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Resolução nO122/2019- CMS de 31 de Janeiro de 2019

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua

2403 Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2019,

no uso de suas competências regimentais e atribuições

conferidas pela Lei Municipal nO8.088 de 10 de janeiro de 2002

e Lei Federal nO8.142 de 28/12/1990 delibera:

./ Considerando o Art. 198, m, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988;

./ Considerando a Resolução 076 de 31 de outubro de 2016 - Regimento Interno do Conselho

do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia;

./ Considerando os princípios doutrinários e os princípios de organização do SUS:

descentralização, hierarquização, regionalização, resolutividade, participação dos cidadãos e

complementaridade do setor privado;

./ Considerando a necessidade de revitalizar e fortalecer o controle social democrático por

meio da descentralização de suas instâncias de participação;

./ Considerando a Lei Federal nO 12.527/11 de 18 de novembro de 2011;

./ Considerando a Lei Federal nO8.142/90 de 28 de dezembro de 1990;

./ Considerando Art. 4° da Lei Municipal nO8.088 de 10 de janeiro de 2002;

./ Considerando a Resolução CNS 453/2012

./ Considerando o Regimento Interno da 103 Conferência Municipal de Saúde de Goiania " Irmã

Katherine Marie Popowich"

Aprovar por 22 (vinte e dois) votos a favor, 00 (zero) voto contrário e 01(um) abstenções, Alterar a

Resolução nO 118/2018 Publicada na Diário Oficial do Municipio de Goiânia nO 6961 de 21 de

Dezembro de 2018, o Edital de convocação de eleição para composição do Conselho Municipal de

saúde de Goiânmia- Goiás - quadriênio de 2019-2023, segue nova redação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA - GOIÁS - QUADRIÊNIO 2019 - 2023

Art. 1° - O presente EDITAL nos termos da resolução de nOI22/2018, tem o objetivo de convocar
a eleição para a escolha das 64 entidades e movimentos sociais representativos dos segmentos
dos(as) usuários(as), profissionais e trabalhadores(as) da saúde, gestores(as) e prestadores(as) de
serviços de saúde, público e privado, para compor e exercer mandato no Conselho Municipal de
Saúde de Goiânia - CMS de Goiânia, no período de quatro anos, com inicio em O 1 de agosto de
2019, nos termos da Lei Municipal nO8.088 de 10 de janeiro de 2002, Lei 12.527 de 28 de julho
de 2016 e da Resolução 453/12 do Conselho Nacional de Saúde e, o disposto no Regimento
Interno do CMS de Goiânia, e do Regulamento eleitoral, a ser elaborado por uma Comissão
Eleitoral a ser eleita em Plenária Ordinária do CMS-Goiânia, após aprovação deste edital. A
Comissão Eleitoral assumirá a coordenação de todo processo eleitoral que ocorrerá no dia 10 de
abril de 2019, em Plenária Extraordinária Eleitoral, conforme previsto na Lei Municipal
8.088/2002, Artigo 4°. O Regulamento Eleitoral comporá o anexo I do Regimento Interno da
Etapa Municipal da 163 Conferência Nacional de Saúde (8+8=163) e 103 Conferência Municipal
de Saúde de Goiânia.

DA PARTICIPAÇÃO NO PLEITO ELEITORAL

Art. 2° - Poderão participar do Processo Eleitoral para compor o CMS de Goiânia as entidades e
movimentos sociais com sede e atuação em Goiânia, cujos representantes comprovem residência
neste município. As entidades deverão ser credenciadas por meio de preenchimento de ficha de
credenciamento e participação dos seus representantes nas Etapas Distritais e/ou Temáticas da 103
Conferência Municipal de Saúde de Goiânia "Irmã Katherine Marie Popowich" conforme ~1° do
Art. 4° da Lei 8.088/2002, no período de 17/12/2018 a 19/02/2019. A Entidade que desejar pleitear
uma das vagas do CMS de Goiânia deverá se inscrever na sede do Conselho, sito a Avenida
Tocantins nO1.774 Qd. 20A, Lote 08 - Setor Aeroporto, no período de 04 de fevereiro de 2019 a
dia 28 de fevereiro de 2019 das 8:00 às 17:00.
Parágrafo único: O período para habilitação de Entidades no CMS de Goiânia para o pleito de
2019-2023 - Publicadas no Regimento da 103 CMS de Goiânia Irmã Katherine Marie Popowich,
foram retificados pela 2403 Plenária Ordinária deste conselho, condicionando a habilitação à data
de publicação deste Edital.

Art. 3° - As 64 vagas serão distribuídas em conformidade com a Resolução 453/2012 do
Conselho Nacional de Saúde de Goiânia:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde;
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou
sem fins lucrativos.
III - A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a
representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no
âmbito de atuação do Conselho de Saúde, de acordo com as especificidades locais,
aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes
representações:
a) associações de pessoas com patologias;
b) associações de pessoas com deficiências;
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c) entidades indígenas;
d) movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, LGBT. ..);
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
f) entidades de aposentados e pensionistas;
g) entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de
trabalhadores urbanos e rurais;
h) entidades de defesa do consumidor;
i) organizações de moradores;
j) entidades ambientalistas;
k) organizações religiosas;
1) trabalhadores da área de saúde: associações, confederações, conselhos de profissões
regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo as instâncias federativas;
m) comunidade científica;
n) entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de estágio, de
pesquisa e desenvolvimento;
o) entidades patronais;
p) entidades dos prestadores de serviço de saúde; e
q) governo.
IV - As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os
conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas
entidades, movimentos e instituições e de acordo com a sua organização, com a
recomendação de que ocorra renovação de seus representantes.
V - Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários,
trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no
mínimo, 30% de suas entidades representativas.
VI - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou
de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).
VII - A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia
representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da
representação de Usuário (a) e Trabalhador (a), e, a juízo da entidade, indicativo de
substituição do Conselheiro (a).
VIII - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder
Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de
Saúde.
X - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas,
considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do
trabalho sem prejuízo para o conselheiro.
XI - O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme
legislação vigente.

Parágrafo Único - É motivo de indeferimento de candidatura ao pleito eleitoral de renovação ao
CMS de Goiânia a entidade, organização e/ou movimento que não cumprir a carga horária de
75% de participação na Etapa Final da 100 Conferencia Municipal de Saúde de Goiânia,
conforme previsto no artigo 52 do regimento interno do CMS de Goiânia.
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DA PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Art 40 - As data para inscrições com apresentação de documentação das instituições entidades e
movimentos sociais que se habilitaram nas etapas preparatórias será de 04/02/2019 à 28/02/2019

Art. 50 - Após a primeira publicação da listagem em 20 de março de 2019 das entidades e
movimentos sociais e/ou com atuação comprovada e com sede no Município de Goiânia,
habilitados e inscritos, e os indeferidos para o processo eleitoral do CMS de Goiânia será aberto
prazo para recurso, entre os dias 21/03/2019 a 25/03/2019 por meio do qual as entidades e
movimentos sociais oficiadas pela Comissão Eleitoral, quando houver a necessidade, poderão
prestar maiores informações sobre a documentação enviada, conforme previsto regimento
eleitoral elaborado pela comissão eleitoral e legislação vigente.

Art. 60_ Encerrado o prazo dos recursos, após encaminhamentos e providências cabíveis, a lista
final de entidades e movimentos sociais municipais habilitados para o processo eleitoral, será
afixada no mural da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia até o dia
29 de março de 2019.

DOS RECURSOS

Art. 70 - Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias
úteis, contadas da divulgação da listagem das entidades e movimentos sociais municipais
habilitados e inscritos, e serão analisados e julgados em igual período.
Parágrafo único. A listagem final das entidades e movimentos sociais habilitados para
participarem da eleição como eleitores e/ou candidatos, após a apuração dos recursos
apresentados, será afixada pela Comissão Eleitoral no mural da secretaria executiva do Conselho
Municipal de Saúde de Goiânia.

Art. 80 - A eleição ocorrerá no dia 10 de abril de 2019, das 13hOOàs 18 horas, na cidade de
Goiânia, em Plenária Extraordinária Eleitoral.

DO RESULTADO E POSSE

Art. 90 - Encerrada o processo eleitoral nos termos previstos no Regulamento Eleitoral, a
Comissão Eleitoral contará os votos e o presidente da Comissão proclamará imediatamente, as
entidades e movimentos sociais eleitas em cada segmento conforme previsto neste Edital e no
Regulamento Eleitoral.
~ 10 _ Conforme definido pelo Regulamento Eleitoral e legislação vigente, o resultado da eleição
das entidades e movimentos sociais será publicado no mural do CMS de Goiânia e facebook do
CMS de Goiânia, homologado e publicado por decreto do Prefeito, no diário oficial do
Município de Goiânia.
S 20 - A posse das entidades eleitas para o mandato do quadriênio 2019/2023 ocorrerá em
24/04/2019, e a eleição da mesa diretora em 29/05/2019.

Art. 100 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com base no
regimento eleitoral e legislação específica.
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Edivald~e 'Lima
Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

Leonardo da Silva Neres
la Secretario do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

Alber~za Bernardes
Vice Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

sô~ci~usa
2" Secretária do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/20 17 de 30/08/20 17

Assinatura da Secretária k~,
Homologo esta resolução em / / _
Nos termos do inciso 20 do Art. 10da Lei n° 8.142 de 28/12/90.
Gestor Municipal
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