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NEmbUS((I ae um ~n$lnc âe ql,1(1lid(ld~

e vaiorlzaçoo de seus proflssloMls"

Ofíeió IV" 9109T 2017 caravelas-. 13 de setembro de 2017.

DO,; NUCLEO SINDICAL APL8 ••SINDICATO CARA VEtAS

PARÃ: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CONVITE

Cumprimentando GOfÓialrnent!J esta Entidade Sindical qtKt representa os profissimlais de

educaçlo no municJpfo de Carav~la3t vem por meio destej convidar Vossas- Excelências para

participar da AssembiéiaCJerat Extraordinária no-.diLfJtda.seieriibriUie.201'L.túbadOl àS-
10 bOAS dã minha n. Câmara ôê yêru«OM tendo como pau1ã os seguintes assuntos:

4. Posiçionamenio da categoria eàucacionait

COi,ÚlmOSwm u apOiO êffi prol dê uma edücação de quaUáadê.
Desde já agradecemos.

Sede·f«amada-naRWtMM~Deodoto-da-FoMeca-~ n!!5-8~Centro-~car~ ~BaOOt-EEP! 45-.900-00&
Telefone: {n}l291a:.t319a emaii: ~fa-S@twtmaU.c:om- tNUdeo-~ àCanlvefa-s-}
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MUNICIPIO DE CARAVELAS
Estado da Bahia

Gabinete dei Prefeito

PilE F E I T U R A

RAVELA
TUDO POR v o c t t

GABIN° 268/2017

Caravelas - Bahia, 14 de setembro de 2017.

Municipal de Caravelas - Bahia.

<Comos nossos cumprimentos, através do presente venho convidar a Senhora Presidente e
l : . ,

demaisVereadores(as) desta Augusta Casa de Leis, para participarem da inauguração das
~rovas práticas de direção, na.·praça da igreja Matriz de Santo" Alltônio,no centro de
~aravelas, nesta sexta-feira, 15 de Setembro, às 10h.
!
E a Prefeitura de Caravelas trabalhando para dar mais comodidade aos caravelenses, que
I -' -
antes precisavam se deslocar para realizar os exames de direção.
j

Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando, nesse momento o nosso
I
,..nrf-'('n e estima e consideração.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARA VELAS - BAHIA. t. \ \\\

Prefeito Silvio Ramalho da Silva. .\jJ'i 1

(Xl I i9~\~() \THÁBATA LOPES SIQUARA.

Assessora Consultora Jurídica.

Decreto 132/217.
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OfIcIa rf 112! 2017

t DO: NUCLEO SINDICAL APLA- SINDICATO DE CARA VELAS-

~ÂIl-4~PRltFEI'rO MVNIC.F4L DECARAV~
SILVIO RA.\1ALHO DA SILVA

(''K'ÓFlA,_ SE{ltE'fARIAS MUNlCWAlS DE EDUCAÇÃO- E ADMINI&"f1t.4Ç'ÃO, CONSELHO MUNK1PAL DE
gllUCAÇÁO - ('ME, MlNfSTtalO PlJBUCO E$TAOOALf CAMADA M'ttHlC'fPAL tlÊ VEREADORES E AS
UNIDj\nES DE ENSINOM'~P!U se

Cumprimentando rordinlmente erut Entidade Sindical que represe.nta. os proR~iongig de
edueação no município de Cm'UVems"vem por ~io deste~wonnat a V~ E~.e1êJlCia à de.cisãofomada
em As.semhléia Extraordinária realiz.ada com a categoria 00 dia 16 de setembro de 2017 (sábado) na
C~ Muni~l deVçl'eªdo~ COOl a ~eguime~: ana1i~ doi rec~ doFUNDES 60%e 400/0.
~mdro FunçÍon~ Lei 00 FUNDEB 1I.494J10(17. direitos ~ no phmo de cmteira Lei
~0m.PI€ffientar. 370!2()1~ (: ~cionamento da: categoria. ~cad<:n~t ~m an:lise fei~ pela: entidade (
sindteal na aplteilÇoo doi reearses 00 FUNDES ~Át dê JaneIro até JunOO:~Wftrte~ Junto ao quadro
fUMlóruÚ que o pagamento M reíerido fundo foi feito irregu1a~~ ~ desse recurso pata (
remunerar profissionais de magistério fura do ~i&-fg da função, romo: readaptados~ cedidos a órgão de
ed~ ou não, prot~m substitutos,- funciouãrios da SEl\1EDE,.articulad~ do projeto Mais
Edm.~ ç p-agamenro- de deslocamento, Smmtdos esses Vcrn..inwnt08 uhrdp'as&am Q valor tk 106 mil
reais juntamente com a parte patronal 22"A chegando a totalizar () valor de 129 mil reais de gasto mensal.
Em ndado atlS mm 11M ~ dOtepmti!fÍ9DÍJ ti!magift!rl9 (§(t*fol fiçoo decidido peJ,d!pe
que será SU-!p!mtidü as aulas (GREVE GERAL) sem BeAlmm atelltlimeuto educativD com ()
ahumttt! I WLrtirdgdia 21 Ir Kftttnbrn rn••••• "...) mm imI1P indétet:miDmt9 Itê qttt H mgIyi fi
Mtuadtl" fieanoo a respmtM.bilidade 00 ~1OO ~{unidpal 00 €d~ - CME para pMt~te
elabontt êàlendário de ~iça(;} das aulas não :tnin~as. A respoosabi1idade de paS$ât as in:fbm1aç~ á
respeíto desta decisão para a comunidade escolar é de cada profissional de magistério como também da
uni~ escolar. R~ â Vossa Excelência que até o momtntà nIO j~tstjfiCOtl a ma a~cia na
asstrnbléla mediante ao coovite~ como feÍtó pela ~ ~ ed~ q~ justincou a sua ~ia
oficialmente e a 'presidente da câmara que não podendo comparecer" envioo representante a Secretãria
Smhora Rosana de Fl'eÍW: Santo-s- que f}ÇOUâ disposição da classe no período da assen1bIé~ desde já
llçálllOS gratos.Com~w tam~m o vere. Dú daCownia 'IlW fez parte damesa e apoiou de fOl'llla
firmea cl~ da edU~f po~ dmle já \)~iOS.

DtJixaml}s çlaro que e~ a espera de V05&a Excelêtteia p;ara soluçionar tal situação ~ os
díreitosgarnnt1dus da elasse, por sua importânçia de ~levar e conheci.mento de uma sociedade e que sçjam
akançadQ.s QS devidos [~iros. CQtltatnos com a. vossa compreensão para busçarmos mell:u;Hias de nossa
eduç~. Certo de sermos atendíd$. Desde ~
Aternaosrunente" ~~

_P' I i.f' 'r ~~~. ~\~.ra&~-. Ô'.J...'" / ~ -;::
[J/~g-

. \9;
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Ofício GSASC nO 438/2017
Caravelas, 18 de setembro de 2017.

EXMa. SR.a
RAQUEL SIQUEIRA BOA MORTE
M.D. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
NESTA

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, venho solicitar o direito do uso da palavra na
sessão dessa casa no dia 02 de outubro do corrente ano, para os Srs. Fábio dos
Santos Pinheiro, Assistente Social/Coordenador da Proteção Social Básica e
Especial e Marilene Figueredo Costa, Gestora do Programa Bolsa Família,
prestarem esclarecimentos a respeito do referido programa.

Na oportunidade, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

TiCiDnaé1w
s.c.MaL Aaaist. Social e Cidadania

rr.feilIIra de Cmvelas
Decreto 00512017

Ticiana Siquara de Carvalho
Secretária Mun. de Assistência Social e Cidadania
Decreto 005/2017



Of. 18/2017

Caravelas, 18 de setembro de 2017.

Do: Conselho Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Vereadores de Caravelas

Em nome da Presidente desta casa,

Exm". Raquel de Souza Boa Morte

Prezada Senhora,

o Presidente do Conselho Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais,

vem através deste disponibilizar uma cópia do Regimento Interno e do Estatuto

do Conselho Municipal de Saúde a está Casa, Câmara Municipal de Vereadores,

para que torne ciente aos demais membros do legislativo o recebimento dos

mesmos.

Sem mais para o momento, agradeço e adianto a minha disposição quando

julgar necessário.

Respeitosamente,

Antôni E ídi a Silva
Presidente do Consellío Municipal de Saúde



REGIMENTO INTERNO! ESTATUTO DO CONSELHO DE SAÚDE

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARA VELAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 10- O Conselho Municipal de Saúde de Caravelas é órgão de instância colegiada
consultiva e deliberativa e de natureza permanente, conforme lei orgânica pelo artigo 169 Lei
Orgânica municipal promulgada em 4 de abril de 1990 atualizada, pela Lei 26 de 05 de abril de
1991 que cria o Conselho Municipal de Saúde, pela Lei 75 de 10 de junho de 1997 que modifica
a redação da Lei 26/91, pelas emendas 01 de 8 -11 2001 n" 2 de 30 -01 -2003 e n" 3 de 08-05-
2003 de abril de e atualizado pelo Lei Orgânica 167 em conformidade com as disposições
estabeleci das na Lei 8080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990~

Art. 2° - O Conselho Municipal de Saúde, tem por finalidade atuar na formulação e controle
da execução da política Municipal de saúde. inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

. nas estratégias e na promoção do processo de Controle Social em toda-a sua amplitude, no
âmbito dos setores público e privado.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3° - Compete ao Conselho Municipal de Saúde:

I-Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive
nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores
público e privado priorizando o serviço público;

II-Deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do Sistema Único
de Saúde;

lU - Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de saúde do Sistema
Único de Saúde,no âmbito municipal, em função dos princípios que o regem e de acordo com
as características epidemiológicas, das organizações dos serviços em cada instância
administrativa. (Art, 37 da Lei 8.080/90); e em consonância com as diretrizes emanadas da
Conferência Municipal de Saúde.

IV - Participar da regulação e do Controle Social do setor privado da área de saúde;

v - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos
recursos humanos do Sistema Único de Saúde.

VI - Aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Municipal;
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VII -Criar, coordenar e supervisionar Comissões lnter setoriais e outras que julgar necessárias,
inclusive Grupos de Trabalho, integradas pelas secretarias e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil;

1\ VIII - D~liberar sobre propostas de normas básicas municipais para operacionalização do

\_

~ ~ Sistema Unico de Saúde;

IX~Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à política de recursos
humanos para a saúde;

x - Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do
Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, e do Fundo Municipal de Saúde, oriundos das
transferências do orçamento da União, do orçamento estadual e 15% do orçamento municipal,
como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda
Constitucional N° 29/2000

XI - Aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais de
Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, e convocá-Ias, extraordinariamente, na
forma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do Art. 10da Lei n. 8142/90; .

XII - Aprovar os critérios e o repasse de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo
da Secretaria Municipal de Saúde e a outras instituições e respectivo cronograma e acompanhar
sua execução;

XIII - Incrementar e-aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos,
Ministério Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não
representados no Conselho;

XlV •Articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de
estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e
Controle Social;

XV - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na
área de saúde, visando à observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento
sociocultural do município;

XVI· Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde;

XVII M Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social;

XVIII- Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência.

CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO

Avenida Adalício Nogueira. 75, Policllnica Municipal sala1B Nova Coréla p lurl-:!~ I
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Art. 4° - Conselho Municipal de Saúde tem a seguinte organização:

. PLENÁRIO

2. COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO

3. MESA DIRETORA

3. SECRETARIA EXECUTIVA

Seção I

- Plenário-

Art. 5° - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde é o fórum de deliberação plena e
conclusiva, configurado por Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, de acordo com requisitos
.de funcionamento estabelecidos neste Regimento.

Subseção 1

Composição

Art. 6° - A composição do plenário será conforme Art. 167 da Lei Orgânica do Município de
Caravelas, garantida a paridade dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos

Art. 7° - A representação dos órgãos e entidades inclui uin titular e um suplente.

Parágrafo Único- Na presença do titular o suplente não terá direito a voto nas reuniões, porém,
com amplo direito de manifestação.

~. 8° - Os representantes dos segmentos e/ou órgãos integrantes do Conselho Municipal de
Saúde terão mandato de dois anos, ficando a critério dos segmentos e/ou órgãos, a substituição
ou manutenção dos Conselheiros que as representam, a qualquer tempo. excetuando os casos
previstos nos I 1°, I 2° e I 3° deste Artigo.

'I" Será dispensado, automaticamente. o conselheiro que, deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões ordinárias consecutivas ou a 4 (quatro) reuniões intercaladas sem justificativa no
período de um ano civil;

, 2° A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde. por
decisão da maioria simples dos seus membros, comunicada ao Prefeito Municipal, para tomada
das providências necessárias à sua substituição na forma da legislação vigente;

, 3° As justificativas de ausências deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho
Municipal de Saúde até 48 horas úteis após a reunião.

Subseção 11
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Funcionamento

Art. 9° - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-à, ordinariamente, 12 (doze) vezes por ano,
e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou em decorrência de requerimento
da maioria absoluta dos seus membros.

tIO Exposição no mural de avisos em todas as unidades de saúde os nomes dos membros do
Conselho Municipal de Saúde;

, 2° Informar com carro de som o dia reunião do conselho, em, pelo menos a sede, Ponta de
Areia e Barra de Caravelas;

t 30 As reuniões serão iniciadas com a presença mínima da metade mais um dos seus membros;

, 4° Cada membro terá direito a um voto;

Art. 10°· O Conselho Municipal de Saúde terá um conselheiro Presidente. Vice-presidente,
Secretário e Vice-Secretárío, eleitos pelos pares, com mandato ~e um ·ano, permitida uma
recondução sucessiva.

Art. 11°- O Presidente, e na sua ausência o vice-presidente, terá as seguintes atribuições:

, 1°Conduzir as Reuniões Plenárias;

I 20 Encaminhar para efeito de divulgação pública as Resoluções, Recomendações e Moções
emanadas do Plenário, nas Reuniões por ele presididas.

Art. 12°- O secretário terá as seguintes atribuições:

'10 Contribuir com a elaboração das atas, resoluções, recomendações e moções do conselho.

'2° Acompanhar a manutenção do arquivo do conselho.

Art. 130 - O Vice-Secretário substituirá o secretario na sua ausência e terá as mesmas
atribuições.

Art. 14° - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde terá direito apenas ao voto nominal
e, a prerrogativa de deliberar em casos de extrema urgência ad referendum do Plenário,
submetendo o seu ato à ratificação deste na reunião subsequente.

Art. 150 - A pauta da reunião ordinária constará de:

a) discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

b) informes dos Conselheiros e apresentação de temas relevantes para o conhecimento da
plenária.
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Conselho Municipal de
Saúde de Caravelas

c) ordem do dia constando dos temas previamente definidos e preparados, observando o
relatório final da Conferência Municipal de Saúde, sendo obrigatório um tema da agenda básica
anual aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, rios termos que estabelece o ' 5° deste artigo;

d) d~liberações

e) definição da pauta da reunião seguinte;

f) encerramento.

tIO Os informes e apresentação de temas não comportam discussão e votação, somente
esclarecimentos breves. Os Conselheiros que desejarem apresentar informes devem inscrever-
se logo após a leitura e aprovação da ata anterior

, 2° Para apresentação do seu informe cada conselheiro inscrito disporá de 5 minutos
improrrogáveis. Em caso de polêmica Ou necessidade de deliberação, o assunto deverá passar
a constar da ordem do dia da reunião ou ser pautado para a próxima, sempre a critério do
Plenário;

, 3° A definição da ordem do dia, partirá da relação dos temas básicos aprovada anualmente
pelo Plenário, dos produtos das comissões, das indicações dos conselheiros ao final de cada
Reunião Ordinária;

, 40 Sem prejuízo do disposto no ' 3° deste artigo, a Secretaria Executiva poderá proceder a
seleção de temas obedecidos os seguintes critérios:

a) Pertinência (inserção clara nas atribuições legais do Conselho)

b) Relevância (inserção nas prioridades temátícas definidas pelo Conselho)

c) Tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil)

d) Precedência (ordem da entrada da solicitação);

I 5° Cabe à Secretaria Executiva a preparação de cada tema da pauta da ordem do dia, com
documentos e informações disponíveis, inclusive destaques aos pontos recomendados para
deliberação, a serem distribuídos pelo menos uma semana antes da reunião, sem o que, salvo a
critério do plenário, não poderá ser votado.

Art. 16° - As deliberações do Conselho Municipal de Saúde, observado o quórum estabelecido;
serão tomadas pela maioria simples de seus membros, mediante:

a) Resoluções homologadas pelo Prefeito Municipal sempre que se reportarem a
responsabilidades legais do Conselho;
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b) Recomendações sobre tema ou assunto específico que não é habitualmente de sua
esponsabilidade direta, mas é relevante e/ou necessário, dirigida a ator ou atores institucionais
de quem se espera ou se pede determinada conduta ou providência;

c) Moções que expressem o juízo do Conselho, sobre fatos ou situações, com o propósito de
manifestar reconhecimento, apoio, critica ou oposição;

'1o As deliberações serão identífícadas pelo seu tipo e numeradas correlativamente;

r 2° As Resoluções do Conselho Municipal de Saúde serão homologadas pelo Prefeito
Municipal e publicadas em Jornal de Circulação no Município, blogs, sites e outras mídias, no
prazo máximo de trinta dias, após sua aprovação pelo Plenário;

, 3° Na hipótese de não homologação pelo Prefeito Municipal, a matéria deverá retomar ao
Conselho Municipal de Saúde na reunião seguinte, acompanhada de justificativa e proposta
alternativa, se de sua conveniência. O resultado da deliberação do Plenário será novamente
encaminhado ao Prefeito Municipal e publicada em Jornal de Circulação no Município, no
prazo máximo de trinta dias. após sua aprovação pelo Plenário;

r 4° A não homologação. nem manifestação pelo Prefeito Municipal em trinta dias após o
recebimento da decisão, demandará convocação de audiência especial do Prefeito para
comissão de Conselheiros especialmente designada pelo Plenário;

, 5° Analisadas e/ou revistas as Resoluções, seu texto final será novamente encaminhado para
homologação e publicação devendo ser observado o prazo previsto no parágrafo '3°.

Art. 17° - As Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, observada a legislação vigente, terão
as seguintes rotinas para ordenamento de seus trabalhos:

I - As matérias pautadas, após o processo de exame preparatório serão apresentadas
preferencialmente por escrito, destacando-se os pontos essenciais, seguindo-se a discussão e,
quando for o caso, a deliberação;

IV - As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções,
mediante manifestação expressa de cada conselheiro, ficando excluída a possibilidade de
votação secreta;

v - A recontagem dos votos deve ser realizada quando a presidência da Plenária julgar
necessária ou quando solicitada por um ou mais conselheiros.

Art. 180 - As reuniões do Plenário podem ser gravadas e das atas devem constar:

a) relação dos participantes seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade
(titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;

b) resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto
ou sugestão apresentada;
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c) relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação does) responsável(eis) pela
apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por
.Conselheírot s);

d) as deliberações tomadas. inclusive quanto a aprovação da ata da reunião anterior aos temas
a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, registrando o número de votos contra, a favor
e abstenções. incluindo votação nominal quando solicitada;

I 10 O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do Conselho estarão disponíveis na
secretaria executiva em gravação e/ou em cópia de documentos apresentados;

I 20 _ A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata de modo que cada
Conselheiro possa recebê-Ia, no mínimo, 5 dias antes da reunião em que será apreciada;

I 30 _ As emendas e correções à ata serão entregues pelo(s) Conselheiro(s) na Secretaria
Executiva até o início da reunião que a apreciará.

Art. 19° - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde pode fazer-se representar perante
instâncias e fóruns da sociedade e do governo através de um ou mais conselheiros designados
pelo Plenário com delegação específica.

Seção II

- Comissões e Grupos de Trabalho-

Art. 20° - As Comissões permanentes, criadas e estabelecidas pelo Plenário do Conselho
Municipal de Saúde tem por finalidade articular políticas e programas de interesse para a saúde
cujas execuções envolvam áreas não integralmente compreendidas no âmbito do Sistema Único
de Saúde, em especial:

a) Saneamento e Meio Ambiente;

b) Vigilância Sanitária;

c) Recursos Humanos;

d) Orçamento e Finanças

e) Avaliação e Apoio Distrital
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rt. 21° - A critério do Plenário, poderão ser criadas outras Comissões e Grupos de Trabalho

ij m caráter permanente ou transitório que terão caráter essencialmente complementar à atuação
Conselho Municipal de Saúde, articulando e integrando os órgãos, instituições e entidades

que geram os programas, suas execuções, e os conhecimentos e tecnologias afins, recolhendo-
os e processando-os, visando a produção de subsídios, propostas e recomendações ao Plenário
do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único - Em função das suas fmalidades, as Comissões e Grupos de Trabalho tem
como clientela exclusiva o Plenário do Conselho Municipal de Saúde que lhes encomenda
objetivos, planos de trabalho e produtos e que poderá delegar-lhes a faculdade para trabalhar
com outras entidades.

Art. 22° - As Comissões e Grupos de Trabalho de que trata este Regimento serão constituídas
pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme recomendado a seguir:

a) Comissões, até 4 membros efetivos;

b) Grupo de Trabalho, até 5 membros efetivos;

, 1° As Comissões e Grupos de Trabalho serão dirigidas por um Coordenador designado pelo
Plenário do Conselho Municipal de Saúde, que coordenará os trabalhos, com direito a voz e
voto,

I 2° Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de duas Comissões
Permanentes;

, 3° Será substituído o membro da Comissão ou Grupo de Trabalho que faltar, sem justificativa
apresentada até 48 horas após a reunião, a duas reuniões consecutivas ou quatro intercaladas no
período de um ano. A Secretaria Executiva comunicará ao Conselho Municipal de Saúde para
providenciar a sua substituição.

Art. 23° - A constituição e funcionamento de cada Comissão e Grupo de Trabalho serão
estabelecidos em Resolução específica e deverão estar embasados na explicitação de suas
finalidades, objetivos, produtos, prazos e demais aspectos que identifiquem claramente a sua
natureza.

Parágrafo único - os locais de reunião das Comissões e Grupos de' Trabalho serão escolhidos
segundo critérios de praticidade.

Art. 24° - Aos coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho incumbe:

I - Coordenar os trabalhos;

TI - Promover as condições necessárias para que a Comissão ou Grupo de Trabalho atinja a sua
fmalidade, incluindo a articulação com os órgãos e entidades geradores de estudos, propostas,
normas e tecnologias;

Avenida Adalicio Nogueira. 75, Policlfnica Municipal Sala 06 -NE>V&-Goréie- -
Caravelas - Bahia - CEP 45.900-000 ICarrõrte da. s Pessoa. J. urídtc ••

Fone/Fax.: (73) 3297-1717 Jt: .- t.!.n.*"'a 4. CU"8'1· 'a~ ;, "t,,,:1o 118 SAI' ••

Irl~n<1. d{. ~ 10:" .1•.••n.
e f j c i ••I $I

I



I
f:\ III - Designar secretário "ad hoc" para cada reunião;

'~ ~ - Apresentar relatório conclusivo ao Secretário Executivo, sobre matéria submetida a estudo
pata encaminhamento ao plenário do Conselho Municipal de Saúde;

V - Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas pela Comissão ou Grupo de
Trabalho encaminhando-as ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 25°· Aos membros das ç~mú~sQes ou Grupo de Trabalho incumbe:

I - Realizar estudos, apresentar proposições, .apreciar e relatar as matérias que lhes forem
distribuídas;

II - Requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação da matéria;

III - Elaborar documentos que subsidiem as decisões das Comissões ou Grupos de Trabalho;

Seção III

Atribuições dos Representantes do Colegiado

Subseção I

Representantes do Plenário

Art. 26° - Aos Conselheiros incumbe:

I - Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Saúde;

11 - Estudar e relatar, nos prazos pré-estabelecidos, matérias que lhes forem distribuídas,
podendo valer-se de assessoramento técnico e administrativo;

III - Apreciar e deliberar sobre matérias submetidas ao Conselho para votação;

IV - Apresentar Moções ou Proposições sobre assuntos de interesse da saúde;

v -Requerer votação de matéria em regime de urgência;

VI - Acompanhar e verificar o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde, dando ciência ao Plenário;

VII - Apurar e cumprir determinações quanto às investigações locais sobre denúncias remetidas
ao Conselho, apresentando relatórios da missão;

VIII - Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento do seu papel e ao
funcionamento do Conselho;
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I"'. IX - Construir e realizar o perfil duplo do Conselheiro - de representação dos interesses
/~ ~ específicos do seu segmento social ou governamental e de formulação e deliberação coletiva

no órgão colegiado, através de posicionamento a favor dos interesses da população usuária do
Sistema Único de Saúde .

.jJ

r- --

CAPíTULO IV
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRA TIVA

Seção I - Estrutura -

Art. 27° - O Conselho Municipal de Saúde terá uma Secretaria Executiva, diretamente
subordinada ao seu Presidente.

Parágrafo Único - A Secretaria Executiva é órgão vinculado ao Secretário Municipal de Saúde,
tendo por fmalidade a promoção do necessário apoio técnico-administrativo ao Conselho, suas
Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as condições para o cumprimento das
competências legais expressas nos Capítulos I e II deste Regimento;

Art. 28° - São atribuições da Secretaria Executiva:

I - Preparar, antecipadamente. as reuniões do Plenário do Conselho, incluindo convites a
apresentadores de Temas previamente aprovados, preparação de informes, remessas de material
aos Conselheiros e outras providências;

II - Acompanhar as reuniões do Plenário, assistir ao Presidente da mesa e anotar os pontos mais
relevantes visando a checagem da redação final da ata;

III - Dar encaminhamento às conclusões do Plenário, inclusive revendo a cada mês a
implementação de conclusões de reuniões anteriores;

IV - Acompanhar e apoiar os trabalhos das Comissões e Grupos de Trabalho inclusive quanto
ao cumprimento dos prazos de apresentação de produtos ao Plenário;

v -Despachar os processos e expedientes de rotina;

VI - Acompanhar o encaminhamento dado às Resoluções, Recomendações e Moções emanadas
do Conselho e dar as respectivas informações atualizadas durante os informes do Conselho
Municipal de Saúde.

VII - O servidor público investido de cargo na Diretoria Executiva do Conselho poderá ser
dispensado para atividades do conselho sem prejuízo dos seus vencimentos.

Art. 29° - São atribuições do Coordenador da Secretaria Executiva:

I - Instalar as Comissões e Grupos de Trabalho;
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II - Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das
tividades do Conselho Municipal de Saúde e de suas Comissões e Grupos de Trabalho,
pe inentes a orçamento, finanças, serviços gerais e pessoal; dirigir, orientar e supervisionar os
serviços da Secretaria;

1lI - Participar da mesa assessorando o Presidente e o Coordenador nas Reuniões Plenárias;

IV - Despachar com o Conselho Municipal de Saúde os assuntos pertinentes ao Conselho;

v - Articular-se com os Coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho para fiel
desempenho das suas atividades, em cumprimento das deliberações do Conselho Municipal de
Saúde e promover o apoio necessário às mesmas;

VII - Submeter ao Secretário do Conselho Municipal de Saúde e ao Plenário, relatório das
atividades do Conselho Municipal de Saúde do ano anterior, no primeiro trimestre de cada ano;

VIII - Acompailhar e agilizar as publicações das Resoluções do Plenário;

IX - Convocar as Reuniões do Conselho Municipal de Saúde e de suas Comissões e Grupos de
Trabalho, de acordo com os critérios definidos neste Regimento;

x -Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente do Conselho Municipal
de Saúde assim como pelo Plenário;

Xl - Delegar competências.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30° - O Conselho Municipal de Saúde poderá organizar mesas-redondas, oficinas de
trabalho e outros eventos que congreguem áreas do conhecimento e tecnologia, visando
subsidiar o exercício das suas competências, tendo como relator um ou mais Conselheiros por
ele designado(s).

Art. 31° - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno,
serão dirimidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 320 - As Comissões e os Grupos de Trabalho poderão convidar qualquer pessoa ou
representante de órgão municipal, empresa privada. sindicato ou entidade civil, para
comparecer às Reuniões e prestar esclarecimentos desde que aprovado pelo Plenário.

Art. 33° - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua publicação, só
podendo ser modificado por quórum qualificado de 2/3 (dois terços) de seus Membros.
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Art. 340 - As eventuais divergências ou conflitos com atos infra legais em vigor na data da
aprovação deste regimento, temo sua validade condicionada às respectivas alterações nos atos,
devendo sua viabilização ser da competência do Secretário Municipal de Saúde.

Art. 350 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

FICA CONSTITUÍDA A COMISSÃO ABAIXO PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO /
ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARA VELAS:

. Maria Noêrnia Santana Souza

<=:'::0 ~4:':n.~~H:~~""OI~::.\
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MUNICIPIO DE CARAVELAS
Estado, da -3ahia

Gabinete do Prefeito

íl
~ PREfflTURA

4eARAVELA
TUDO POR v o c t i

Oficio CABIN° 27012017.

Caravelas - Bahia, 18 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhora Presidente

Excelentíssimos Senhores Vereadores

Câmara Municipal de Caravelas - Bahia.

Prezados Senhores,

Com os nossos cumprimentos, através do presente venho convidar a Senhora Presidente e
demais Vereadores(as) desta Augusta Casa de Leis, para participarem da inauguração da
Reforma do PSF de Taquari, nesta sexta-feira, 22 de Setembro; às 18h.

E a Prefeitura de Caravelas trabalhan'do para dar mais comodidade aos caravelenses.

Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando, nesse momento o nosso
apreço e estima e consideração.

Atenciosamente,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAVELAS - BAHIA.

Prefeito Silvio Ramalho da Silva.

THÁBATA LOPES SIQUARA.

Assessora Consultora Jurídica.

Decreto 132/217.


