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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
                                                                                                                                                                                                                          

Art. 1° – O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES citado pelo inciso nos artigos 210 e 211 da 

Lei Orgânica do Município de Colatina e Lei Municipal 3740/91 que o institui e redefinido sua composição 

pela Lei Municipal 6088/14, é órgão de instância colegiada, fiscalizadora, consultiva, deliberativa, com 

representação paritária e de natureza permanente, integrante do sistema Municipal da Saúde, em 

conformidade com as disposições estabelecidas na Lei Nº. 8080, de 19 de setembro de 1990 e na Lei 

Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e que tem suas atividades reguladas por este Regimento. 
Art. 2° – O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES tem por finalidade atuar na formulação e 

controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos 

setores público e privado.  

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 3° – Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES:  

I – Propor, aprovar e avaliar as prioridades das ações de saúde em harmonia com as diretrizes 
emanadas das conferências municipal, estadual e nacional de saúde, observadas as disposições legais;  

II – Criar mecanismos de relacionamento com os conselhos municipais de saúde do Estado do Espírito 
Santo e com o Conselho Estadual de Saúde - CES, visando à integração gerencial do SUS/ES;  

III – Propor a criação de câmaras técnicas;  

IV – Apreciar, avaliar, complementar e aprovar estratégias contidas no plano municipal de saúde;  

V – Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das ações e serviços do sistema municipal de saúde no 
município de Colatina;  

VI – Avaliar, acompanhar e fiscalizar a programação e execução orçamentária e financeira do Fundo 
Municipal de Saúde – FMS, fiscalizando a movimentação dos recursos repassados à Secretaria de 
Municipal da Saúde, mensal, trimestral e anualmente;  

VII – Solicitar e ter acesso às informações necessárias pertinentes à estrutura e funcionamento de todos 
os órgãos vinculados a sistema municipal de saúde, respeitando as disposições legais;  
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VIII – Avaliar, aprovar, acompanhar e fiscalizar o plano municipal de saúde do trabalhador;  

IX – Acompanhar e fiscalizar o armazenamento e a distribuição de insumos, medicamentos, 
imunobiológicos e outras de interesse para a saúde municipal;  

X – Acompanhar, fiscalizar e participar das ações e serviços de saúde relacionadas ao sangue, 
hemocomponentes e hemoderivados;  

XI – Convocar a cada 02 (dois) anos a conferência municipal de saúde para avaliar o sistema municipal 
de saúde e propor diretrizes à política municipal de saúde; 

XII – Analisar as auditorias das aplicações de recursos, aquisições de materiais, equipamentos, 
licitações e contratos do âmbito do SUS no município;  
XIII – Aprovar e fiscalizar a dotação orçamentária e financeira específica do Conselho Municipal de 

Saúde de Colatina – ES 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO 
Art. 4° – Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES terá a seguinte organização:  

I – Plenário;  

II – Mesa Diretora;  

III – Comissões e Grupos de Trabalho; 

IV – Secretaria Executiva. 

§ 1º Sendo observada pelo Conselho Municipal de Saúde a eventual necessidade de assessoria técnica 
e\ou câmara técnica, este conselho poderá solicitar a composição das mesmas. 
Art. 5° – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES é o fórum de deliberação plena 

e conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com requisitos de 

funcionamento estabelecidos neste Regimento.  

Art. 6° – A composição do plenário está definida na Lei Municipal 6088/14, garantida a paridade 
estabelecida na Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, respeitando a Resolução Nº. 453/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS.  

Art.7° – A representação dos órgãos e entidades inclui 01 (um) titular e 01 (um) suplente. 
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Parágrafo Único. Na presença do titular o suplente terá direito a voz, porém não terá direito a voto nas 
reuniões.  

Art. 8° – As entidades e instituições eleitas pelo 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 dos seus representantes. 

§ 1° Será dispensado, automaticamente, o conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões 
consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas sem justificativa no período de um ano civil.  
§ 2° A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina –

ES por decisão da maioria simples dos seus membros, comunicada por escrito a Entidade do segmento 

representativo, para tomada das providências necessárias à sua substituição na forma da legislação 

vigente.  
§ 3° As ausências dos conselheiros deverão ser justificadas na Secretaria Executiva do Conselho 

Municipal de Saúde de Colatina – ES, até 24 (vinte quatro) horas antes da reunião, onde serão 

apresentadas. 
Art. 9° – O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a 

cada mês, em calendário definido pelo plenário e extraordinariamente, por convocação de seu 

presidente, através de correio eletrônico, ou em decorrência de requerimento da maioria simples dos 

seus membros e terá como base o seu Regimento Interno,  

§ 1° - O calendário das reuniões poderá ser alterado somente pelo plenário.  

§ 2° - A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 10 dias, podendo em casos excepcionais e com justificativas ser avaliados pelo 
plenário. 

§ 3° As reuniões serão iniciadas com maioria simples dos seus membros. 

§ 4° Caso não haja quorum ou algum imprevisto a reunião será transferida automaticamente para a 
semana subseqüente. 
§ 5° As reuniões extraordinárias serão comunicadas aos membros do Conselho Municipal de Saúde de 

Colatina – ES, com antecedência mínima 05 (cinco) dias. 

§ 6º As reuniões ordinárias terão a duração de 02 (duas) horas. 
Art. 10º – O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES será presidido pelo Presidente da mesa, 

na sua ausência, conforme sequencia definida no Artigo 17 deste regimento. 

Art. 11º – Na ausência simultânea de toda mesa diretora as reuniões do Conselho serão presididas por 
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um dos conselheiros presentes, eleito entre seus pares.  

Art. 12º – A pauta da reunião ordinária constará de: 

I – Expediente constando de informes da mesa e dos conselheiros;  

II – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;  

III – Pontos de pauta obrigatórios de analise orçamentária-financeira da SEMUS  

IV – Deliberações;  

V – Encerramento.  

§ 1º Será permitida a solicitação de inclusão ou exclusão de pauta, a qual deverá ser feita após os 
informes, devendo a mesma ser apreciada pelo plenário.  

§ 2° Os informes não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves de no máximo 
03 (três) minutos improrrogáveis.   

§ 3° A secretaria executiva poderá proceder a seleção de temas dos pontos principais da pauta, 
obedecidos os seguintes critérios:  

I – Pertinência (inserção clara nas atribuições legais do Conselho); 

II – Relevância (inserção nas prioridades temáticas definidas pelo Conselho);  

III – Tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil); 

IV – Precedência (ordem da entrada da solicitação).  

Art. 13º – Sempre que um conselheiro julgar conveniente o adiamento da discussão de qualquer 
proposição, poderá submete-la ao Plenário.  

Art. 14º – As Resoluções serão homologadas pelo Secretário Municipal da Saúde, e publicadas no 
Órgão Oficial do Município, no prazo máximo de trinta dias, após sua aprovação pelo Plenário.  

Art. 15º – As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas e das atas devem constar:  

I – 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 apresentados;  

III – Relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do (s) responsável (eis) pela 
apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por conselheiro (s);  
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IV – As deliberações tomadas, inclusive quanto a aprovação da ata da reunião anterior aos temas a 
serem incluídos na reunião seguinte, registrando o número de votos contra, a favor e abstenções, 
incluindo votação nominal quando solicitada.  

§ 1° O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do Conselho estará disponível na Secretaria 
Executiva em cópia de documentos.  

§ 2° A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia juntamente com a Convocação.  
Art. 16º – Os membros da Mesa Diretora, deverão ser eleitos entre os conselheiros, que compõem o 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES, mediante voto direto para o mandato. 

§ 1º Será eleito em primeiro momento o presidente da mesa diretora seguido pelos demais membros 
respeitando a paridade. 

Art. 17º – São membros da Mesa Diretora, o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o tesoureiro. 
I – Dirigir o serviço administrativo do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES e tomar as 

providências necessárias à regularidade dos trabalhos; 
Art. 18º – As Comissões Intersetoriais Permanentes, constituídas por força da Lei Nº. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, poderão ser criadas e estabelecidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde –

de Colatina – ES tendo por finalidade articular políticas e programas de interesse para saúde cujas 

execuções envolvam áreas não integralmente compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

em especial:  

I – Comissão Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente - CISMA; 

II – Comissão Intersetorial de Vigilância Sanitária e Fármaco epidemiologia - CIVSF;  

III – Comissão Intersetorial de Recursos Humanos - CIRH;  

IV – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST;  

V – Comissão Intersetorial de Municipalização e Conselhos Gestores - CIMCG;  

VI – Comissão Intersetorial de Orçamento e Finanças – CIOF; 

VII – Comissão Intersetorial de Educação Permanente no Controle Social - CIEPCS.  
Art. 19º – A critério do Plenário poderão ser criadas outras Comissões Intersetoriais, Setoriais e Grupos 

de Trabalho permanentes ou transitórios, que terão caráter essencialmente complementar à atuação do 

Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES articulando e integrando os órgãos, instituições e 

entidades que geram os programas, suas execuções e os conhecimentos e tecnologias afins, 
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recolhendo-os e processando-os, visando a produção de subsídios, propostas e recomendações ao 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES 
Art. 20º – As Comissões e Grupos de Trabalho de que trata este Regimento serão constituídos pelo 

Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES contando cada membro com respectivo suplente, que o 

substituirá nos seus impedimentos, ambos aprovados pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 

Colatina – ES e oficializados pelo presidente do Conselho, conforme recomendado a seguir: 

I – Comissões Intersetoriais Permanentes - As Comissões Intersetoriais Permanentes têm por finalidade 
cumprir o disposto na Lei Orgânica da Saúde, Nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, articulando 
políticas e programas de interesse da saúde de áreas que não estejam compreendidas pelo Sistema 
Único de Saúde, sendo compostas por, no máximo 08 (oito) conselheiros, titular ou suplente, indicados 
pelo Conselho Pleno, e membros designados ou convidados (que não necessitam obrigatoriamente ser 
conselheiros), com atribuições de natureza consultiva e de assessoramento;  
II – Comissões Permanentes - O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES poderá, no interesse 

da Saúde, criar outras Comissões Permanentes, que não tenham caráter intersetorial, com até 06 (seis) 

membros, titular ou suplente, desde que aprovados por 2/3 dos seus membros, sendo asseguradoa 

paridade;  
III – Grupos de Trabalho - Os Grupos de Trabalho, instituídos pelo Plenário do Conselho Municipal de 

Saúde de Colatina – ES têm a finalidade de fornecer subsídios de ordem técnica, administrativa, 

econômico-financeira e jurídica com prazo determinado de funcionamento, compostos por, no máximo, 

06 (seis) membros, não necessariamente conselheiros.  
§ 1° As Comissões e Grupos de Trabalho serão dirigidos por um Coordenador designado pelo Plenário 

do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES que coordenará os trabalhos, com direito a voz e 

voto, sendo que, no caso das Comissões Permanentes, a coordenação será exercida por um conselheiro 

indicado pelo Plenário e um coordenador-adjunto escolhido pela própria Comissão.   

§ 2° Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de duas Comissões Permanentes, 
exceto quando aprovado pelo Plenário.  

§ 3º As comissões estão vinculadas à mesa diretora, devendo todos os resultados de suas atribuições 
serem encaminhadas à mesma na forma de relatório devidamente assinado pelos seus componentes, no 
prazo de trinta (30) dias juntamente com emissão de paracer. 

Art. 21º – A constituição e funcionamento de cada Comissão e Grupo de Trabalho serão estabelecidos 
em Resolução específica e deverão estar embasados na explicitação de suas finalidades, objetivos, 
produtos, prazos e demais aspectos que identifiquem claramente a sua natureza.  

Art. 22º – Aos coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho compete:  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 

Rua Cassiano Castelo, 320, Centro – Colatina/ES – (27) 3722-4474 – cmscolatina@gmail.com 

 

I – Coordenar os trabalhos;  
II – Apresentar relatório conclusivo ao secretário executivo, sobre matéria submetida a estudo, dentro do 

prazo fixado pelo Conselho, acompanhado de todos os documentos que se fizerem necessários ao 

cumprimento de suas finalidades, bem como das atas das reuniões assinadas pelos participantes, para 

encaminhamento ao plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES.  
III – Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas pela Comissão ou Grupo de Trabalho 

encaminhando-as ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES.  

Art. 23º – Aos membros das Comissões ou Grupo de Trabalho compete:  

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

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

III – Elaborar documentos que subsidiem as decisões das Comissões ou Grupos de Trabalho. 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO 

Art. 24º – Aos conselheiros compete:  
I – Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Saúde de 

Colatina – ES;   

II – Estudar e relatar, nos prazos preestabelecidos, matérias que lhes forem distribuídas, podendo valer-
se de assessoramento técnico e administrativo;  

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

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

V – Requerer votação de matéria em regime de urgência; 

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

VII – Acompanhar as investigações locais sobre denúncias remetidas ao Conselho, apresentando 
relatórios da missão;  

VIII – Desempenhar atividades necessárias ao cumprimento do seu papel e ao funcionamento do 
Conselho;  

Art. 25º – Ao presidente compete:  
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I – Quanto às reuniões do Conselho:  

a) Abrí-las , presidí-las e encerrá-las. Suspendê-las quando as circunstâncias assim o exigirem, em 
consonância com o plenário;  

b) Solicitar leitura da ata, pelo secretário executivo;  

c) Receber questões de ordem e encaminhamento; 

d) Anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicabilidade; 

e) Convocar as seções ordinárias e extraordinárias do Conselho;  
f) Emitir as Resoluções das decisões tomadas pelo Plenário ou pela Mesa Diretora do Conselho 

Municipal de Saúde de Colatina – ES. 

II – Quanto às proposições:  

a) Submetê-las a discussão e votação; 

b) Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto, e 
não a reassumirá enquanto debater a matéria que se propôs discutir.  

CAPÍTULO V 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Art. 26º – O Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES, terá uma secretaria executiva, 

diretamente subordinada ao seu presidente. 

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

 
Art. 27º - A secretaria executiva será composta por um secretário executivo, indicado e nomeado pelo 

Secretário Municipal de Saúde, e referendado pela Plenária do Conselho Municipal de Saúde de 

Colatina – ES. 

Art. 28º – São atribuições da secretaria executiva:  

I – Preparar, antecipadamente, as reuniões do Plenário do Conselho, incluindo convites a 
apresentadores de temas previamente aprovados, preparação de informes, remessas de material aos 
conselheiros e outras providências;  
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II – Acompanhar as reuniões do Plenário, assistir ao presidente da mesa e anotar os pontos mais 
relevantes visando a checagem da redação final da ata;  

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

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

V – Promover, coordenar e participar do mapeamento e recolhimento de informações e análises 
estratégicas produzidas nos vários órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e da Sociedade, processando-as e fornecendo-as aos conselheiros na forma de 
subsídios para o cumprimento das suas competências legais;  

VI – Atualizar permanentemente informações sobre a estrutura e funcionamento do Conselho Municipal 
de Saúde;  

VII – Despachar os processos e expedientes de rotina;  

Art. 29º – São atribuições do secretário da mesa diretora:  

I – Instalar as Comissões e Grupos de Trabalho;  
II – Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das 

atividades do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES e de suas Comissões e Grupos de 

Trabalho;  

III – Participar da mesa assessorando o presidente nas reuniões; 

IV – Acompanhar e agilizar as publicações das Resoluções do Plenário;  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 30º – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno, serão 

dirimidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Colatina – ES. 

Art. 31º – As Comissões e os Grupos de Trabalho poderão convidar qualquer pessoa ou representante 
de órgão federal, estadual ou municipal, empresa privada, sindicato ou entidade civil, para comparecer 
às reuniões e prestar esclarecimentos.  

Art. 32º – O visitante terá direito a voz na reunião desde que seja solicitado com antecedência de trinta 
(30) minutos e informado o assunto à secretária executiva, cabendo ao plenário a deliberação. Em sendo 
concedido o tempo será de três (03) minutos. 
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Art. 33º – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua publicação, só podendo ser 

modificado por quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Municipal de Saúde

de Colatina – ES.  

Art. 34º – Ficam revogadas as disposições em contrário.  


