decreto referido no
caput deste artigo, cabendo à Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde a sua
publicação.
§2º. A Reunião Extraordinária terá como pauta a posse dos novos conselheiros e a eleição
dos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, para o biênio 2018/2020.
Art. 30. As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas,
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considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do
trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos,
entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de
participação de seus membros durante o período das reuniões, representações,
capacitações e outras atividades específicas.
Art. 31. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
ANEXO I
Calendário Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde – Eleições para o
mandato 2018-2020
NOVEMBRO
27 novembro
27 de novembro a 10 de dezembro
DEZEMBRO
10 de dezembro
10 a 12 de dezembro de 2018
13 de dezembro de 2018
14 a 17 de dezembro de 2018
18 a 19 de dezembro de 2018
Dia 20 de dezembro de 2018
21 de dezembro de 2018
Até o dia 28 de dezembro 2018

Publicação do Edital de Convocação da Eleição
Período de inscrições das entidades
Publicação da lista das entidades inscritas
Período do prazo de diligências
Publicação da lista das entidades habilitadas
Prazo para interposição de recursos
Prazo para julgamento dos recursos e publicação
de resultados
Eleição do Conselho Municipal de Saúde
Publicação do resultado da Eleição
Indicação dos representantes para compor o
Conselho Municipal de Saúde

JANEIRO 2019
08 de janeiro de 2019

Posse dos(as) novos(as) conselheiros(as) eleição
dos membros da Mesa Diretora, biênio 2018/2020

Teixeira de Freitas-BA, 13 de novembro de 2018.

José Félix dos Reis Filho
Presidente do CMS

Max Almeida
Secretário Municipal de Saúde

Permindio Muniz Bomfim Filho
Presidente da Comissão Eleitoral
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