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Diário Oficial 
Nº 1905 - ANO IX TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
PORTARIA Nº 069/2019 – GP  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTERMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE  DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal 
Nº 577/2007. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar interinamente, sem assunção remuneratória, a servidora ANDRESSA KERLEY 
CRESCÊNCIO DE SOUZA ESTANISLAU, CPF Nº 011.285.024-37, Matrícula Nº 5020-1, para o cargo 
comissionado de Secretária de Trabalho e Assistência Social, a qual acumulará com seu atual cargo de 
Secretária Adjunta de Trabalho e Assistência Social, durante o período de afastamento por licenciamento 
médico da Secretaria JOSIANA OLIVEIRA MENDES DA SILVA, CPF Nº 068.840.994-61, Matricula Nº 2886-
2. 
Art. 2º - Esta Portaria entra de vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de fevereiro de 2019. 
 

JOAZ OLIVERIA MENDES DA SILVA 
Prefeito de Extremoz 

 
PORTARIA Nº 070/2019 – GP  
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTERMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal 
Nº 577/2007. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A administração de gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social será de 
responsabilidade do Prefeito JOAZ OLIVERIA MENDES DA SILVA e da servidora ANDRESSA KERLEY 
CRESCÊNCIO DE SOUZA ESTANISLAU, matrícula nº 5020-1, CPF Nº 011.285.024-37. 
 
§1º A servidora atuará como ordenadora de despesas na administração do Fundo Municipal de Assistência 
Social com as seguintes competências: 
 
I -  Promover movimentação financeira nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social para: 

a) Realizar consultas de extratos bancários; 
b) Realizar operacionalização do sistema financeiro de despesas referentes aos recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social 
§ 2º O Prefeito Municipal atuará no gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social como tesoureiro 
com as seguintes competências: 
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I -  Promover movimentação financeira nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social para: 
c) Realizar consultas de extratos bancários; 
d) Realizar operacionalização do sistema financeiro de despesas referentes aos recursos dos Fundo 

Municipal de Assistência Social 
 

§3º Deverão atuar conjuntamente na efetivação de pagamentos de receitas provenientes do Fundo Nacional 
de Assistência Social, Fundo Estadual de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, 
Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 22 de 
janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de fevereiro de 2019. 
 

JOAZ OLIVERIA MENDES DA SILVA 
Prefeito de Extremoz 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PORTARIA Nº 003/2019 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder três (03) diárias ao senhor JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, CPF 

061.242.554-13, Prefeito Constitucional do Município de Extremoz, que viajará à Brasília com ida no dia 19 
de fevereiro, retornando no dia 22 de fevereiro de 2019, conforme Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 
2013. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 
Extremoz/RN, 19 de fevereiro de 2019. 

 
MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 

Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
SEMANA PEDAGÓGICA - 2019 

APRESENTAÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza a Semana Pedagógica de 2019 nas instituições 
de ensino municipais, no período de 19 a 20 de fevereiro. Esse encontro pedagógico será facultado aos 
profissionais da rede municipal: equipe pedagógica, gestores, professores e demais responsáveis 
educacionais. 

A Semana Pedagógica 2019 traz como tema: Extremoz e a BNCC: ressignificando nossa prática 
pedagógica através dos saberes locais, em prol de uma educação inovadora, com objetivos de 
aprendizagens significativas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, considerando as 
especificidades do cenário de Extremoz e as redes de ensino. 

Nesse ínterim, ocorrerá estudos para uma reestruturação das Propostas Pedagógicas Curriculares 
das escolas, como também, serão revistos pressupostos para atualizações dos Projetos Político-
Pedagógicos (PPP), haja vista, que as propostas curriculares deverão ser elaboradas e planejadas às 
práticas educativas idealizadas pela comunidade escolar. 
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Sendo assim, a Semana Pedagógica de 2019, é descrita como uma das etapas de formação 
continuada dos profissionais de educação das escolas municipais, com o intuito de uma educação inovadora, 
justa e igualitária. 

Por conseguinte, a culminância da Semana Pedagógica acontecerá no dia 22/02/2019, no horário 
das 08h às 12h na UAB. 

 
JOSÉ ELIÊ RIBEIRO 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
RESOLUÇÃO Nº 115/2017 
 

Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 
 

 
  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 140ª Reunião Ordinária, datada de 31 
de outubro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
  ARTIGO 1º -  RESOLVE APROVAR NA INTEGRA O NOVO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN. 
 
 
                   

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
 

   
  
                        Homologo a Resolução Nº 115/2017, de 31 de outubro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 
 
 

  Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 
 
 
  

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 
 
 

 
REGIMENTO INTERNO 

 
 

TÍTULO I 
 

DO CONSELHO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
 

 
DA NATUREZA, DOS FINS E DA JURISDIÇÃO. 
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Art. 1º – O presente Regimento Interno regulamenta as atividades do Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, constituído pela Lei Municipal nº 317/97 e alterada pela Lei Complementar  Nº 635/2010  
de 30  de dezembro de 2010. 
 
§ 1º – O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é um órgão colegiado, integrante do Sistema único de Saúde 
(SUS) no âmbito do Município, tem caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias 
de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos financeiro, nos termos das leis Federais nº 8080 e 8142 de 19 
de setembro e 22 de dezembro de 1990, respectivamente e como também a emenda constitucional 29/02. É 
composto por representantes do governo, dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde e dos 
usuários, cujas decisões, quando consubstanciadas em resoluções, são homologadas pelo Secretário(a) 
Municipal de Saúde. 
 
§ 2º – O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é sediado no Município sede, integra a estrutura da Secretaria 
Municipal de Saúde, relacionando-se diretamente ao Secretário de Saúde, tem jurisdição em todo Município 
e duração por tempo indeterminado. 
 
Art. 2° O Conselho Municipal de Saúde (CMS) tem por finalidade atuar na formulação e no 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.  
 
CAPITULO II 

 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é constituído por 12 membros efetivos e respectivos 
suplentes obedecendo, o princípio da paridade, de 50% usuários, 25% trabalhadores da saúde, 25% dos 
representantes do Governo, prestadores de serviços público  
e privado ou filantrópicos, conforme previsto na Lei Municipal nº 317/97, revogada pela Lei Complementar  
Nº 635/2010  de 30  de dezembro de 2010, sendo distribuídos na seguinte composição: 
 
 
§ 1º  – Representantes do Governo e prestadores de Serviços privados e filantrópicos: 
 

I - Secretário(a) Municipal de Saúde 
 
II - 02 (dois) Representantes de secretarias, autarquias Municipais, de prestadores de serviços 
privado ou filantrópico. 

 
§ 2º - Representantes dos trabalhadores da saúde: 
 

I - 03 (três) Representantes á serem escolhidos em plenária dos profissionais de saúde e seus 
respectivos suplentes.  
 

§ 3º – 06 (seis) representantes dos usuários de acordo com as especifidades locais, aplicando o princípio da 
paridadi, poderão ser contempladas dentre outras, as seguintes representações: 
 

I - Representante de movimentos sociais e populares organizados a serem escolhidos em plenária 
dos usuários e seus respectivos suplentes.  
 
II - Representantes de Entidades Religiosas a serem escolhidos por seus respectivos seguimentos. 

 
             III -  Representante de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e 
federações de trabalhadores urbanos, representante de entidades congregadas de sindicatos, centrais; 
sindicais, confederações e federações de trabalhadores rurais; 
 
§ 4º Os representantes referidos no § 3º, deste artigo, respeitada a autonomia dos procedimentos de suas 
escolhas pelos movimentos, entidades e organizações, terão suas indicações encaminhadas ao Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde (CMS), acompanhadas de ofício e da ata da reunião em que se processou a 
respectiva seleção. 
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§ 5º – Em caso de vacância de titular e respectivo suplente, caberá à plenária do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), deliberar sobre a substituição deste;  
 
§ 6º – Serão consideradas como existentes, para fins de participação no conselho, as entidades 
regularmente organizadas. 
 
§ 7º – A cada titular do Conselho Municipal de Saúde (CMS) corresponderá a um suplente que o substituirá 
nas faltas e impedimentos, tendo direito à voz e voto. 
 
§ 8º – Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde (CMS) serão nomeados pelo 
Executivo Municipal, respeitando a autonomia e o processo interno dos seus segmentos. 
 
§ 9º - Os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde (CMS) terão seus respectivos suplentes, 
indicados na forma deste Regimento.  
  
Art. 4º A representação dos órgãos, das entidades e dos movimentos sociais inclui um membro titular e seu 
respectivo suplente, vinculados, ainda que não sejam da mesma entidade ou órgão. 
 
 Parágrafo único.  Na presença do membro titular nas reuniões, o membro suplente terá somente direito a 
voz e não a voto.  
 
 Art. 5º Os representantes indicados pelas entidades e pelos movimentos sociais dos usuários do SUS, 
pelas entidades de profissionais de saúde e comunidade científica, pelas entidades empresariais com 
atividades na área da saúde e pelas entidades dos prestadores de serviços de saúde, todas eleitas, terão o 
mandato de 03 (três) anos, que não coincidirá com o mandato do Executivo, permitida apenas uma 
recondução; 
 
§ 1° Será dispensado, automaticamente, o conselheiro que deixar de comparecer a três reuniões 
consecutivas ou a seis reuniões intercaladas, sem justificativa, por escrito, no período de um ano civil.  
 
§ 2º As justificativas de ausências deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
de Saúde até quarenta e oito horas úteis, após a reunião. 
 
§ 3º A perda de mandato da representação de qualquer entidade ou movimento social será declarada pelo 
Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), por decisão da maioria simples dos seus membros, sendo 
a vaga assumida pelo seu respectivo suplente. 
 
§ 4º Fica a cargo das entidades ou dos movimentos sociais a indicação dos respectivos representantes para 
o exercício do mandato, bem como a sua substituição, a qualquer tempo, excetuando-se os casos previstos 
nos § 1º e 3º deste artigo. 
 
§ 5º A recondução de que trata o caput deste artigo somente se aplica aos membros representantes das 
entidades ou dos movimentos sociais que tiverem sido reeleitos. 
  
 

CAPÍTULO III 
 
DA COMPETÊNCIA 
 
ART.6º - Ao Conselho Municipal de Saúde Compete: 
 
I – Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, respaldado na Lei Orgânica de Saúde (8.080/90) (8.142/90) na 
resolução nº 33 de 23 de dezembro de 1992 do Conselho Nacional de Saúde, nas deliberações das 
Conferencias Municipais de saúde e na emenda constitucional de nº 29/00  e Resolução nº 333/2003. 
 
II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde, em razão das 
características epidemiológicas e da organização dos serviços 
 
III - fortalecer a participação e o controle social no SUS  no âmbito municipal; 
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IV – Formulação de estratégias e mecanismos de controle de execução do SUS, articulando-se com demais 
colegiados em nível nacional e estadual; 
 
V – Promover á avaliação no funcionamento dos serviços de saúde oferecidos a população pelos órgãos e 
entidades que integram o SUS no município; 
 
VI – Examinar e dar parecer às propostas denuncias e consultas sobre assuntos referentes a ações de 
serviços de saúde e apreciar recursos a respeito de deliberações da plenária do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS). 
 
VII – Propor medidas para aperfeiçoamento da organização e funcionamento do SUS no âmbito municipal; 
 
VIII – Fomentar a participação comunitária no controle da administração do sistema da saúde; 
 
IX – Exercer a fiscalização e controle sobre o Fundo Municipal de Saúde; 
 
X – Constituir comissões técnicas especifica, para a realização de estudos e pesquisas, recomendando 
diretrizes, orientações, normas gerais e ações de saúde, no âmbito municipal; 
 
XI – Apreciar e propor alterações na Legislação Sanitária Municipal; 
 
XII – Propor diretrizes quanto à localização e o tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde pública e 
privadas, participantes do SUS, no âmbito do município; 
 
XIII – Propor critérios para celebração de contratos ou convênios, entre setores público e as privado de 
saúde, no que se refere à prestação de serviços de saúde; 
 
XIV – Apreciar e deliberar sobre as celebrações dos convênios de acordo com os critérios já estabelecidos; 
 
XV – Propor convocação e estruturar a comissão organizadora da Conferência Municipal de Saúde; 
 
XVI – Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Conselho, definindo sua organização e normas de 
funcionamento; 
 
XVII – Deliberar sobre as atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde e pelas conferências 
Municipal, Estadual e Federal de Saúde; 
  
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 7º – O Conselho Municipal de Saúde (CMS) funcionará através das seguintes instâncias:  
          
                 I – Plenário, constituído pelos conselheiros,  
                 II – Mesa Diretora,      
                 III – Presidente e Vice-Presidente,  
                 IV – Comissões Especificas,  
                 V - Secretaria Executiva,  
                   

SECÄO I 
 

DO PLENÁRIO E REUNIÖES 
 
 
Art. 8º – O Plenário compõe-se dos Conselheiros no exercício pleno de seu mandato e o órgão soberano de 
deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS).   
 
Art. 9º O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS) é o fórum de deliberação plena e conclusiva, 
configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com requisitos de funcionamento 
estabelecidos neste Regimento. 
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Art. 10º – Compete ao plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS):   
 
                 I – Acompanhar, propor e controlar as ações em todos os níveis, relacionadas nos incisos do 
artigo 6, deste regimento;   
 
               II – Deliberar sobre os assuntos a serem apreciados no Conselho Municipal de Saúde (CMS);   
 
               III - Baixar normas de sua competência, necessárias a regulamentação e implementação da Política 
Municipal de Saúde;            
                          
                IV – Dispor sobre normas e atos relativos ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS);  
 
                V – Eleger Presidente, Vice-Presidente e a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde (CMS), 
dentre os titulares, através do voto de 2/3 (dois terços) de seus membros;   
 
                 VI – Aprovar a criação e dissolução de comissões especifica;   
 
                 VII – Deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde;  
 
                 VIII – Deliberar sobre a administração de recursos financeiros destinados a execução das 
atividades do Conselho Municipal;   
 
                IX – Deliberar sobre a prestação de contas anual submetida ao plenário pelo(a) presidente. 
 
               X - elaborar e aprovar o Regimento Eleitoral da eleição do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
 
               XI - aprovar representação junto ao Ministério Público quando as competências e decisões do 
Conselho forem desrespeitadas ou ocorrer ameaça de grave lesão à saúde pública, por maioria qualificada 
de votos:  
a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros 
presentes; 
b) entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade do total de membros 
do Conselho; e 
c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total dos membros do Conselho. 
 
Art. 11º - Compete aos Conselheiros integrar as comissões especificas, apresentando propostas ou parecer.  
 
Art. 12º - Será obrigatória a presença dos Conselheiros e/ou de seus suplentes nas reuniões dos  
Plenários do Conselho Municipal.   
 
Parágrafo Único – No caso de presença dos dois Conselheiros Titulares e Suplentes ambos terão direito a 
voz, cabendo somente ao Titular o direito de voto.  
 
Art. 13º – Cada Conselheiro terá um suplente, que o substituirá em todas as suas atribuições nas suas faltas 
e impedimentos.   
 
Art. 14º – O exercício da função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada como serviço 
relevante a comunidade.    
                    
§ 1º  – Deverá ser assegurada pelos empregadores aos membros do conselho, disponibilidade. 
 
§ 2º – O plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  definira a carga horária necessária ao exercício da 
função de conselheiro e a solicitação por escrito, sendo feita pelo presidente do  
Conselho Municipal de Saúde (CMS)  às respectivas empresas ou instituições.   
 
 § 3º – Os membros e entidades do Conselho Municipal de Saúde (CMS) poderão ser substituídos mediante 
solicitação da entidade ou autoridade responsável, devendo a solicitação ser apreciada pelo plenário.                     
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§ 4º – Os membros e entidades do Conselho Municipal de Saúde (CMS) serão substituídos caso faltem, 03 
(três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no período de 12 (doze) meses, sem motivo 
justificado.   
 
§ 5º – As entidades ou organizações representadas pelos conselheiros faltosos deverão ser comunicadas por 
escrito, através de correspondência do(a) presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS). 
 
§ 6º  – A substituição da entidade se dará mediante indicação de outra pelo Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) e nomeada pelo Prefeito Municipal, mantendo-se a paridade na composição do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS).    
 

SECÄO II 
 

DA MESA DIRETORA 
 
Art. 15º - Compete à Mesa Diretora: 
 
I - articular, junto ao Poder Executivo, as condições necessárias para o pleno funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), incluindo a execução do planejamento e o monitoramento das ações; 
II - promover articulações políticas com órgãos e instituições, internos e externos, com vistas a garantir a 
intersetorialidade do controle social e a articulação com outros conselhos de políticas públicas com o 
propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento da 
participação da sociedade na formulação, implementação e no controle das políticas públicas;  
III - elaborar e encaminhar ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS)   relatórios mensais sucintos 
das suas atividades, assim como submeter, anualmente, ao Plenário, relatório de gestão;  
 
 
IV - responsabilizar-se pelo acompanhamento da execução orçamentária do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) e sua prestação de contas ao Plenário;  
V - responsabilizar-se pelo encaminhamento de todas as matérias para deliberação do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) ; 
VI - analisar o relatório de freqüência dos Conselheiros nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS)   para deliberação do Plenário e demais providências regimentais; 
VII - decidir, quando necessário, pelo convite a especialistas, visando a esclarecimentos de assuntos, 
matérias e informações referentes a temas de interesse do Conselho Municipal de Saúde (CMS);  
VIII - receber da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde (CMS)   matérias, processos, 
denúncias, pareceres e sugestões, inclusive os provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional de Saúde, 
para análise e encaminhamentos cabíveis;  
IX - encaminhar e monitorar as deliberações do Plenário, garantindo o cumprimento dos prazos fixados por 
este;  
X - articular-se com os Coordenadores das Comissões e dos Grupos de Trabalho visando atender às 
deliberações do Plenário, assim como receber os resultados dos trabalhos para ser enviados ao Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), garantindo os prazos fixados;  
XI - proceder à seleção de temas para a composição da pauta das Reuniões Ordinárias e das Reuniões 
Extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde (CMS), priorizando aquelas deliberadas em reunião 
anterior, observando os seguintes critérios, estabelecidos pelo Pleno, que levam em consideração a:  
a) pertinência (inserção clara nas atribuições legais do Conselho); 
b) relevância (inserção nas prioridades temáticas definidas pelo Conselho); 
c) tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil); 
d) precedência (ordem da entrada da solicitação); 
XII - tomar outras providências, visando ao cumprimento de suas atribuições;  
XIII - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde (CMS), submetendo os 
casos omissos à apreciação do Plenário; e 
XIV - convocar reuniões com os Coordenadores das Comissões, aprovadas previamente pelo Plenário. 
XV – Deverá diminuir as deliberações ad. Referendum do Presidente. 
 
Art. 16º - A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde (CMS) observará, no desenvolvimento do seu 
trabalho, os seguintes princípios e diretrizes: 
 
I - o exercício da democracia, da transparência, da cooperação, da solidariedade, do respeito às diferenças 
e diferentes na busca da eqüidade; 
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II - a valorização do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para o fortalecimento e a integração do Controle 
Social nas três instâncias de governo, observando padrões éticos necessários ao desenvolvimento sócio-
cultural do Município; e 
 
III - o respeito e o fortalecimento aos princípios e diretrizes norteadores do SUS.  
 
 

SECÄO III 
 

DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
 
ART. 17º – Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS).  
 
    I - Convocar e Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias, submetendo a votação as matérias a 
serem decididas pelo Plenário do Conselho.    
    II - Representar o Conselho Municipal de Saúde (CMS) em juízo ou fora dele, podendo delegar o(a) Vice-
Presidente ou outro membro do Conselho Municipal de Saúde (CMS). 
    III - Acatar decisões do Conselho e empenhar-se por sua efetivação.  
    IV – Assinar as deliberações do Conselho.  
     V - Dar conhecimento ao plenário dos assuntos oriundos da Secretaria Executiva, que devam ser objetos 
de deliberações. 
     VI - Baixar os atos necessários à execução das tarefas administrativas.  Assim como os que resultarem de 
deliberação do Conselho.  
     VII - Solicitar servidores públicos para assessoramento temporário e para serviços Administrativos de 
caráter permanente. 
     VIII - Submeter ao plenário a programação fisico-financeiro das atividades anuais. 
     IX - Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  a prerrogativa de deliberar ad. 
Referendum da plenária, em casos de caráter emergencial relevante.  
     X - As deliberações ad. Referendum, devem ser submetidos à plenária do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS)  na reunião seguinte.  
    XI - Exercer outras funções definidas em Lei ou neste Regimento. 
 
ART. 18º – Em suas faltas ou impedimentos, o(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  será 
substituído pelo(a) Vice-Presidente a quem competira também exercer outras atribuições que lhe forem 
delegadas pela Presidência ou pelo plenário. 
 
ART. 19º – Em caso de vacância o(a) Vice-Presidente assume a Presidência do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS).   
 
ART. 20º – Em situação em que o(a) Vice-Presidente não possa assumir, será convocada nova eleição de 
diretoria. 
 

SECÄO IV 
 

DAS COMISSÕES ESPECIFICAS 
 
Art. 21º - As Comissões Especificas são organismos de assessoria ao Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), que resgatam e reiteram os princípios do SUS e do controle social. São criadas com funções 
definidas pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), para estudos avaliações e emitir pareceres sobre 
temas que estejam em discussão.  
 
§ 1º – Poderão ser criadas comissões internas constituídas por entidades, membros do Conselho Municipal e 
outras instituições para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.  
 
§ 2º  – O Conselho Municipal de Saúde (CMS)  pode constituir comissões técnicas para assessorá-los em 
estudos e trabalhos específicos, bem como solicitar parecer a entidades órgão ou técnicos de reconhecida 
competência na área de saúde.  
 
§ 3º – As comissões terão por finalidades promover estudos, capacitação e elaborar projetos com vistas à 
compatibilização das políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas 
compreendidas no âmbito de SUS. 
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§ 4º  – O Coordenador e o relator das comissões serão escolhidos por seus próprios membros.    
 
Art. 22º - As Comissões serão compostas por quatro membros, titulares e/ou suplentes, definidos em 
plenária e, na impossibilidade da participação de um de seus membros este/a conselheiro/a deverá acionar 
outro do mesmo segmento para substituição e manutenção da paridade. 
 
§ 1º O Plenário poderá, de acordo com as necessidades e especificidades de determinada Comissão, e 
mediante justificativa fundamentada, aprovar composição diferente da prevista no caput deste artigo, quanto 
ao número de membros. 
 
§ 2º As Comissões poderão convidar representantes das áreas técnicas da secretaria Municipal de Saúde e 
outras Secretarias Municipais, de acordo com as necessidades e especificidades da própria Comissão. 
 
§ 3º As indicações das entidades para comporem cada Comissão devem ser de acordo com os seus 
objetivos e ser submetidas ao Plenário para deliberação. 
 
Art. 23º - Serão Coordenador e Relator das Comissões somente Conselheiros, titulares ou suplentes, que 
tenham afinidades com a temática da Comissão, indicados pelo Plenário ou pelos integrantes das 
Comissões e referendados pelo Plenário. 
 
Art. 24º - Serão considerados membros titulares e suplentes das Comissões, de acordo com as suas 
especificidades, Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde (CMS), titulares e suplentes, especialistas e 
representantes de instituições/entidades e movimentos sociais, a fim de garantir a intersetorialidade. 
  
Art. 25º - As Comissões deverão definir o seu funcionamento de acordo com as normas aprovadas pelo 
plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS);  
 
Art. 26º – Poderão ser criados dentro das Comissões Especificas,  os Grupos de Trabalho, instituídos pelo 
Plenário,  quando assim for necessário, os quais fornecerão subsídios de ordem política, técnica, 
administrativa, econômico-financeira e jurídica, sem, contudo, integrar a composição do Conselho. 
 
 

SECÄO V 
 
 

DA SECRETARIA EXECUTIVA E SUA ESTRUTURA 
 
ART. 27º – A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde (CMS) será exercida pelo Secretário 
Executivo.   
 
ART. 28º – Compete a Secretaria Executiva:  
          I - planejar, coordenar e orientar a execução das atividades do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
          II - Transcrever e fazer a leitura das atas das reuniões. 
          III - Preparar e distribuir as convocações para as reuniões.  
          IV - Preparar o material necessário para as reuniões.  
          V - Expedir correspondências e arquivar documentos.  
          VI - Prestar contas a Presidência e ao Plenário de todos os fatos ocorridos no Conselho.     
          VII - Informar a Coordenação os compromissos agendados.  
          VIII - Coordenar as atividades da Secretaria, sob a supervisão do(a) Presidente.  
          IX - Zelar pela guarda dos livros de termos de posse, de atas e toda documentação do conselho.  
           X - Manter atualizados os arquivos e fichários do Conselho e das atividades de protocolo e registro de 
documentos.  
           XI - Coordenar a elaboração do relatório anual do Conselho em conjunto com os Conselheiros. 
           XII - Receber relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para fim de processamento e 
inclusão na agenda. 
          XIII - Registrar os atos do Conselho em livro próprio para controle interno e validade contra terceiros.  
          XIV - Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo(a) Presidente ou pelo Plenário 
do Conselho. 
           XV - dar encaminhamento às demandas do Conselho Municipal de Saúde após a deliberação do 
Pleno. 
            XVI - tornar públicas as deliberações do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
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            XVII - providenciar todo o material necessário para o processo eleitoral do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS); 
  
 
 
            XVIII - participar e promover o apoio técnico-administrativo necessário para a realização das 
Conferências; 
            XIX - atuar desempenhando atos gestacionais junto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) como 
um todo; comporão a Secretaria Executiva um corpo permanente de servidores públicos da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e os servidores cedidos por entidades e orgãos públicos integrantes do SUS. 
 
ART. 29º – Integra a estrutura funcional da Secretaria Executiva um corpo permanente da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), que será o Secretário Executivo, e os servidores auxiliares postos à disposição 
do Conselho pelo Executivo Municipal, além dos arquivos, cadastros, livros de atas, equipamentos e material 
necessários ao funcionamento do Conselho. 
  
§ 1º - O horário de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN é das 8h às 14h, de 
segunda à sexta-feira, em local concedido pela Secretaria Municipal de Saúde.  
  
§ 2º - Os servidores cedidos pelo Executivo Municipal ficarão em jornada de trabalho compatível com o 
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, desde que não ultrapasse a carga horária prevista. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 30º – O(a) presidente e o(a) Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) serão escolhidos 
entre os conselheiros.    
 
Art. 31º – O período do mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  será de 03 (tês) 
anos podendo ser reeleito uma única vez.    
 
Art. 32º – O Conselho Municipal de Saúde (CMS) tomara as suas decisões em reuniões plenárias, mediante 
votação, nos termos deste regimento interno.  
 
§ 1º – As decisões do Conselho Municipal de Saúde (CMS) são fundamentadas em resoluções e 
homologadas pelo Chefe do Executivo ou representante legal (Secretário (a) Municipal de Saúde).   
 
§ 2º – As resoluções do Conselho Municipal de Saúde (CMS) bem como os temas tratados em plenário e 
comissões, deverão ser amplamente divulgadas por boletim informativo e outros instrumentos de 
comunicação. 
  
Art. 33º – As reuniões plenárias são a única instância de deliberação do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS). 
  
 
§ 1º  – As reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  serão realizadas com quorum de 50% mais um 
de seus membros e delibera por maioria simples dos presentes.   
 
§ 2º  – Cada membro do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  tem direito a um voto. 
 
Art. 34º – O Conselho Municipal funcionara em prédio e instalações, fornecidas pelo Poder Publico Municipal. 
 
Art. 35º – O Conselho municipal funcionara regularmente através de sessões ordinárias mensais, 
preferencialmente uma vez por mês, com horário e datas fixadas em calendário estabelecido na primeira 
reunião de cada ano, e, extraordinariamente, sempre que convocadas pelo presidente ou por seus membros.   
 
Parágrafo Único – As reuniões plenárias são abertas ao público, com direito a voz, salvo os casos especiais 
que exijam sigilo, a critério do plenário.   
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Art. 36º – A convocação para as reuniões ordinárias será feita com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, e 
será acompanhada da pauta, de acordo com calendário anual aprovado pelo conselho. 
  
Art. 37º – As sessões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente ou por 50% (cinqüenta por 
cento) dos membros do conselho, para tratar de assuntos deliberativos, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, preferencialmente em dias úteis, observando-se o mesmo quorum estabelecido no 
art. 32, deste regimento.   
 
Parágrafo Único – As sessões extraordinárias quando não convocadas no plenário terão convocação 
restritas aos membros titulares ou suplentes, respeitando o prazo estabelecido no capitulo deste artigo, e 
anexando-se a respectiva pauta.   
 
Art. 38º – Nas reuniões, as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes, exceto no que 
permite a reformulação deste regimento e a eleição do diretório.   
 
§ 1º  – Aberto os trabalhos, o Secretário Executivo fará a leitura da ata anterior e da ordem do dia, sendo 
tratados inicialmente os assuntos da reunião anterior, por venturas pendentes de deliberação.    
 
§ 2º – A seqüência dos trabalhos das reuniões será confirmação de existência de quorum, leitura, votação e 
assinatura da ata da reunião anterior, leitura das informações e expedientes, ordem do dia, definição da 
pauta e confirmação da data da próxima reunião. 
 
§ 3º  – Em caso de urgência ou alta relevância o conselho poderá alterar, por voto da maioria, a data da 
reunião e seqüência da pauta. 
 
Art. 39º - As reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS) deverão ser coordenadas pelo Presidente. 
 
§ 1º - No impedimento ou ausência do(a) Presidente a reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  será 
coordenada pelo(a) Vice-Presidente, caso estejam ausentes na hora aprazada pela convocação e havendo 
quorum, o plenário elegera entre seus membros uma coordenação para dirigir a reunião. 
 
Art. 40º _ Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de Saúde (CMS) poderá recorrer 
a pessoas e entidades mediantes os seguintes critérios: 
 
§ 1º _ Considerando-se colaboradores do Conselho Municipal de Saúde (CMS) instituições formadoras de 
recursos humanos para a saúde e as entidades representatividades profissionais de saúde, usuários do 
serviço de saúde, prestadores de serviços de saúde e administração publica. 
 
§ 2º _     Poderão ser criadas comissões internas constituídas por entidades, membros do conselho e outras 
instituições, para promover estudos e emitir parecer a respeito de temas específicos. 
 
ART. 41º - O conselho disporá sobre a locação de recursos físicos, materiais, financeiros e humanos 
necessários a seu funcionamento, assegurado no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.                    

 
SEÇÃO I  

DO EXPEDIENTE 
  

Art. 42º - O expediente terá duração de duas a três horas a depender da necessidade das matérias em 
pauta a serem apreciadas e/ou deliberadas e destina-se ao tratamento de: 
 
I - comunicações da Secretaria-Executiva; 
II - pedidos de licença e justificação de faltas dos Conselheiros; 
III - pedidos de inclusão de matéria na ordem do dia da próxima Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS); 
IV - pedido de inclusão, na ordem do dia, de assunto emergencial, devidamente justificado e aprovado por 
maioria; 
V - apresentação de convidados, bem como de novos Conselheiros ao Plenário; e 
VI - manifestação ou pronunciamento dos Conselheiros inscritos para falar, depois de esgotados os 
assuntos referidos nos incisos I a V deste artigo. 
 
§ 1º Os informes não comportam discussão e votação, mas somente esclarecimentos, devendo o 
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Conselheiro que desejar apresentar informe inscrever-se na Secretaria-Executiva até trinta minutos antes do 
horário previsto para o início da Reunião. 
 
§ 2° Não se tratará, no Expediente, de nenhuma matéria constante da ordem do dia. 
  

SEÇÃO II 
DA ORDEM DO DIA 

  
Art. 43º - A ordem do dia é a fase da reunião destinada à apresentação, debate e deliberação de temas, 
conforme o caso, devendo constar de cada tema pautado a respectiva indicação da condição do caso. 
 
§ 1º Deverão constar da ordem do dia, preferencialmente, matérias que já tenham sido apreciadas pela 
comissão permanente pertinente ao assunto, ou por conselheiro-relator designado pelo Plenário ou pela 
Mesa Diretora.  
 
§ 2º Para cada tema será destinado um tempo preestabelecido cuja duração definirá o número de 
Conselheiros inscritos para intervenção. 
 
§ 3º Cada Conselheiro inscrito disporá de tempo previamente acordado para sua intervenção, sendo que a 
reinscrição só será concedida se o tempo destinado ao tema assim o permitir, havendo precedência de 
novas inscrições sobre as reinscrições. 
 
§ 4° Caso a discussão de um tema não seja concluída no tempo preestabelecido, o tema será 
automaticamente remetido para a próxima reunião, exceto se o Plenário entender que o assunto tratado é 
de extrema relevância e/ou urgência que não permita o seu adiamento, devendo, nesse caso, ser retirado 
de pauta e remetido para outro momento durante a reunião, destinando tempo necessário para a conclusão 
da discussão. 
  
Art. 44º - As matérias da ordem do dia são aquelas aprovadas pelo Plenário para a agenda anual ou na 
reunião anterior, cabendo à Mesa Diretora a inclusão de outras julgadas de relevante interesse e aquelas 
resultantes de estudos promovidos pelas Comissões ou Grupo de Trabalho. 
 
§ 1º As propostas de matérias pautadas, após o processo de exame prévio preparatório da Mesa Diretora, 
serão encaminhadas aos Conselheiros, por escrito ou via e-mail, com antecedência mínima de dez dias e, 
no dia da reunião, apresentadas ao Pleno, seguindo-se à discussão e, quando for o caso, à deliberação. 
 
§ 2° Cabe à Secretaria Executiva a preparação de cada tema pautado na ordem do dia definida pela Mesa 
Diretora, 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.  
 
§ 3º As matérias relevantes, com caráter de urgência, supervenientes à elaboração da pauta, poderão 
constar da ordem do dia, desde que aprovadas pelo Plenário, sendo notificada a alteração de pauta e 
distribuído material sobre o assunto aos Conselheiros. 
  
Art. 45º - O coordenador da sessão plenária, por sua iniciativa ou em atendimento a pedido de qualquer 
Conselheiro, sempre mediante justificativa aceita pelo Plenário, poderá declarar prejudicada a matéria 
pendente de deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), retirando-a de pauta, antes de concluída 
a discussão, nas seguintes condições:  
  
I - por haver perdido a oportunidade; 
II - em virtude de decisão anterior do Plenário sobre a matéria; ou 
III - por força de fato superveniente. 
 
§ 1º  Mediante justificação aceita pelo Plenário, qualquer matéria poderá ser retirada de pauta para reestudo 
ou instrução complementar, por iniciativa do Presidente ou a pedido de qualquer Conselheiro. 
 
§ 2º A matéria retirada de pauta nos termos do § 1º deste artigo deverá retornar ao Plenário na primeira 
Reunião Ordinária seguinte e a sua não inclusão na ordem do dia será justificada pela Secretaria Executiva 
do Conselho Municipal de Saúde (CMS) ou por seu Presidente, cabendo ao Plenário decidir sobre a 
prorrogação de prazo. 
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SEÇÃO III  
DO PEDIDO DE VISTA 

  
Art. 46º - Apresentado o tema, qualquer Conselheiro poderá pedir vista para melhor avaliação do ponto de 
pauta, cabendo ao Conselheiro ser relator do processo, remetendo-se a discussão sobre o tema para a 
Reunião Ordinária subseqüente, conforme calendário aprovado no § 1º do art. 35 deste Regimento. 
  
§ 1º  Ocorrendo o pedido de vista da matéria, a discussão ficará suspensa automaticamente.  
  
§ 2º A matéria retirada da ordem do dia, em virtude de pedido de vista, será devolvida à Secretaria-
Executiva até dez dias antes da reunião subseqüente, para ser disponibilizada ao Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), acompanhada do parecer emitido pelo Conselheiro que pediu vista.  
 
§ 3º Havendo pedido de vista, o Presidente consultará o Plenário quanto ao interesse de mais algum 
Conselheiro utilizar-se do mesmo direito, uma vez que não haverá novo pedido de vista.  
 
§ 4º Quando mais de um Conselheiro pedir vista de uma matéria, o prazo para apresentação dos pareceres 
será o mesmo previsto no § 1º deste artigo, devendo a Secretaria-Executiva fornecer o material disponível 
para a elaboração dos seus pareceres.  
 
§ 5º O Conselheiro perde o direito de apresentação e apreciação do seu parecer, nas seguintes situações: 
 
I - não cumprimento do prazo estabelecido no § 1º deste artigo; e 
II - não comparecimento na reunião designada para tal fim. 
 
§ 6º É vedado ao Conselheiro relator designar a outro a apresentação do seu parecer. 
  

SEÇÃO IV 
DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS NO PLENÁRIO 

  
Art. 47º -  Matérias sujeitas à deliberação podem ser objeto de esclarecimentos, encaminhamentos e defesa.  
 
Parágrafo único. As matérias não sujeitas à deliberação admitem apenas questões de encaminhamento e 
esclarecimento, cabendo ao Coordenador da Sessão Plenária alertar os Conselheiros quando estiverem 
utilizando indevidamente as formas de intervenções previstas. 
  

SUBSEÇÃO I 
DA QUESTÃO DE ORDEM 

  
Art. 48º -  Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação, aplicação ou inobservância do 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde (CMS) ou outro dispositivo legal.  
  
§ 1º As questões de ordem serão formuladas com clareza, brevidade e com indicação precisa das 
disposições que se pretende elucidar ou cuja inobservância é patente.  
 
§ 2º Podem ser formuladas questões de ordem somente as que dizem respeito à matéria que esteja sendo 
discutida ou votada. 
 
§ 3º Caberá ao Coordenador da Sessão Plenária resolver as questões de ordem.  
 
§ 4º O tempo de apresentação de questão de ordem será de no máximo três minutos.  
  

SUBSEÇÃO II 
DA QUESTÃO DO ENCAMINHAMENTO 

  
Art. 49º -  A questão de encaminhamento é a manifestação do Conselheiro quanto ao processo de 
condução do tema tratado no momento, com vista ao melhor andamento da Reunião.  
  
Art. 50º - A questão de encaminhamento deverá ser formulada por Conselheiro ao Coordenador da Sessão 
Plenária em termos claros e precisos, com tempo de exposição de, no máximo, três minutos, podendo ser 
concedido igual tempo para o conjunto de intervenções para contra-argumentação. 
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Art. 51º - Não serão concedidas questões de encaminhamento durante o regime de votação de matéria, ou 
antes, da apresentação de um encaminhamento pelo Coordenador da Sessão Plenária.  
 

SUBSEÇÃO III 
DA QUESTÃO DE ESCLARECIMENTO 

  
Art. 52º -  É o instrumento que o Conselheiro poderá utilizar para esclarecimento de dúvidas, dirigida ao 
Coordenador da Sessão Plenária, antes do processo de votação, sendo concedido tempo máximo de três 
minutos para manifestação. 
  

SUBSEÇÃO IV 
DO APARTE 

 
Art. 53º -  Considera-se aparte a interrupção da intervenção de um Conselheiro para indagação ou 
esclarecimento relativo à matéria em discussão, não podendo o Conselheiro ultrapassar um minuto.  
 § 1º O Conselheiro só poderá apartear se houver permissão do orador. 
 
§ 2º O aparte está incluído no tempo estabelecido ao Conselheiro. 
 
§ 3º Não será permitido aparte nas seguintes situações: 
 
I - por ocasião da apresentação do expediente;  
II - em regime de votação; 
III - quando o orador declarar, previamente, que não o concederá; 
IV - quando se tratar de questão de ordem; 
V - quando o tempo restante da intervenção for inferior a um minuto; e 
VI - quando já tiver concedido um aparte na mesma intervenção.  

  
SUBSEÇÃO V 
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 54º - Encerrada a discussão, será iniciado imediatamente o processo de votação.  
 
§ 1º O Coordenador da Sessão Plenária consultará o Plenário sobre a necessidade de defesa da proposta 
em regime de votação. 
 
§ 2º Sendo considerada pelo Plenário a necessidade de defesa de proposta, o Coordenador da Sessão 
Plenária concederá a palavra para defesas favoráveis e contrárias até que o Plenário tenha sido totalmente 
esclarecido para a votação.  
 
§ 3º O prazo de intervenção da defesa de proposta sempre será de três minutos improrrogáveis. 
  
Art. 55º -  A matéria extensa que abranja vários assuntos ou processos poderá ser votada em bloco, desde 
que não haja pedido de destaque e a documentação pertinente tenha sido distribuída aos Conselheiros com 
a antecedência prevista neste Regimento.  
 
§ 1º Quando o assunto comportar vários aspectos, o Coordenador da Sessão Plenária poderá separá-los 
para discussão e votação. 
 
§ 2º Havendo prévia concordância do Plenário, uma matéria ou parte dela poderá ser considerada 
automaticamente aprovada se não houver pedido de destaque.  
  
Art. 56º -  O processo de votação poderá ser nominal ou simbólico por meio do levantamento do braço.  
  
§ 1º As matérias não destacadas da ordem do dia serão votadas, globalmente, pelo processo simbólico, 
antes da apreciação dos destaques solicitados e das propostas apresentadas. 
 
§ 2º O processo comum de votação será o simbólico, salvo quando algum Conselheiro requerer votação 
nominal. 
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Art. 57º -  Na votação simbólica, o Coordenador da Sessão Plenária solicitará aos Conselheiros que se 
manifestem favoráveis, contrários ou abstenham-se, levantando o braço, e o resultado será proclamado por 
contraste ou pela contagem de votos.  
 § 1º Havendo dúvida quanto ao resultado proclamado, e se for requerida a verificação da votação, a 
recontagem de votos será realizada imediatamente pelo processo simbólico ou quando solicitada pelo 
processo nominal.  
 
§ 2 º O Conselheiro que se abstiver e manifestar o desejo de fazer declaração de voto poderá, após a 
votação, fazê-lo pelo prazo máximo de um minuto, ou entregá-la por escrito, durante a sessão, à Secretaria 
Executiva para registro em ata e arquivamento da íntegra do pronunciamento para eventual consulta futura. 
  
Art. 58º -  Na votação nominal, os Conselheiros responderão “sim”, “não” ou “abstenção” à chamada feita 
pelo Coordenador da mesa, que anotará as respostas e proclamará o resultado final.  
  
Parágrafo único.  A folha de votação ficará arquivada na Secretaria Executiva. 
  
Art. 59º - Será considerada aprovada a matéria que obtiver a maioria dos votos favoráveis, salvo nos casos 
em que o número de abstenções for maior que o somatório dos votos favoráveis e contrários ou nos casos 
especiais previstos neste Regimento, observado sempre o quórum mínimo da Sessão Plenária.  
  
Art. 60º - Terminada a votação, o Presidente proclamará seu resultado, especificando os votos favoráveis e 
os contrários e as abstenções. 
  
Art. 61º - Cada Conselheiro, na condição de titular, terá direito a um voto, não sendo aceitos votos por 
procuração. 
 
Art. 62º -  Ressalvados os casos em que se exija quórum especial, o quórum de deliberação do Conselho é 
de maioria simples, respeitado o quorum de instalação.  
  
§ 1º Quando for verificada falta de quórum para deliberar, será suspensa a sessão até recomposição do 
quórum necessário. 
 
§ 2º Persistindo a falta de quórum por duas horas, o Presidente ou o Coordenador da Sessão Plenária fará 
o seguinte encaminhamento: 
 
I - se a votação exigir quórum especial e tiver apenas maioria simples, a matéria será remetida para a 
reunião subseqüente, devendo ser prioritariamente apreciada, dando-se prosseguimento à Sessão Plenária 
para discussão dos outros itens da pauta, se houver; e 
 
II - se a matéria exigir deliberação por maioria simples e não tiver quórum, a sessão será encerrada, 
devendo a matéria não votada ser apreciada, prioritariamente, na reunião subseqüente. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA DECLARAÇÃO DE VOTO 

  
Art. 63º - Terá direito de declaração de voto o Conselheiro que se abstiver da votação. 
 
Parágrafo único.  A declaração de voto será feita após a proclamação do resultado. 
 Art. 64º - Durante a declaração de voto, não serão permitidos apartes.  
  

SUBSEÇÃO VII 
DA ATA DE SESSÃO 

  
Art. 65º - As reuniões do Plenário devem ser gravadas e das atas devem constar:  
 
I - 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; 
 
II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto ou sugestão 
apresentada; 
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III - relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação dos responsáveis pela apresentação e a 
inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por Conselheiro; 
 
IV - as deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação da ata da reunião anterior, aos temas a ser 
incluídos na pauta da reunião seguinte, registrando-se o número de votos contrários e favoráveis e as 
abstenções, incluindo a votação nominal quando solicitada; e 
 
V - inteiro teor de manifestações em Plenário transcritas, caso haja solicitação de Conselheiro. 
 
§ 1° O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS)   deverá 
ficar disponível na Secretaria Executiva em gravação e em cópia impressa. 
 
§ 2° A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata (em papel ou por via eletrônica) de 
modo que cada Conselheiro possa recebê-la, com antecedência mínima de dez dias, antes da reunião em 
que a ata será apreciada. 
 
§ 3° As emendas e correções à ata serão entregues pelo Conselheiro na Secretaria Executiva até o início da 
reunião que a apreciará. 

 
  

CAPÍTULO VI 
DOS ATOS EMANADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
SEÇÃO I 

DAS DELIBERAÇÕES 
  
Art. 66º - As deliberações do Conselho Municipal de Saúde (CMS), observado o quórum estabelecido são 
consubstanciadas em: 
 
I - Resolução; 
II - Recomendação; e 
III - Moção. 
 
Parágrafo único.  As deliberações podem ser apresentadas durante a ordem do dia por qualquer 
Conselheiro, por escrito ou verbalmente, sendo identificadas de acordo com o seu tipo e numeradas 
correlativamente após aprovação.  

 
SUBSEÇÃO  I 

DAS RESOLUÇÕES 
 
Art. 67º - A Resolução é ato geral, de caráter normativo. 
 
§ 1º A redação da Resolução obedecerá às determinações contidas no Manual de Redação da Presidência 
da República e no Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002.  
 
§ 2º As deliberações do Conselho Municipal de Saúde (CMS) serão assinadas pelo seu Presidente e 
aquelas consubstanciadas em Resoluções e homologadas pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde serão 
publicadas no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de trinta dias, após sua aprovação. 
 
§ 3° A Resolução aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) que não for homologada pelo 
Secretário(a) Municipal de Saúde, no prazo de até trinta dias após sua aprovação, deverá retornar ao 
Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS) na reunião seguinte, acompanhada de justificativa e 
proposta alternativa, se de sua conveniência, para avaliação do Pleno que poderá acatar as justificativas 
revogando, modificando ou mantendo a Resolução que, nos dois últimos casos, será reencaminhada ao 
Secretario(a) Saúde para homologação. 
 
§ 4° Se novamente o(a) Secretário(a) Municipal de Saúde não homologar a Resolução, nem se manifestar 
sobre esta em até trinta dias após o seu recebimento, ela retornará ao Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS)   para os devidos encaminhamentos.  
 
§ 5º As Resoluções do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  somente poderão ser revogadas pelo Plenário. 
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SUBSEÇÃO II 

DAS RECOMENDAÇÕES 
 
Art. 68º - A Recomendação é uma sugestão, advertência ou aviso a respeito do conteúdo ou forma de 
execução de políticas e estratégias setoriais ou sobre a conveniência ou oportunidade de se adotar 
determinada providência. 
 
Parágrafo único.  As Recomendações serão sobre temas ou assuntos específicos que não seja 
habitualmente de responsabilidade direta do Conselho Municipal de Saúde (CMS), mas que são relevantes 
e necessários dirigidos a sujeitos institucionais de quem se espera ou se solicita determinada conduta ou 
providência. 
 
 

SUBSEÇÃO III 
DAS MOÇÕES 

 
Art. 69º - A Moção é uma forma de manifestar aprovação, reconhecimento ou repúdio a respeito de 
determinado assunto ou fato. 
 

CAPÍTULO VII 
O PROCESSO ELEITORAL E DO MANDATO DOS CONSELHEIROS 

 
ART. 70º – A escolha e indicação dos representantes das entidades, dos servidores e prestadores de 
serviços, processar-se-á na seguinte forma:  
 
            I – Só poderão participar do processo de escolha as entidades legalmente constituídas e em 
funcionamento, confirmando por sua reconhecida pratica e por seus estatutos sociais, cuja documentação 
básica devera estar em perfeita ordem, de acordo com edital publico a ser divulgado até 30 (trinta) dias antes 
do pleito.  
 
          II – O mandato dos conselheiros não governamentais e de 03 (três) anos, sendo permitido uma 
recondução.  
 
          III – No caso de vacância do cargo de conselheiro, decorrente da perda de mandato ou de renuncia, de 
esta ocorrer antes da metade do mandato, caberá a entidade representada indicar o seu substituto, 
ocorrendo após metade do mandato o seu suplente o substitui.  
 

SEÇÃO I 
DAS ENTIDADES E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
Art. 71º - A eleição das entidades e dos movimentos sociais para comporem o Conselho Municipal de Saúde 
(CMS)   será coordenada por uma Comissão Eleitoral composta de  indicados pelos respectivos segmentos 
e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS)  com a seguinte composição:  
I – 02 (dois) representantes do segmento dos usuários; 
II – 01 (um) representantes do segmento dos profissionais de saúde; e 
III – 01 (um) representantes do segmento do gestor/prestador, (governo e um representante dos prestadores 
de serviços de saúde). 
 
§ 1º As entidades e os movimentos sociais que indicarem pessoas para compor a Comissão Eleitoral serão 
elegíveis. 
 
§ 2º Constituída a Comissão Eleitoral, esta será divulgada na página eletrônica do Prefeitura/Secretaria 
Municipal de Saúde/Conselho Municipal de Saúde (CMS) e afixada na Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde e outros meios de comunicação.  
 
Art. 72º - A escolha das entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de 
profissionais de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades de prestadores de 
serviços de saúde e das entidades empresariais com atividades na área de saúde será feita por meio de 
processo eleitoral, a ser realizado a cada 03 (três)  anos, contados a partir da primeira eleição. 
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Art. 73º - O processo eleitoral a que se refere o art. 72 deste Regimento  para a escolha das entidades que 
indicarão representantes em substituição aos atuais membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS), será 
realizado em até 90 (noventa) dias anteriores ao final do mandato dos atuais Conselheiros, em 
conformidade com o Regimento Eleitoral a ser aprovado pelo Plenário do CMS, homologado pelo 
Secretário(a) Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município em forma de Resolução. 
 
Parágrafo único.  Concluída a eleição referida no caput e designados os novos representantes do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS)   convocar e 
presidir a reunião em que tomarão posse os Conselheiros e em que se realizará a eleição do Presidente do 
Conselho. 
 

SEÇÃO II 
DO (A) PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DA MESA DIRETORA 

 
Art. 74º - A eleição do(a) Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) será coordenada por uma Comissão Eleitoral, paritária, composta de quatro Conselheiros titulares, 
escolhidos entre aqueles que não forem disputar cargo para a Mesa Diretora. 
 
Parágrafo único.  A constituição da Comissão Eleitoral será o primeiro item da pauta do primeiro dia da 
reunião em que será aprovado Regimento Eleitoral.  
 
Art. 75º - As inscrições para eleição do(a) Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) serão feitas mediante apresentação de candidatura individual, sendo facultado a 
qualquer Conselheiro titular candidatar-se.  
 
Art. 76º - As inscrições das candidaturas serão feitas no primeiro dia da reunião em que tomarão posse os 
novos Conselheiros.  
 
Art. 77º - A eleição do(a) Presidente, Vice-Presidente e dos demais membros da Mesa Diretora ocorrerá 
mediante votação secreta. 
 
§ 1º A eleição do(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), membro integrante da Mesa 
Diretora, precede a eleição dos demais membros da Mesa Diretora. 
 
Art. 78º -  Eleito(a) o(a) Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), será 
preservada a paridade para a eleição dos demais membros da Mesa Diretora.  
 
Art. 79º - O(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Vice-Presidente e os membros da Mesa 
Diretora serão eleitos pelo Plenário e a Mesa Diretora será composta por Conselheiros titulares. 
 
§ 1º A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde (CMS) será paritária e composta por 04 (quatro) 
Conselheiros, incluído o(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS).  
 
§ 2º O(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS)  será o coordenador da Mesa Diretora. 
 
§ 3º O mandato dos membros da Mesa Diretora, inclusive o/ao do/a Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), será de 03 (três) anos no período equivalente ao mandato.  
 
§ 4º O adiamento da eleição do/a Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora só poderá ser definido por 
maioria qualificada dos membros do CMS, devendo ser ainda estabelecido o período do próximo mandato.  
 
§ 5º A Mesa Diretora desenvolverá o seu trabalho de forma colegiada.  
 
Art. 80º - O resultado da eleição do/a Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora será transcrito na ata 
de eleição e posse. 
 

SEÇÃO III 
DA COMISSÃO ELEITORAL 

  
 
Art. 81º - Caberá à Comissão Eleitoral: 
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I - conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em última instância, sobre questões a ele 
relativas; 
II - dar conhecimento público das candidaturas inscritas; 
III- requisitar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)  todos os recursos necessários para a realização do 
processo eleitoral;  
IV - instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões do presidente relativas ao registro de 
candidatura e outros assuntos; 
V - indicar e instalar as Mesas Eleitorais em número suficiente com a função de disciplinar, organizar, 
receber e apurar votos; 
VI - proclamar o resultado eleitoral; 
 
VII - apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)   relatório do resultado do pleito, bem como 
observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, no prazo de até trinta dias 
após a proclamação do resultado; 
VIII  - apurar os votos. 
 
Art. 82º - À Comissão Eleitoral para escolha do Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora do CMS 
caberá: 
 
I - receber as inscrições dos candidatos à Presidência, Vice-Presidente e à Mesa Diretora; 
II - coordenar a apresentação da defesa dos candidatos, quando houver inscrição de mais de um, que 
deverá ocorrer até uma hora antes do início da votação;  
III - dar início ao processo de votação, mediante convocação nominal por lista dos Conselheiros titulares em 
ordem alfabética; e 
IV - proclamar o resultado e dar posse imediata ao Presidente, Vice-Presidente e da Mesa Diretora. 
 
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Executiva, quando houver inscrição de mais de uma candidatura, 
confeccionar as cédulas e providenciar a urna. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS PENALIDADES 

 
ART. 83º – A entidade da sociedade civil cujo representante não comparecer por 03 (três) reuniões seguidas 
ou 06 (seis) alternadas no prazo de um ano, recebera comunicação do conselho de exclusão do 
representante.  
 
            I – Será comunicado a entidade apartir da segunda reunião faltosa, para que a entidade possa ativar 
seu membro faltoso ou substitui-lo por outro na reunião seguinte.  
 
          II – A entidade deverá indicar, no prazo determinado pelo conselho, um novo membro, que a 
representará. Caso haja descumprimento do prazo a mesma será substituída pela entidade que estiver na 
ordem subseqüente de votação. 
      
          III – Quando tratar-se de órgão governamental, será comunicado ao Prefeito Municipal, que tomara as 
medidas adequadas.  
 
ART. 84º – A deliberação sobre aplicação de qualquer penalidade será precedida de parecer, emitido por 
uma comissão de ética, formada por 04 (quatro) conselheiros, titulares e/ou suplentes, de forma paritaria, e 
presidida pelo mais votado dentre eles, escolhidos em votação do plenário. 
 
            I – As penalidades serão efetuadas quando houver agressão verbal ou física, discriminação de 
qualquer natureza, seja sexual, racial, ideológica e o descumprimento da atribuição legal do conselheiro.   
 
           II – Para a emissão do parecer, a comissão de ética poderá instaurar inquérito administrativo, ouvindo 
o indicado e testemunhas, juntando documentos, requisitando certidões a repartições públicas, enfim 
praticando todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas atribuições.   
 
 

CAPÍTULO IX 
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DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIACÃO 
 
ART. 85º – As Ações do conselho serão avaliadas anualmente, durante o quarto trimestre pelo plenário do 
conselho, ocasião em que serão estabelecidas as diretrizes de trabalho para o ano seguinte.   
 
ART. 86º – O Conselho acompanhara todos os assuntos de seu interesse nos planos municipal, estadual e 
nacional, realizando estudos, debates, participando de seminários e congressos propondo as ações 
adequadas ao funcionamento do sistema local de saúde.  
 
ART. 87º – O Conselho promovera encontros e seminários destinados à formação dos seus membros. 
ART. 88º – Poderão ser admitidos nas reuniões do conselho, a titulo de ouvintes, sem direito a voto, pessoas 
da comunidade e representantes de instituições, as quais desejando, poderão apresentar sugestões verbais 
ou por escrito, sobre matéria relacionada com a finalidade do conselho.  
 

CAPÍTULO X 
DAS VOTAÇÕES 

 
ART. 89º – O Voto será nominal e aberto salvo a exceção prevista no artigo 77º, deste regimento, ou em 
caso especialíssimo, em que o plenário entenda faze-la secreta.  
 
Parágrafo Único – Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de DESEMPATE.    
 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSICÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 90º - O Conselho Municipal de Saúde (CMS) poderá organizar mesas-redondas, oficinas de trabalho e 
outros eventos que congreguem diversas áreas do conhecimento, visando subsidiar o exercício das suas 
competências, tendo como relator um ou mais Conselheiros por ele designado. 
 
ART. 91º – Os casos omissos e as duvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão 
dirimidas pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS). 
 
ART. 92º – O Presente Regimento poderá ser alterado no todo, ou em parte, em reunião plenária 
extraordinária, convocada para estes fins específicos, mediante voto favorável de, no mínimo dois terços de 
seu quorum máximo.  
 
Parágrafo Único – Propostas de alterações do Regimento poderão ser apresentadas por qualquer membro 
do Conselho Municipal de Saúde (CMS), devendo, porém, para entrar em discussão, ter a assinatura de pelo 
menos, um terço dos membros do Conselho Municipal de Saúde.  
 
ART. 93º – O presente Regimento aprovado em 31 de outubro 2017, revogando o anterior. Entrará em vigor, 
na data de sua publicação.     
 

Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHEIRO/A SEGMENTO 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

RICARDO ADELINO DE SALES PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

EUZUARIS FREITAS DO NASCIMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

JENIVAL DA COSTA SILVA USUÁRIOS 

ANGELA GORETTE FERREIRA USUÁRIOS 

DANIELLE CRISTINA XAVIER DA SILVA USUÁRIOS 

PRISCILA ALVES EVANGELISTA USUÁRIOS 

FABIANA VICENTE DA SILVA CARVALHO USUÁRIOS 

ANA CELE OSCAR DO NASCIMENTO USUÁRIOS 

IVONEIDE PORFIRIO VIEIRA DA SILVA USUÁRIOS 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  GESTÃO/GOVERNO 

JOSILENE DORALICE DE OLIVEIRA GESTÃO/GOVERNO 

SUZANNY MEIRIELLY DE OLIVEIRA FARIAS GESTÃO/GOVERNO 
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RESOLUÇÃO Nº 116/2017  

 
Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 

 
 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 140ª Reunião Ordinária, datada de 31 de 
outubro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
          Artigo 1º - Resolve aprovar na integra o pagamento de 04 (quatro) diárias para pagamentos de 
despesas com alimentação, locomoção e outros para a Delegada Segmento dos Usuários MARIA ISABEL 
DE SALES, RG 374.915 SSP/RN, CPF 200.281.804-53, escolhida na I Conferencia Estadual de Vigilância 
Saúde do RN, como Delegada para representar o Município de Extremoz e o Estado do Rio grande do Norte 
na I Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde em Brasília/DF no período de 27 de novembro a 01 
de dezembro de 2017. 
 
                     Artigo 2º - O CMS-Extremoz encaminhará Solicitação via oficio a SMS/Prefeitura Municipal para 
providencias quanto ao  pagamento das 04 (quatro) diárias da  Delegada. 
 
                     Artigo 3º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao 
Orçamento do CMS-Extremoz/RN. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
  
 
                        Homologo a Resolução Nº 116/2017, de 31 de outubro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010.
  

 Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 
 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 117/2017  

 
Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 

  
 
          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 140ª Reunião Ordinária, datada de 31 de 
outubro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
          Artigo 1º - Resolve aprovar na integra que todos os Conselheiros/as ou representantes do 
Município de Extremoz, que participarem de Conferencias, Plenárias, Cursos, Seminários, Treinamentos e 
etc. que forem enviados/as pelo CMS Extremoz, deverão ao final apresentar RELATÓRIO INDIVIDUAL E 
APRESENTAÇÃO/MULTIPLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PARA OS DEMAIS CONSELHEIROS/AS 
NO FORMATO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA POR CONSELHEIRO/A  NA REUNIÃO DO CMS 
DEFININDO A DATA DESTA JUNTO A SETEX/CMS. 
                      
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
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PRESIDENTE  
   
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 117/2017, de 31 de outubro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010.
  

 Extremoz/RN, 31 de outubro de 2017. 
 

 
 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 
RESOLUÇÃO Nº 118/2017   

Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 
  
 
          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 29ª Reunião Extraordinária, datada de 16 
de novembro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
          Artigo 1º - Resolve aprovar na integra o pagamento  referente a 02 (duas) diárias para ajuda de 
custo nas despesas com locomoção e outras para a Delegada Segmento dos Usuários MARIA ISABEL DE 
SALES, RG 374.915 SSP/RN, CPF 200.281.804-53, eleita na I Conferencia Estadual de Vigilância Saúde do 
RN, como Delegada para representar o Município de Extremoz e o Estado do Rio grande do Norte na I 
Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde em Brasília/DF no período de 27 de novembro a 01 de 
dezembro de 2017. 
 
                     Artigo 2º - Fica Revogada a Resolução nº 116/2017 CMS EXTREMOZ/RN, em virtude do 
Conselho Nacional de Saúde e Conselho Estadual de Saúde/RN, custearem as despesas com hospedagem 
e alimentação. 
 
         Artigo 3º - O CMS-Extremoz encaminhará Solicitação via oficio a SMS/Prefeitura Municipal de 
Extremoz afim de providenciar o  pagamento das 02 (duas) diárias da  Delegada. 
 
                     Artigo 4º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao 
Orçamento do CMS-Extremoz/RN. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 118/2017, de 16 de novembro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010.
  

 Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 
 

 
 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 119/2017   

Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 
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          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 29ª Reunião Extraordinária, datada de 16 
de novembro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM RESSALVAS o RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 
2016. 
 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 119/2017, de 16 de novembro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

  
Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 

 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 121/2017   

Extremoz/RN, 14 de dezembro de 2017. 
 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 31ª Reunião Extraordinária, datada de 14 
de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              ARTIGO 1º - RESOLVE APROVAR NA INTEGRA AS ADEQUAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARIA 
ANUAL – LOA 2018 REFERENTE AO AMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, CONFORME OS ANEXOS: I – RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS DA LEI 
ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2018, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ/RN; II – LOA RECEITA 2018; III - LOA DESPESAS 2018, DESTA RESOLUÇÃO. 
 
  

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
  
 
                        Homologo a Resolução Nº 121/2017, de 14 de dezembro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 14 de dezembro de 2017. 
 

 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
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RESOLUÇÃO Nº 122/2017   

Extremoz/RN, 20 de dezembro de 2017. 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 142ª Reunião Ordinária, datada de 20 de 
dezembro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
         ARTIGO 1º - RESOLVE APROVAR NA INTEGRA O CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E 
DISCIPLINA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DE EXTREMOZ/RN.  
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

 
                        Homologo a Resolução Nº 122/2017, de 14 de dezembro de 2017, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 20 de dezembro de 2017. 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E DISCIPLINA DO  
CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DE EXTREMOZ– CMS/RN  

   
APRESENTAÇÃO  
   
O Conselho Municipal de Saúde de Extremoz – CMS/RN, ao instituir seu Código de Ética, Conduta e 
Disciplina, formaliza a função pública e política dos Conselheiros e Conselheiras e dos servidores que 
apoiam o funcionamento administrativo do Conselho e suas relações com o público em geral, organizações, 
Instituições e usuários da saúde, bem como, com os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Órgãos de 
Controle. O presente Código fundamenta-se em princípios éticos, orientando condutas comprometidos com a 
verdade, honestidade, justiça, dignidade humana, e com o respeito à lei, que são elementos que devem 
presidir o relacionamento dos Conselheiros/as entre si, com as autoridades públicas, com as organizações, 
Instituições e com a população em geral.  

Os conselheiros devem pautar seu comportamento e ações por este Código de Ética, Conduta e 
Disciplina, de modo a honrar a função de representação social do Conselho e tornar-se exemplo a ser 
seguido por todos (as), em todos os momentos e em qualquer situação e lugar.  
 ÍNDICE  
• Apresentação  
• Capítulo I – Dos objetivos e da Abrangência  
• Capítulo II – Dos Princípios  
• Capítulo III – Das Responsabilidades e Deveres  
• Capítulo IV – Das Vedações aos Conselheiros  
• Capítulo V – Da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina 
• Capítulo VI – Do Processo e seu julgamento 
• Capítulo VII – Da Aplicação de Penalidades  
• Capítulo VIII – Das Disposições Finais e Transitórias  

 
CAPÍTULO I  

Dos objetivos e da Abrangência 
  
Artigo 1º - Fica instituído o Código de Ética, Conduta e Disciplina do Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz RN – CMS de Extremoz/RN, com as seguintes finalidades:  
I - Orientar a Ética dos Conselheiros Titulares e Suplentes e colaboradores;  
II – Publicizar as regras éticas de conduta dos Conselheiros Titulares e Suplente e Colaboradores, para que 
a sociedade possa aferir a integridade e lisura de suas atividades;  
III – Preservar a imagem e a reputação do CMS de Extremoz/RN;  
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IV – Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades 
profissionais no exercício da função de Conselheiro Titular e Suplente e Colaborador;  
V – Criar procedimentos de averiguação de infrações éticas;  
Parágrafo Primeiro: As normas deste Código aplicam-se aos Conselheiros e Conselheiras Municipais 
Titulares e Suplentes, e ainda, aos Colaboradores, no desempenho de suas funções.  
Parágrafo Segundo: Considera-se Colaborador o membro pertencente a qualquer segmento (usuário, 
profissional de saúde, gestor e prestador de serviço), sem mandato no Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz, que tenha interesse em participar das atividades do colegiado de forma contínua.  

 
CAPÍTULO II 

Dos princípios 
Artigo 2º - Os Conselheiros e Conselheiras, representantes da sociedade civil e do governo, são agentes 
públicos e o exercício da função de Conselheiro exige Ética compatível com os preceitos da Constituição 
Federal, Leis Orgânicas de Saúde 8.080/90 e 8.142/90, do seu Regimento Interno, Resolução 333 do 
Conselho Nacional de Saúde, deste Código de Ética, Conduta e Disciplina e de outras normas legais 
equivalentes;  
Artigo 3º - O Conselheiro e Conselheira, no desempenho de suas funções, deve primar pelos princípios 
constitucionais, em particular o da legalidade, impessoalidade, moralidade, ética, publicidade e eficiência;  
Artigo 4º - Consideram-se Princípios Fundamentais do CMS de Extremoz/RN, de seus Conselheiros e 
Conselheiras Titulares e Suplentes e Colaboradores o reconhecimento e a defesa:  
I - Da Universalidade de acesso e Integralidade das ações e da Eqüidade das Políticas Públicas de Saúde do 
SUS;  
II - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
III - Da organização e participação de todos os segmentos sociais, em especial, dos usuários da política 
pública de saúde/SUS;  
IV – Da diversidade social, de raça e etnia, gênero, orientação sexual, econômica, de deficiências, e, 
conseqüentemente, o combate a toda forma de preconceito;  
V – Da gestão democrática e do controle social das políticas públicas de saúde;  
Artigo 5º - A função pública de Conselheiro(a) deve ser entendida como de representação, defesa de direitos 
sociais da população usuária da Política do Sistema Único de Saúde e de Controle Social.  
Artigo 6º - O Conselheiro e Conselheira executará suas funções com respeito, disciplina, dedicação, 
cooperação e discrição, para alcançar os objetivos definidos pelo CMS de Extremoz/RN, observando 
cuidadosamente as normas legais disciplinadoras de toda matéria tratada.  
Artigo 7º - O Conselheiro e Conselheira deverá zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste 
Código, no exercício de seus deveres e zelar pela sua autonomia e independência.  
 

CAPÍTULO III  
Das Responsabilidades e Deveres 

 
Artigo 8º - São deveres do Conselheiro e da Conselheira:  
I – Defender o caráter público da Política de Saúde, definida nos estatutos legais (CF/88, Lei nº. 8.080/90 e 
Lei nº. 8.142/90), a ser prestada tanto por órgãos governamentais ou não governamentais, quanto por 
prestadores de serviço, inclusive os que os Conselheiros representam;  
II- Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes às Políticas 
Públicas de Saúde, bem como garantir o debate em espaços públicos, e nas entidades públicas ou privadas 
que representam;  
III – Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária do SUS nas decisões do 
Conselho, buscando metodologias formadoras e educativas, permitindo o acesso da sociedade a construção 
das políticas públicas;  
IV - Manter o diálogo permanente com os Conselheiros e Conselheiras das demais Políticas Públicas e com 
os segmentos em todas as esferas de representação;  
V – Contribuir para a manutenção do espaço do Conselho como esfera de debate, diálogo, etapa anterior ao 
momento da deliberação;  
VI - Participar das atividades do Conselho, Reuniões Plenárias, Grupos de Trabalho, Fóruns e Comissões, 
desenvolvendo com responsabilidade e presteza todas as atribuições que lhe forem delegadas;  
VII – Representar com responsabilidade e presteza o Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN em 
eventos para os quais forem designados;  
VIII – Agir com respeito e dignidade na vida privada e no Conselho Municipal de Saúde, observadas as 
normas de Ética Social e da Gestão Pública;  
IX – Representar contra qualquer ato de Conselheiros e de servidores ou colaboradores, que estejam em 
desacordo com este Código e com as normas da Gestão Pública;  
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X – Tratar o público, seus pares, as autoridades e os servidores com respeito, discrição e independência, 
exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito;   
XI – Garantir a informação e divulgação ampla dos serviços, programas e projetos da Política de Saúde;  
XII – Zelar pelo patrimônio público em uso pelo Conselho Municipal de Saúde, bem como fazer o melhor uso 
dos recursos disponíveis, entre eles, tempo e material.  
XIII – Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho de Saúde;  
XIV – Responder com presteza e de modo formal, de acordo com as normas do processo administrativo;  
XV – Exercer o Controle Social da Política Pública de Saúde.  
 

CAPÍTULO IV  
Das Vedações aos Conselheiros e Conselheiras 

 
Artigo 9º - É vedado ao Conselheiro:  
I – Atentar contra a ética, a moral e o decoro;  
II – Fazer de sua posição instrumento de domínio, pressão ou de menosprezo a qualquer pessoa;  
III – Prejudicar deliberadamente a reputação de outros conselheiros ou de cidadãos;  
IV – Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética, 
Conduta e Disciplina;  
V – Usar de artifícios para adiar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material;  
VI – Permitir que perseguições ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 
jurisdicionados administrativos, com servidores ou com outros Conselheiros;  
VII - Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de 
qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro conselheiro para o mesmo fim;  
VIII - Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;  
IX - Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, equipamento 
ou bem pertencente ao patrimônio público;  
X - Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de suas atividades, em benefício 
próprio, de parentes, amigos ou terceiros;  
XI – Falsear deliberadamente a verdade ou basear-se na má-fé;  
XII – Permitir ou concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse público;  
XIII – Retardar qualquer decisão de competência do Conselho por retirar-se do Plenário antes do horário 
estabelecido pelo Regimento Interno ou pela Mesa Diretora, depois de consultado o Plenário.  
 

CAPÍTULO V  
Da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina 

 
Artigo 10º - A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina é um órgão normativo e deliberativo no âmbito de 
sua competência, e encarregada de orientar e aconselhar os Conselheiros e Conselheiras.  
I – A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina deve ser composta por 04 (quatro) Conselheiros e/ou 
Conselheiras, Titulares e/ou Suplentes, eleitos pela Plenária e presidida pelo mais votado dentre eles, 
respeitando a representação paritária dos Conselhos de Saúde, com a seguinte composição: 01(um) 
Coordenador, 01(um) Relator e 02(dois/duas) Secretários/as;  
II – O mandato dos membros da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina coincidirá com o mandato dos 
demais conselheiros;  
III – O Coordenador ou Coordenadora será eleito(a) na Plenária do CMS de Extremoz/RN, a partir de 
indicação dos membros da Comissão.  
Artigo 11º - A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina reunir-se-á de modo paritário.  
I – Haverá uma reunião ordinária a cada 03 (três) meses, e tantas extraordinárias quantas forem convocadas 
pelo Presidente do CMS de Extremoz, ou pelo Coordenador da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina, ou 
por 03 (três) de seus membros, ou por solicitação formal e justificada de no mínimo 04 (quatro) conselheiros 
e/ou conselheiras;  
II – Perderá o mandato na Comissão de Ética, Conduta e Disciplina o Conselheiro ou Conselheira que, sem 
justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias desta Comissão, devendo o Plenário do CMS de 
Extremoz/RN, eleger seu substituto;  
III – Os Conselheiros e Conselheiras Titulares e/ou Suplentes do Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, quando convocados, deverão participar das reuniões da Comissão de Ética, Conduta e 
Disciplina, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto;  
Artigo 12º - Qualquer membro da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina poderá, espontaneamente por 
meio de ofício, declarar-se suspeito e pedir seu afastamento na apreciação de qualquer fato levado ao 
conhecimento da Comissão, caso entenda que sua permanência poderá prejudicar a apuração dos fatos;  
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I – Na incidência do artigo anterior, o Plenário do CMS de Extremoz/RN indicará novo Conselheiro;  
II – Caso não haja o afastamento voluntário previsto no caput, poderá a Comissão, em votação aberta, 
afastar o membro envolvido; 
III – Em caso de impedimentos ou faltas, o Coordenador da Comissão será substituído pelo Relator, ou, na 
falta deste, por um dos Secretários e/ou Secretárias da Comissão para coordenar a reunião, com 
convocação de outro conselheiro ou conselheira do mesmo segmento para substituição temporária indicado 
pelo Pleno, para tratar de matéria deliberativa, de caráter excepcional e não suspeito com os fatos 
apreciados para emissão de relatório e/ou parecer, respeitando os princípios deste Código;  
Artigo 13º - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, Conduta e Disciplina, para a 
apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética ou em desconformidade com este 
Código, seguirão o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o Conselheiro, ou apenas este, se a apuração 
decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao Plenário do CMS de Extremoz/RN, 
respeitando em qualquer hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa.  
Artigo 14º - A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina não poderá se eximir de fundamentar o julgamento 
da falta de decoro do conselheiro alegando a falta de previsão neste Código, cabendo-lhe o direito de 
recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos na sociedade e em outras 
profissões.  
Artigo 15º - Cabe à Comissão de Ética, Conduta e Disciplina:  
I – Receber denúncias e propostas para averiguação de infração ética que lhe forem encaminhadas, 
deliberando sobre a conveniência de instauração de procedimento específico e eventuais penalidades, sendo 
vedadas denúncias anônimas;  
II – Instaurar, de ofício, procedimento competente sobre ato ou matéria que considere passível de configurar, 
em tese, infração a princípio ou norma ética;  
III – Instruir o procedimento que deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual 
período, quando justificado ao Presidente do CMS de Extremoz/RN;  
IV – Elaborar relatório circunstanciado e parecer conclusivo, propondo, se devida, a aplicação de penalidade.  
Artigo 16º – A(o) Coordenador(a) da Comissão de Ética, Conduta e Disciplina, ou em sua ausência, 
respeitado o disposto no art. 10, inciso I, compete:  
I – Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão;  
II – Presidir os trabalhos da Comissão;  
III – Exercer o direito do voto de qualidade;  
IV – Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno deste Conselho, por delegação 
do Presidente ou do plenário do CMS de Extremoz/RN.  
  

CAPÍTULO VI  
Do Processo e seu julgamento 

 
Artigo 17º - A apuração dos casos denunciados organizar-se-á da seguinte forma: 
I – Denúncia: ato que origina o processo, esta deve preencher minimamente os requisitos estabelecidos no 
artigo 9° deste Código;  
II – Investigação preliminar: ato de coleta inicial de informações e depoimentos, onde serão ouvidos apenas 
o(s) denunciante(s) e o(s) denunciado(s), com a apresentação das demais provas que embasam a denúncia. 
Esta fase pode ser dispensada pelo Presidente do CMS de Extremoz/RN, se este assim julgar suficientes as 
provas apresentadas na denúncia;  
III – Sindicância: ato de coleta de depoimentos, provas e arrolamento de testemunhas, tanto de defesa, 
quanto de acusação;  
IV – Processo Ético Disciplinar: ato do contraditório que incide no julgamento do processo, onde ambas as 
partes terão prazo estabelecido em 15 (quinze) dias para sua apresentação.  
§ 1º - A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina deverá expressar suas indicações sempre por pareceres.  
§ 2º - Os pareceres serão encaminhados para análise prévia do Presidente do CMS de Extremoz/RN, que 
terá a função de revisar o processo antes de seu encaminhamento.  
§ 3º - O encaminhamento do processo se dará de acordo com a gravidade do caso, conforme artigo 18° 
deste Código.  
§ 4º - A Comissão de Ética, Conduta e Disciplina deve desenvolver seus trabalhos com a finalidade de 
garantir em todas as fases do processo o amplo acesso e a ampla defesa ao(s) denunciado(s).  
Artigo 18º – As infrações resultantes da não observância deste Código deverão ser classificadas em: 
I. Infração leve: quando não caracteriza dano ou prejuízo a indivíduos ou a coletividade; e, caso ocorra dano, 
o mesmo seja facilmente reparável;  
II. Infração grave: quando caracterizar-se dano intencional, doloso, mas que seja ainda reparável, tanto a 
indivíduos, quanto a coletividade;  
III. Infração gravíssima: quando caracterizar-se pelo dano intencional, doloso e irreparável, podendo 
inclusive, envolver ameaça ou atentado contra a dignidade humana e a vida. 
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CAPÍTULO VII 

Da Aplicação de Penalidades 
 
Artigo 19º - Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e 
quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma omissa:  
I – advertência confidencial, em aviso reservado;  
II – censura confidencial, em aviso reservado;  
III – censura pública, em Assembleia; 
 IV – suspensão da representatividade pelo período mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 (trinta) dias;  
V – cassação da representatividade ad referendum do Pleno do Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN.  
Artigo 20º - Salvo nos casos de manifesta gravidade e que exijam aplicação imediata de penalidade mais 
grave, a imposição das penas obedecerá à gradação do artigo anterior.  
Parágrafo Único: Avaliar-se-á a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências.  
Artigo 21º - A alegação de ignorância ou a desconhecimento dos preceitos deste Código não exime de 
penalidade o infrator.  
Artigo 22º - São circunstâncias que podem atenuar a pena:  
I – não ter sido antes condenado por infração de Ética;  
II – ter reparado ou minorado o dano. 

CAPÍTULO VIII  
Das Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 23º - A falta ou inexistência, neste Código, de definição ou orientação sobre questão ética no exercício 
das funções de Conselheiro, será remetida a Reunião Plenária do CMS de Extremoz/RN, para análise, 
discussão e deliberação.  
Artigo 24º - O presente Código poderá ser modificado por proposta de qualquer um dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN, que deverá ser aprovada por 2/3 (dois terços) do CMS de 
Extremoz/RN em reunião convocada especialmente para este fim, podendo ser modificado em seus artigos 
ou no todo.  
Artigo 25º - Este Código entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Extremoz/RN, 20 de dezembro de 2017. 
 

CONSELHEIRO/A SEGMENTO 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

KALLYANNA MACEDO DE B. LEANDRO DA SILVA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

RICARDO ADELINO DE SALES PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

JEANE NEIDE BATISTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

GENIVAL DA COSTA SILVA  USUÁRIOS 

ANGELA GORETTE FERREIRA  USUÁRIOS 

PRISCILA ALVES EVANGELISTA USUÁRIOS 

FABIANA VICENTE DA SILVA CARVALHO USUÁRIOS 

IVONEIDE PORFIRIO VIEIRA DA SILVA USUÁRIOS 

MARIA ISABEL DE SALES USUÁRIOS 

ANA CELE OSCAR DO NASCIMENTO USUÁRIOS 

JENIVAN MOURA DE OLIVEIRA USUÁRIOS 

DANIELLE CRISTINA XAVIER DA SILVA USUÁRIOS 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA GESTÃO/GOVERNO 

JOSILENE DORALICE DE OLIVEIRA GESTÃO/GOVERNO 

SUZANNY MEIRIELLY DE OLIVEIRA FARIAS GESTÃO/GOVERNO 

 
RESOLUÇÃO Nº 123/2018   

Extremoz/RN, 05 de fevereiro de 2018. 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 143ª Reunião Ordinária, datada de 05 de 
fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              ARTIGO 1º - RESOLVE APROVAR NA INTEGRA LOCAÇÃO DA SALA ANEXA PARA CMS NA 
RUA JOAQUIM DE GÓIS, 3B – SL 03 – ESPAÇO COMERCIAL MARTA SOARES DA SILVA -  CENTRO 
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EXTREMOZ/RN PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CMS, OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
TRABALHO E EDUCAÇÃO CONTINUADA AO CONTROLE SOCIAL DO SUS. 
 
  

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

   
 
                        Homologo a Resolução Nº 123/2018, de 05 de fevereiro de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 05 de fevereiro de 2018. 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 124/2018   
Extremoz/RN, 07 de março de 2018. 

    
                  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua CXLIV Reunião Ordinária, datada de 07 de 
março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
              Artigo 1º - Resolve aprovar na integra o envio dos/as Conselheiros/as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MARIA ISABEL DE SALES, RG 374.915 SSP/RN, CPF 200.281.804-53, conta corrente nº 8.300.200-0 
agencia nº 8290-2 Banco do Brasil, FABIANA VICENTE DA SILVA, RG 001.821.033 SSP/RN, CPF 
030.570.334-07, conta corrente nº 39.209-X agencia nº 2623-9 Banco do Brasil; RICARDO ADELINO DE 
SALES, RG. 2.208.664 SSP/B, CPF 012.136.304-96 conta corrente n° 23.885-4 agencia 2010 Caixa 
Econômica Federal; LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL RG. 2.280.876 SSP/RN CPF 046.840.494-50 
conta corrente nº 20437-6 agencia 1859 Caixa Econômica Federal e JEANE NEIDE BATISTA, RG 795.816 
SSP/RN CPF 489.935.144-53 conta corrente 15.633-5 Caixa Econômica Federal, bem como a compra das 
passagens aéreas NATAL-RN/BRASILIA-DF/NATAL-RN, com saída dia 03 e retorno dia 06 de março de 
2018, a XXI PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS 
E POPULARES, a ser realizada em Brasilia/DF, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, como atividade 
preparatória a XVI CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE (= 8ª + 8), com o tema: “DEMOCRACIA E 
SAÚDE: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.                       

        Artigo 2º - o pagamento de 03 (três) diárias para pagamentos de despesas com alimentação, 
locomoção e outras; 
                   Artigo 3º - A compra das passagens de Natal/RN a Brasilia/DF e de Brasilia/DF; 
                   Artigo 4º - O CMS-Extremoz encaminhará solicitação via oficio a SMS/Prefeitura Municipal de 
Extremoz para providencias quanto ao pagamento das 03 (três) diárias e compra das passagens. 
                   Artigo 5º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao Orçamento 
do CMS-Extremoz/RN. 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
 

   
                        Homologo a Resolução Nº 124/2018, de 07 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 07 de março de 2018. 
 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 125/2018   
Extremoz/RN, 07 de março de 2018. 
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          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 144ª Reunião Ordinária, datada de 07 de 
março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              ARTIGO 1º - RESOLVE APROVAR NA INTEGRA LOCAÇÃO DE UM CARRO EXCLUSIVO PARA 
ESTE CONSELHO, A SER UTILIZADO CONFORME AS NECESSIDADES E A AGENDA DAS AÇÕES DO 
CONTROLE SOCIAL PACTUADAS MENSALMENTE, NA PLENÁRIA. 
               ARTIGO 2º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao Orçamento 
do CMS-Extremoz/RN.  

 
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

   
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 125/2018, de 07 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 07 de março de 2018. 
 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 126/2018   
Extremoz/RN, 26 de março de 2018. 

  
 
 
          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 33ª Reunião Extraordinária, datada de 26 
de março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM RESSALVAS o RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 
2014. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
                        Homologo a Resolução Nº 126/2018, de 26 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

  
Extremoz/RN, 26 de março de 2018. 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 127/2018   

Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 
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          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 145ª Reunião Ordinária, datada de 28 de 
março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM RESSALVAS o RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 
2015. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
  
 
                        Homologo a Resolução Nº 127/2018, de 28 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

  
Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 

 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 128/2018   

Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 
  
 
          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 145ª Reunião Ordinária, datada de 28 de 
março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR PLANO MUNICIPAL DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
SAÚDE 2018 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   

 
 

                        Homologo a Resolução Nº 128/2018, de 28 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

  
Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 129/2018   

Extremoz/RN, 25 de abril de 2018. 
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          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 146ª Reunião Ordinária, datada de 25 de 
abril de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR CONVENIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE 
EXTREMOZ/SECRETARIA DE SÁUDE E A LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER.  
 
  
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
                        Homologo a Resolução Nº 129/2018, de 25 de abril de 2018, nos termos das Leis Federais 
nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 
 Extremoz/RN, 25 de abril de 2018. 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 130/2018   

Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 145ª Reunião Ordinária, datada de 28 de 
março de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM CORREÇÕES a PAS – PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 
SAÚDE – 2017. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
                        Homologo a Resolução Nº 130/2018, de 28 de março de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 28 de março de 2018. 
 

 
  
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 131/2018   

Extremoz/RN, 17 de maio de 2018. 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 35ª Reunião Extraordinária, datada de 17 
de maio de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
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              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM RESSALVAS o RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 
2017. 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
                        Homologo a Resolução Nº 131/2018, de 17 de maio de 2018, nos termos das Leis Federais 
nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de dezembro de 2010. 
 

 Extremoz/RN, 17 de maio de 2018. 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 132/2018   

Extremoz/RN, 06 de junho de 2018. 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 36ª Reunião Extraordinária, datada de 06 
de junho de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR a Ordem de Serviço para construção de 03 (três) Unidades 
Básicas de Saúde: Pitangui, KM 23 e Alto de Extremoz/RN.  
 
  
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
 
                        Homologo a Resolução Nº 132/2018, de 06 de junho de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 06 de junho de 2018. 
 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 133/2018   

Extremoz/RN, 11 de junho de 2018. 
 
 

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 37ª Reunião Extraordinária, datada de 11 
de junho de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
       
              Artigo 1º - Resolve APROVAR COM RESSALVAS A PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN. 
 
  
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
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PRESIDENTE  
   
 
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 133/2018, de 11 de junho de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 11 de junho de 2018. 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 135/2018   

Extremoz/RN, 27 de junho de 2018. 
    
                  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua CXLIV Reunião Ordinária, datada de 27 de 
junho de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
              Artigo 1º - Resolve aprovar na integra o envio do Conselheiro e Presidente do CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL, RG 2.280.876 SSP/RN, CPF 046.840.494-50, BANCO CEF - 
AGENCIA 1859 OP 001 CONTA CORRENTE Nº 20.437-6, bem como a compra das passagens aéreas 
NATAL-RN/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL-RN, com saída dia 23 de julho e retorno dia 30 de julho de 2018, 
ao PRÉ-CONGRESSO E XII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA: FORTALECER O SUS 
OS DIREITOS E A DEMOCRACIA, a ser realizada no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 24 a 29 de julho de 2018.                  

        Artigo 2º - o pagamento de 07 (sete) diárias para pagamentos de despesas com alimentação, 
locomoção e outras; 
                   Artigo 3º - A compra das passagens de Natal/RN a Rio de Janeiro/RJ e de Rio Janeiro/RJ a 
Natal/RN;  
                   Artigo 4º - O pagamento das inscrições de 02 (dois) cursos no Pré-Congresso e do Congresso; 
                   Artigo 5º - O CMS-Extremoz encaminhará solicitação via oficio a SMS/Prefeitura Municipal de 
Extremoz para providencias quanto ao pagamento das 07 (sete) diárias, compra das passagens, das 
inscrições de 02 (dois) cursos no Pré-Congresso e do Congresso; 
                   Artigo 6º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao Orçamento 
do CMS-Extremoz/RN. 
 

 
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

   
                        Homologo a Resolução Nº 135/2018, de 27 de junho de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 
 

 Extremoz/RN, 27 de junho de 2018. 
 

 
 

ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 136/2018   
Extremoz/RN, 05 de setembro de 2018. 

    
                  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 150ª Reunião Ordinária, datada de 05 de 
setembro de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
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              Artigo 1º - Resolve aprovar na integra o envio da Conselheira do CMS Extremoz e Coordenadora de 
Planária da 7ª Região de Saúde do CES/RN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
JEANE NEIDE BATISTA, RG 795.816 SSP/RN, CPF 489.935.144-53, BANCO CEF - AGENCIA 1859 OP 
001 CONTA CORRENTE Nº 15633-5, para participar da 9ª PLENÁRIA DE CONSELHOS DE SAUDE DA 
URSAP, a ser realizada em Mossoró/RN, no dia 14 de setembro de 2018, com o seguinte roteiro: Extremoz-
RN/Mossoró-RN/Extremoz-RN, saída dia 13 de Setembro e retorno dia 15 de setembro de 2018; 

        Artigo 2º - o pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de despesas com alimentação, 
locomoção e outras; 
                   Artigo  3º - O CMS-Extremoz encaminhará solicitação via oficio a SMS/Prefeitura Municipal de 
Extremoz para providencias quanto ao pagamento das 02 (duas) diárias; 
                   Artigo 4º - As despesas serão custeadas através dos recursos do SUS destinados ao Orçamento 
do CMS-Extremoz/RN. 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
   
                        Homologo a Resolução Nº 136/2018, de 05 de setembro de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 
 

 Extremoz/RN, 05 de setembro de 2018. 
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 137/2018   
Extremoz/RN, 28 de Novembro de 2018. 

    
                  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua 153ª Reunião Ordinária, datada de 28 de 
novembro de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, 
 
                   Artigo 1º - Resolve aprovar na integra a Substituição dos Conselheiros da 
Gestão/Prestadores de Serviços:  
 
                                    TITULAR: ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA;     
                                                       (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE); 
                                    SUPLENTE: FRANCISCA CRISTINA MAURICIO DE SENA;  
  
                                   TITULAR: RITA DE CASSIA SALES DE OLIVEIRA FARIAS;                         
                                   SUPLENTE: DANIELLY CRISTINE ARAÚJO DA SILVA;  
 
                                    TITULAR: SUZANNY MEIRIELLY DE OLIVEIRA FARIAS;  
                                    SUPLENTE: ROSA NINA B. S. MOIRYAMA 
 

 
 
 

LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  
PRESIDENTE  

   
                        Homologo a Resolução Nº 137/2018, de 28 de novembro de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 

 Extremoz/RN, 28 de novembro de 2018. 
    
 

 
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  
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RESOLUÇÃO Nº 138/2018   
Extremoz/RN, 19 de Dezembro de 2018. 

    
                  O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Extremoz-RN, em sua 154ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2018 no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 
pela Lei Complementar Nº 635 publicada no Diário Oficial do Município de Extremoz-RN, de 30 de dezembro 
de 2010, e pela Portaria nº 380/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Extremoz-RN, de 29 de 
agosto de 2017, e 

Considerando o que disciplina a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 
7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, e a Resolução Nº 453, de 10 de 
maio de 2012, que dispõe sobre a organização dos Conselhos de Saúde, e 

Considerando a Portaria Nº 3.134, de 17 dezembro de 2013 que dispõe sobre a transferência de 
recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes 
financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério 
da Saúde, resolve: 

 
                            Artigo 1º - Aprovar na integra os seguintes remanejamentos da Emenda Parlamentar 
da Proposta Nº 11362.487000/1160-04 para Aquisição de Equipamento e Material Permanente para 
Unidade de Atenção Especializada em Saúde 37420005 – R$ 199.450,00 – Rafael Motta: 
 

• 01 Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 kg) destinada para o Hospital Maternidade 
Presidente Café Filho; 

• 01 Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 30 kg) destinada para o Hospital Maternidade 
Presidente Café Filho; 

• 03 Bebedouros/Purificador Refrigerado destinado 01 para o Centro de Atenção Psicossocial, 01 para 
o Centro de Especialidades Médicas de Extremoz e 01 para Centro de Reabilitação de Extremoz; 

• 01 Impressora Laser Comum para o Centro de Especialidades Médicas de Extremoz; 
• 71 Cadeiras destinadas 40 para o Centro de Atenção Psicossocial, 10 para o o Hospital Maternidade 

Presidente Café Filho, 21 para o Centro de Especialidades Médicas de Extremoz, 11 para o Centro 
de Reabilitação de Extremoz; 

• 02 Mesas para computador destinada 01 para o Centro de Atenção Psicossocial e 01 para o Hospital 
Maternidade Presidente Café Filho; 

• 02 Mesas para Impressora destinada 01 para o Centro de Atenção Psicossocial e 01 para o Hospital 
Maternidade Presidente Café Filho; 

• 05 Mesas de Reuniões destinada 01 para o Centro de Especialidades Médicas de Extremoz, 01 para 
o Centro de Reabilitação de Extremoz, 03 para o Centro de Atenção Psicossocial ; 

  
16 Armários destinados 02 para o Hospital Maternidade Presidente Café Filho, 03 para o Centro de 

Especialidades Médicas de Extremoz, 03 para o Centro de Reabilitação de Extremoz, 08 para o Centro de 
Atenção Psicossocial. 
 
 

 
LOUIS ANDERSON NUNES BEZERRIL  

PRESIDENTE  
 
 
                        Homologo a Resolução Nº 138/2018, de 19 de dezembro de 2018, nos termos das Leis 
Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 e da Lei Complementar Municipal nº 635 de 030 de Dezembro de 2010. 
 
 

 Extremoz/RN, 19 de dezembro de 2018. 
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ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN 

 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
EXTRATO DE DISPENSA Nº 3/2019 

 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: CEI - COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MÉDICOS LTDA. 
Processo nº 4/2019 - Dispensa nº 3/2019 - CPL 
Objeto: Aquisição de 01 (um) KIT PARA GASTROSTOMIA para o paciente Everton Eduardo Bandeira da 
Silva (RG 2.935.117 – Cartão SUS 706 1010 8310 0060), conforme encaminhamento médico, parecer da 
Assistente Social, cópia das documentações (RG, Comprovante de Residência e cartão SUS). 
VALOR: R$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais). 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratante 
CEI - COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MÉDICOS LTDA. 
Contrata 
06/02/2019. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 
AVISO DE JULGAMENTO – “FASE DE PROPOSTA” 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Extremoz/RN torna público a quem interessar que, após análise da proposta 
apresentada na Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018, foi 
considerada “vencedora” a empresa H & M CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.233.506/0001-03, conforme justificativas 
apensas ao processo. Os documentos que ensejaram nessa decisão 
encontram-se franqueados aos interessados. 
Extremoz/RN, em 18 de fevereiro de 2019. 
À Comissão 
 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 
Sem atos oficiais nesta data. 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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