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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO V – Nº 1079 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2015  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração,  

Finanças e Informação 

Rua Capitão José da Penha, s/nº - Centro – Extremoz/ RN  

Fone: (84) 3279-4910 Fax: (84) 3279-4913 - 

sempafextremoz@hotmail.com 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2015 - SMPAFI                           

Extremoz/ RN, 15 de maio de 2015.                

                  Sr.(a) Secretário (a), 

   O Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e 

Informação, vem através deste, disponibilizar para 

conhecimento de Vossa Excelência, 05 (cinco) laudas contendo 

os documentos a seguir explicitados: 

 Cálculo de pessoal de Janeiro à fevereiro de 2015; 

 Cálculo de pessoal de março de 2014 à fevereiro de 2015; 

 Parecer técnico do contador em 02 (duas) laudas, explicitando 

o 1°bimestre, saldo do bimestre seguinte, limites constitucionais 

da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e FUNDEB, limites 

com pessoal janeiro a fevereiro de 2015 e considerações de 

uma Nota Técnica assinada em 30 de abril de 2015; 

 Demonstrativo de investimento na manutenção de 

desenvolvimento e ensino do FUNDEB, período de janeiro a 

fevereiro de 2015; 

 Aplicação nos serviços públicos de saúde; 

 

 Mediante a constatação de ainda estarmos ultrapassando 

o limite prudencial em 1,73%, qualquer admissão, mesmo 

aquelas albergadas no limite prudencial por aposentadoria 

e vacância, deverá o Secretário da pasta, solicitar ao 

Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e 

Informação a abertura de processo administrativo que 

tramitará na legalidade só podendo ser feita a contratação 

após decisão final do processo administrativo. 

Atenciosamente, 

                              Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração 

Finanças e Informação. 

As Secretarias: SMEC – SMEL – SMS – GC – SMART – SMIE 

– SMTHAS – FUNDAC – SMUR – PGM – CONTROL – SMUT 

– SMDGP – SMTUR – SMTT – SMP - SMAG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e INFORMAÇÃO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 
CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4912 

E-mail: sempafextremoz@hotmail.com 
 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/ 2015 
 
INTERESSADO (a):   HIANA MAGALHAES ABREU 
 

DESPACHO:   

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E INFORMAÇÃO, ANTONIO 

LISBOA GAMELEIRA, Após analisar o requerimento da 

servidora qualificada, solicitando apreciação do Oficio nº 094 – 

69º ZE é o que importa relatar. 

 

DECISÃO:  

 

Decido não analisar o mérito do que foi solicitado no 

requerimento da servidora, deixando com fulcro na Lei nº 

822/2015, Art. 17º IV e IX e Decreto Executivo nº 240/2015 - 

GP, encaminhar a Procuradoria Geral do Município, solicitando 

que opine na matéria, após parecer da procuradoria analisarei 

o mérito decidindo a matéria em espécie. 

 

Assim decido salvo melhor juízo. 

Registre-se , publique-se e cumpra-se 

 

 

Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e 

Informação 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e INFORMAÇÃO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – RN 
CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4912 

E-mail: sempafextremoz@hotmail.com 
 
 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/ 2015 

 

DESPACHO:   

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E INFORMAÇÃO, ANTONIO 

LISBOA GAMELEIRA, provocado pelos memorandos nº 

185/2015 e 261/2015 – SMS, os quais aduzem a origem da 

vacância, solicitando a admissão de 15 (quinze) servidores, 

agindo como pressuposto de convocação o concurso publico 

da Saúde edital 001/2012, é o que importa relatar. 

 

DECISÃO:  

 

Analisando os memorandos, de imediato, solicito a juntada do 

Decreto, de ordem do Prefeito Constitucional, de n°.243/2015, 

que prorrogou o concurso público, que faça juntada do ultimo 

relatório de limite de pessoal disponibilizado pela secretaria 

através do Oficio 146/2015. Adotando essas providencias, abri 

vistas a Procuradoria Geral do Município em regime de 

urgência. 

Após parecer da procuradoria, venham os outros concluso a 

esse Secretário para com fulcro na Lei nº 822/2015, Art. 17º IV 

e IX e Decreto nº 243/2015 que prorrogou o concurso, analisar 

o mérito e decidir nos tramites da legalidade que a legislação 

vigente alberga. 

 

Assim decido salvo melhor juízo. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 

 

  

Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e 

Informação 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
EXTREMOZ/RN 

Rua Joaquim de Góis, 89, Centro – Extremoz/RN – CEP: 
59575-000 

Telefone/FAX: (84) 3279-4909/ 3279-4916 
E-mail: cmsextremoz@rn.gov.br /cmsextremoz@gmail.com 

  
  
  

 Oficio nº. 011/2015 – CMS                                
       Extremoz/RN, 11 de Maio de 2015. 

  
  
                

              Ilma Sra.  Secretária, 
                                
                          Solicitamos a publicação no Diário Oficial do 
Municipal de Extremoz do das seguintes deliberações do CMS: 
 

v  Resolução 075/2015 – Prorrogação 
do Mandato do CMS até Junho/2015; 

v  Edital de Convocação de Eleição do 
CMS para o Biênio 2015/2017; 

v  Resolução 078/2015 – Regimento 
Eleitoral; 

v  Resolução 079/2015 – Calendário 
Eleitoral; 

v  Resolução 080/2015 - Comissão 
Eleitoral. 

Sem mais. 
Atenciosamente, 

  
  
  

 MARIA OBELAIDE DE MOURA 
PRESIDENTE 

CMS-EXTREMOZ/RN 

   

 
A ILMA SRA. 
CINTIA NUNES TORQUATO  M. DE CASTRO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTREMOZ/RN 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
TELEFONE/FAX: (84) 3279-4909/3279-4916 – EMAIL: 

cmsextremoz@rn.go.br 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 075/2015 

Extremoz/RN, 09 de Abril de 2015. 
 
 

      O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua CX 
Reunião Ordinária, datada de 09 de Abril de 2015, 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 prorrogação do atual 
mandato do Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN 
para 30/06/2015, mantendo-se composição e Diretoria. 
  
 

_________________________________ 
MARIA OBELAIDE DE MOURA 

PRESIDENTE  
CMS-EXTREMOZ/RN 

mailto:sempafextremoz@hotmail.com
mailto:cmsextremoz@rn.gov.br
mailto:cmsextremoz@gmail.com
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                   Homologo a Resolução nº 075/2015 nos termos 
das Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90.  

 
Extremoz/RN, 09 de Abril de 2015. 

 
 

___________________________________________ 
CINTIA NUNES TORQUATO M. CASTRO  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ – CMS 

Rua Joaquim de Góis, 89 – Centro – EXTREMOZ/RN 
TELEFONE/FAX: (84) 3279-4909/3279-4916 – EMAIL: 

cmsextremoz@rn.gov.br 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO -  BIÊNIO 2015/2017 

            A  Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Extremoz/RN, com fulcro na Lei Complementar   nº 635/2010-

EXTREMOZ/RN, de 30 de Dezembro de 2010, na Resolução 

do CNS n° 453/2012, e, na Resolução do CMS nº 078/2015 de 

06 de MAIO de 2015, 

C O N V O C A: 

 

Art.  1º  -

  A  eleição  para  a  escolha  das  entidades,  instituições  e  m

ovimentos 

sociais  dos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS, 

dos profissionais de 

saúde, dos prestadores de serviços de saúde e das entidades 

empresariais da área de Saúde. 

 

Art. 2º -

 Poderão votar e serem votados as entidades, instituições e 

movimentos sociais representativos de profissionais de saúde, 

dos prestadores e das entidades  empresariais com 

atividades na área de Saúde, todas de âmbito Municipal 

devidamente organizados. 

 

 Paragrafo Único – as inscrições serão a partir da publicação 

desta convocação até o dia 10 de  JUNHO  de  2015, e, 

habilitadas nos termos das relações divulgadas no dia 15 

Junho de 2015, no mural da Secretaria Executiva do Conselho 

Municipal de Saúde de Extremoz/RN, no quadro de avisos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Extremoz/RN, bem como, no 

Diário Oficial do Municipio de Extremoz/RN. Em consonânica 

com a Resolução 078/2015 do CMS-EXTREMOZ/RN 

e, com  a Resolução CNS  n
o
 453/2012. 

 

Art. 3º - Os recursos à Comissão Eleitoral, deverão ser 

interpostos no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação, 

devendo ser analisados e julgados até 17 de Junho de 2015, 

quando publicada  no mural da Secretaria Executiva do 

Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN, no quadro de 

avisos da Secretaria Municipal de Saúde de Extremoz/RN, bem 

como, no Diário Oficial do Municipio de Extremoz/RN. 

 

Art.  4º  -

 A  eleição  ocorrerá  no  dia  25  de  Junho  de  2015,  das  09:0

0h  às  13:00 horas na sede da Secretaria Municipal de Extremoz, 

à Rua Joaquim de Góis, 89 Centro – Extremoz/RN. 

 

Art. 5º -

 Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral fará a apuração do

s votos, e, o  Presidente   da   Comissão   Eleitoral   proclamará 

o  rol  de  entidades  eleitas seguindo-se a sua publicação no 

mural da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 

Saúde de Extremoz/RN, no quadro de avisos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Extremoz/RN, bem como, no Diário 

Oficial do Municipio de Extremoz/RN. 

 

Art. 6º -

 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissã

o Eleitoral.Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

 

 

_____________________________ 

MARIA OBELAIDE DE MOURA 

PRESIDENTE DO CMS-EXTREMOZ/RN 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ 
– CMS 

Rua Joaquim de Góis, 89 – Centro – EXTREMOZ/RN 
TELEFONE/FAX: (84) 3279-4909/3279-4916 RAMAL 
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EMAIL: cmsextremoz@rn.gov.br ou 

cmsextremoz@gmail.com  
 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 078/2015 

  
Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

 
 
                O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, em sua 111ª  Reunião Ordinária, realizada no 
dia 05 de Maio de 2015, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Complementar Municipal nº 635, de 30 de Dezembro 
de 2011, bem como com escopo na Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990,  
RESOLVE: 
 
                  Aprovar o REGIMENTO ELEITORAL DO CMS DE 
EXTREMOZ/RN, para o biênio 2015/2017. 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 
Art. 1º - Este Regimento Eleitoral tem por objetivo 
regulamentar a eleição das entidades e dos movimentos 
sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde - SUS, das 
entidades de profissionais de saúde, das entidades de 
prestadores de serviços de saúde e das entidades 
empresariais com atividades na área de saúde, de acordo com 
o estabelecido na Lei Complementar Municipal n° 635, de 30 
de Dezembro de 2010, e na Resolução CNS n° 453, de 10 de 
Maio de 2012, para o mandato 2015/2017.  
Parágrafo Único - A eleição realizar-se-á em 25 de Junho de 
2015, iniciando-se o processo eleitoral a partir da publicação 
deste Regimento Eleitoral e do respectivo Edital de sua 
convocação no Diário Oficial do Município de Extremoz/RN.  

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL 
Art. 2° - A eleição será facilitada e orientada por uma 
Comissão Eleitoral composta de 04 (quatro) membros 
indicados pelos respectivos segmentos e aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde com a seguinte composição: 
I - 02 (dois) representantes do segmento dos usuários; 
II - 01 (um) representante do segmento dos profissionais de 
saúde;  
III - 01 (um) representante do segmento do governo/prestador; 
§1º - Constituída a Comissão Eleitoral, a mesma será 
divulgada  nos quadros de avisos do Secretaria Executiva do 
CMS e da SMS, bem como publicado no Diário Oficial do 
Municipio de Extremoz/RN. 

mailto:cmsextremoz@rn.gov.br
mailto:cmsextremoz@gmail.com
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§2º - A Comissão Eleitoral terá um(a) presidente(a), um(a) 
vice-presidente(a), e um(a) primeiro(a) secretário(a) e um(a) 
segundo(a) secretário(a), que serão escolhidos entre os seus 
membros na primeira reunião após sua constituição.  
Art. 3° - Compete à Comissão Eleitoral: 
I - Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em 
penúltima instância, sobre questões a ela relativas; 
II - Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os 
recursos necessários para a realização do processo eleitoral; 
III - Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões do 
presidente relativas ao registro de candidatura e outros 
assuntos; 
IV – Propor e instalar as Mesas Eleitorais em número suficiente 
com a função de disciplinar, organizar, receber e apurar votos; 
V - Proclamar o resultado eleitoral; 
VI - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório do 
resultado do pleito, bem como observações que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, no 
prazo de até 30 (trinta) dias após a proclamação do resultado; 
VII – Propor a mesa coordenadora das plenárias dos 
segmentos composta por 1 (um) coordenador, 1 (um) 
secretário e 1(um) relator; 
VIII - Decidir a respeito das inscrições de candidaturas; 
IX – Elaborar Edital de Convocação de Eleição, o qual será 
publicado pelo CMS-Extremoz/RN. 
Art. 4º - Compete ao presidente da Comissão Eleitoral: 
I - Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até a 
conclusão do pleito que elegerá as entidades, instituições e 
movimentos sociais para o Conselho Estadual de Saúde no 
biênio 2015/2017;  
II - Representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos e 
sempre que solicitado pelos segmentos que compõem o 
Conselho Municipal de Saúde, bem como pelo próprio Plenário 
do Conselho; 
III - Recolher a documentação e o material utilizados na 
votação e proceder a divulgação dos resultados, 
imediatamente após a conclusão dos trabalhos das Mesas 
Apuradoras; 
IV - Homologar as decisões da Comissão Eleitoral. 

CAPÍTULO III - DAS VAGAS 
Art. 5º - O processo eleitoral visa o preenchimento das vagas 
do Conselho Municipal de Saúde de Extremoz/RN, por 
entidades e instituições, as quais serão eleitas como 
representantes dos gestores, prestadores de serviços, dos 
profissionais de saúde e dos movimentos sociais conforme 
previsto no artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº 635, de 
30 de Dezembro de 2010 e de que trata o presente Regimento 
Eleitoral: O CMS-EXTREMOZ/RN será constituído 
paritariamente por doze Conselheiros titulares e doze 
conselheiros suplentes, na seguinte proporção: 
I - Metade de representantes dos usuários (50%); 
 
II - Um quarto de representantes dos trabalhadores da saúde, 
(25%) e; 
 
III - Um quarto distribuído entre os representantes da 
Administração Pública da Saúde e dos prestadores de serviço 
de saúde, (25%). 
 
Parágrafo Único - A constituição paritária de que trata o caput 
deste artigo terá a seguinte composição: 
 
I – Doze representantes dos usuários: sendo 06 titulares e 06 
suplentes, assim divididos: 
 
a)  - Representante de movimentos sociais e populares 
organizados a serem escolhidos em plenária dos usuários e 
seus respectivos suplentes.  

 
b) - Representantes de Entidades Religiosas à serem 
escolhidos por seus respectivos seguimentos. 

 
c) - 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; 
 
II - Seis representantes de trabalhadores da saúde: sendo 03 
titulares e 03 suplentes das entidades de trabalhadores da 
saúde. (Conselhos de Classe, Federações e Sindicatos) à 
serem escolhidos em plenária dos profissionais de saúde;  
 
III - Seis representantes de gestores/prestadores de serviço: 
sendo 03 titulares e 03 suplentes, assim divididos: 
 
a) – O (a) Secretário (a) Municipal de Saúde e seu respectivo 
suplente; 

 
b) - 02 (dois) Representantes de secretarias, autarquias 
Municipais, de prestadores de serviços privado ou filantrópico e 
seus respectivos suplentes. 

 
CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º - As inscrições das entidades e dos movimentos sociais 
de usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde e 
das entidades de prestadores de serviços de saúde, bem como 
das entidades empresariais com atividade na área de saúde, 
na condição de eleitor e/ou candidato, para participarem da 
eleição, serão feitas em dias úteis, na Secretaria Executiva do 
Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Joaquim de 
Góis, 89, Centro – prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 
Sala do CMS de Extremoz /RN, CEP: 59.575-000, no período 
de 07/05/2015 à 10/06/2015, no horário das 08:30 às 12:00 
horas. 
Parágrafo Único - As inscrições deverão ser feitas por meio de 
requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a 
vontade de participar da eleição, especificando o segmento a 
qual pertence, a entidade ou movimento e a vaga para a qual 
está se candidatando. 

CAPÍTULO V - DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 7° - As entidades e os movimentos sociais que forem se 
candidatar como eleitor e/ou candidato a vaga no Conselho 
MunicipaL de Saúde terão que observar o disposto nos art. 4º, 
§4º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 346, de 04 de julho 
de 2007, bem como a Resolução do CNS n° 453/2012 e 
apresentar obrigatoriamente no ato da inscrição os seguintes 
documentos: 
I – Entidades e instituições: 
a) Cópia da ata de fundação ou de ato legal, registrado em 
Cartório e Lei que a criou quando houver;  
b) Cópia do estatuto social, em vigor, devidamente registrado 
em cartório, quando houver;  
c) Ofício de indicação do delegado e respectivo suplente que 
representarão a entidade, subscrito pelo seu representante 
legal com cópia da ata da reunião ou assembléia que indicou o 
representante;  
d) Cópia da cédula de identidade, CPF e comprovante de 
residência do delegado e do suplente; 
e) Declaração de que não tem convênio ou recebe qualquer 
tipo de repasse de recursos da Secretaria Municipal de Saúde 
e Prefeitura Municipal de Extremoz, tal exigência se aplica para 
entidades ou instituições do segmento dos usuários. 
II - Movimentos Sociais: 
a) Cópia da ata de fundação ou de ato legal, registrado em 
Cartório, quando houver; 
b) Cópia do estatuto social, em vigor, devidamente registrado 
em cartório, quando houver;  
c) Termo de indicação do delegado e respectivo suplente que 
representarão a entidade, subscrito pelo seu representante 
legal, com cópia da ata da reunião ou assembléia que indicou o 
representante;  
d) Cópia da cédula de identidade, CPF e comprovante de 
residência do delegado e do suplente; 
e) Declaração de que não tem convênio ou recebe qualquer 
tipo de repasse de recursos da Secretaria Municipal de Saúde 
e Prefeitura Municipal de Extremoz, tal exigência se aplica para 
entidades ou instituições do segmento dos usuários. 
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CAPÍTULO VI - DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

Art. 8º - Encerrado o prazo para as inscrições das entidades, 
instituições e dos movimentos sociais, a Comissão Eleitoral 
divulgará, em 15/06/2015, na sede da Secretaria Executiva e 
na da  Secretaria Municipalde Saúde, 
e, no Diário Oficial do Municipio de Extremoz/RN, a relação das 
entidades e dos movimentos sociais habilitadas e elegíveis, 
observado a composição dos segmentos.  
Parágrafo Único. Os recursos para a Comissão Eleitoral 
deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias corridos 
contados da sua divulgação feita na forma do caput deste 
artigo, devendo ser analisados e julgados até 17/06/2015. 

 
CAPÍTULO VII - DA ELEIÇÃO 

Art. 9º - A eleição para preenchimento das vagas das 
entidades titulares no Conselho Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, das entidades e dos movimentos sociais de 
usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde, das 
entidades de prestadores de serviços de saúde, das entidades 
empresariais com atividades na área de saúde, bem como para 
preenchimento das suplências, dar-se-á por meio de Plenárias 
dos Segmentos, no 25/06/2015, no horário das 13:00 horas às 
15:30 horas, na Secretaria Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, em turno único, por aclamação ou por meio de 
voto secreto, nos termos adiante descritos;  
§1º - O credenciamento dos delegados inscritos representantes 
das entidades e dos movimentos sociais será realizado na 
mesma data da eleição, das 13:00 às 14:00h, 
impreterivelmente; 
§2º - O delegado credenciado receberá um crachá de 
identificação, o qual lhe dará direito de acesso ao local de 
votação, não sendo permitida a substituição ou reposição de 
crachá; 
§3º - A Comissão Eleitoral fará a primeira chamada para as 
Plenárias dos Segmentos, as quais acontecerão, em primeira 
chamada, às 14:00 horas com quorum de metade mais um dos 
delegados credenciados e, em segunda chamada, às 14:30 
horas, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste 
horário e encerrando-se, no máximo, às 15:30 horas;  
Art. 10 - Em caso de empate, os critérios para a proclamação 
da entidade, instituição ou movimento social eleitos serão: 
a) Maior tempo de existência e funcionamento da entidade, 
instituição ou do movimento social. 
Art. 11 - Havendo consenso para escolha dos representantes 
titulares e suplentes durante as Plenárias dos Segmentos, a 
Eleição se dará por aclamação, mediante apresentação da Ata 
da Plenária assinada pelos representantes dos segmentos 
participantes do processo.  
Art. 12 - Não havendo consenso para a escolha das entidades, 
instituições ou dos movimentos sociais na Plenária do 
Segmento, a eleição se fará por voto secreto, cabendo à 
Comissão Eleitoral designar, antecipadamente, Mesas para 
recepção e apuração dos votos, formadas por 03 (três) 
membros, sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) 1º Secretário e 
01 (um) 2º Secretário.  
§1º - A Plenária do Segmento encaminhará para votação, 
conforme o caput deste artigo, somente as vagas não 
preenchidas, total ou parcialmente, no processo de votação por 
concenso/aclamação; 
§2º - A votação dos segmentos poderá ser acompanhada e 
fiscalizada por fiscais indicados pelas entidades ou 
movimentos sociais que integrarem os segmentos, desde que 
os seus nomes sejam encaminhados à Comissão Eleitoral até 
um dia antes da realização da eleição e desde que não cause 
tumulto ao pleito. 
§3° - Os delegados poderão apresentar recursos em formulário 
próprio, a serem entregues ao Presidente da Mesa e 
consignados em Ata;  
§4° - Após a análise dos recursos, quando houver, será 
iniciada a apuração dos votos. 
Art. 13 - A Cédula de Votação será confeccionada após a 
Plenária dos Segmentos, devendo ser supervisionada pelos 
fiscais e conterá o segmento, as vagas e a relação das 
Entidades e Movimentos que estarão concorrendo. 

Parágrafo único - A Cédula de Votação será rubricada por, no 
mínimo, 02 (dois) dois membros da comissão eleitoral.  
Art. 14 - O delegado credenciado deverá dirigir-se ao local de 
votação, portando crachá e documento original de identidade e, 
após assinar a listagem de delegados inscritos, receberá a 
Cédula de Votação. 
Art. 15 - Antes do início da votação, a urna será conferida, 
obrigatoriamente, pela Mesa e pelos fiscais. 
Art. 16 - Após o encerramento da votação, o Presidente da 
Mesa deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as 
ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de impugnação, 
quando houver. 
Parágrafo Único - A Ata da Eleição, uma vez lavrada, será 
assinada pelo Presidente da Mesa e pelos dois Secretários. 
CAPÍTULO VIII - DA APURAÇÃO, DOS RECURSOS E DAS 

IMPUGNAÇÕES. 
Art. 17 - A apuração dos votos será realizada e acompanhada 
pelos fiscais após o voto do último delegado credenciado. 
§1º - Antes da abertura da urna, a Comissão Eleitoral se 
pronunciará sobre os pedidos de impugnação e as ocorrências 
porventura constantes da Ata de Votação.  
§2º - Os pedidos de impugnação e de recursos concernentes à 
votação, que não tenham sido  formulados durante o período 
de votação e consignados na Ata de Votação, não serão 
considerados.  
§3º - Em caso de discordância de pronunciamento da 
Comissão Eleitoral, caberá recurso ao Pleno do CMS-
EXTREMOZ/RN, procedendo-se normalmente à apuração, 
com o devido registro dos recursos. 
Art. 18 - Após apuração, o resultado final da votação será 
divulgado  por meio de Edital que será afixado na Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, no quador de 
avisos da SMS e no Diário Oficial do Município de Extremoz, 
com a indicação das entidades e dos movimentos sociais 
eleitos para indicarem seus representantes às vagas de 
membros do Conselho Municipal de Saúde, titulares e 
suplentes.  

 
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 - As despesas com transporte, estada e alimentação 
dos representantes das entidades, instituições e dos 
movimentos sociais para participarem do processo eleitoral 
serão de responsabilidade dessas entidades e desses 
movimentos sociais. 
Art. 20 - Caberá a Secretaria Municipal de Saúde de Extremoz, 
custear as despesas necessárias para a realização do 
processo eleitoral previsto neste Regimento.  
Art. 21 - As entidades e os movimentos sociais de usuários do 
SUS, as entidades de profissionais de saúde, as entidades de 
prestadores de serviços de saúde e as entidades empresariais 
com atividades na área da saúde eleitas para indicarem os 
seus representantes para compor o Conselho Municipal de 
Saúde, nas vagas de titular, suplente, bem como o Governo 
Municipal, encaminharão à Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde por meio de ofício até 10 (dez) dias após a 
divulgação prevista no artigo 18 (dezoito) deste Regimento, os 
nomes dos seus representantes na condição de conselheiros 
titulares, e, ou suplentes para o biênio 2015/2017.  
Art. 22 - Os representantes indicados pelas entidades e pelos 
movimentos sociais eleitos, os representantes do ente público 
Municipal, indicados pelos seus respectivos representantes 
legais, todos para compor o Conselho Municipal de Saúde, 
serão nomeados por ato do Exmo Sr. Prefeito,  publicado no 
Diário Oficial do Município de Extremoz/RN. 
Parágrafo Único - A posse dos conselheiros do Conselho 
Municipal de Saúde, titulares e suplentes, dar-se-á em Reunião 
Extraordinária a ser realizada em 30/06/2015.  
Art. 23 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 
pelo plenário do CMS-EXTREMOZ/RN. 

 
MARIA OBELAIDE DE MOURA 

PRESIDENTE DO CMS-EXTREMOZ/RN 
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            Homologo a Resolução Nº 078/2015, de 06 de Maio de 
2015, 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 Maio de 2015. 
                    
 
 
 

CINTIA NUNES TORQUATO M. CASTRO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 

TELEFONE/FAX: (84) 3279-4909/3279-4916 – EMAIL: 
cmsextremoz@rn.go.br 

 

RESOLUÇÃO Nº 079/2015 

Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

 

      O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua CXI 

Reunião Ordinária, datada de 06 de Maio de 2015, 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 o Calendário Eleitoral 

com nova data da Eleição do Conselho Municipal de Saúde 

de Extremoz/RN: 

_________________________________ 
MARIA OBELAIDE DE MOURA 

PRESIDENTE  
CMS-EXTREMOZ/RN 

 

                   Homologo a Resolução nº 079/2015 nos termos 
das Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90.  

 
Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

 
___________________________________________ 

CINTIA NUNES TORQUATO M. CASTRO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 

TELEFONE/FAX: (84) 3279-4909/3279-4916 – EMAIL: 
cmsextremoz@rn.go.br 

 

RESOLUÇÃO Nº 080/2015 

Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

      O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua CXI 

Reunião Ordinária, datada de 06 de Maio de 2015, 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 - A COMISSÃO ELEITORAL será composta 

pelos seguintes membros nas seguintes funções:  

           PRESIDENTE: MARIA OBELAIDE DE MOURA – 

SEGMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE; 

             VICE-PRESIDENTE: ALTEMAR COSTA RIBEIRO – 

SEGMENTO DOS USUÁRIOS 

            1ª SÉCRETÁRIA: ADNA PRISCILA FERNANDES DA 

SILVA – SEGMENTO DOS USUÁRIOS; 

            2º SECRETÁRIO: OSCAR RAPOSO DIAS – 

SEGMENTO GESTÃO. 

_________________________________ 

MARIA OBELAIDE DE MOURA 
PRESIDENTE 

CMS-EXTREMOZ/RN 
 

 
                   Homologo a Resolução nº 080/2015 nos termos 
das Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90.  

 
Extremoz/RN, 06 de Maio de 2015. 

 
 
 

___________________________________________ 
CINTIA NUNES TORQUATO M. CASTRO  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN 
 

 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 
DIRETORA GERALDO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA 

DATA ATIVIDADE 

10/06/2015 Prazo FINAL para inscrição das entidades 

15/06/2015 Divulgação do resultado das habilitadas 

De 16 e 17/06/2015 Prazo para recursos, caso necessário sobre as ins

crições 

18/06/2015 Divulgação do resultado dos recursos 

25/06/2015 Eleições – Plenária eleitoral dos segmentos 

30/06/2015 Posse dos novos conselheiros e Eleição da 

Diretoria 
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