



RESOLUÇÃO Nº 001, DE 16 DE ABRIL DE 2009


	O Plenário do Conselho Municipal de Saúde do Recife em sua 214ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2009, e no uso das competências estabelecidas na Lei Federal 8.142 /1990, na Resolução nº 333/03 do Conselho Nacional de Saúde, e na Lei Municipal 17.280 de 22 de dezembro de 2006, considerando a necessidade de definir a estrutura organizativa da 9ª Conferência Municipal de Saúde e regulamentar os processos eleitorais para o controle social do SUS municipal,



RESOLVE: 

Art. 1º Convocar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, na forma do artigo 4º da lei 17.280 de 22 de dezembro de 2006, a 9ª Conferência Municipal de Saúde;

Art. 2º Convocar as eleições dos Conselhos Distritais de Saúde, gestão 2010-2011, a serem realizadas nas Plenárias Distritais, dos respectivos distritos sanitários, como etapas preparatórias da 9ª Conferência Municipal de Saúde;

Art. 3º Convocar a eleição do Conselho Municipal de Saúde, gestão 2010-2011, para o dia 31 de Outubro de 2009 a partir das 09h, como etapa integrante dos trabalhos da Plenária Final da 9ª Conferência Municipal de Saúde;

	Art. 4º Aprovar os critérios e diretrizes de organização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, com base nas disposições constantes da Lei Municipal nº. 17.280/06 e no o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, na forma dos Anexos I e II da presente Resolução.

	Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Recife, 16 de abril de 2009.


MARGARIDA ALVES
Coordenadora do Conselho Municipal de Saúde


Homologo a Resolução do CMS nº 001 de 2009.


GUSTAVO DE AZEVEDO COUTO
Secretário de Saúde do Recife




CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE 

Anexo I

	REGULAMENTO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE 



	CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º A 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife convocada pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria de Saúde do Recife têm como objetivos discutir e avaliar as políticas de saúde no âmbito municipal de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS; propor diretrizes e prioridades para a atuação do controle social no acompanhamento das ações da Secretaria de Saúde, visando o fortalecimento do Controle Social em Defesa do SUS e da qualidade de vida da população. (Sugestão de Domício para a Comissão avaliar o destaque)

	CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO

Art. 2º A 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife será realizada no período de 06 a 08 de outubro de 2009 no Centro de Convenções da UFPE.

Parágrafo único - A 9ª Conferência Municipal de Saúde será realizada em três etapas – as pré-conferências microrregionais, as pré-conferências distritais e a Conferência Municipal - nas quais serão debatidos o tema central e os eixos temáticos.

I – Serão realizadas 18 (dezoito) Plenárias Microrregionais, sendo 03 (três) por RPA, nas quais  serão eleitos os pré-delegados para a Etapa Distrital;

II – Serão realizadas 06 (seis) Plenárias Distritais, sendo uma por RPA, nas quais serão eleitos, entre os pré-delegados, os Conselheiros Distritais de Saúde de cada distrito sanitário e os delegados para a Conferência Municipal; 

	

SEÇÃO I
DO TEMA

Art. 3º A 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife terá como tema central: “FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DO SUS”.





	SEÇÃO II

DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS

Art. 4º Serão consideradas como instâncias deliberativas da 9ª CMS:

I – Plenária de Abertura;
II –Plenária Final.
III – Plenária Específica para eleição dos Conselheiros (as) Municipais de Saúde para biênio 2010-2011.

§1º A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o Regimento Interno da 9ª CMS.

I - O Regimento Interno da 9ª CMS é um instrumento, elaborado pela Comissão Organizadora, que define as diretrizes de funcionamento da etapa Municipal, como as mesas redondas, grupos de trabalhos e outras medidas organizativas da conferência.

§ 2º A Plenária Final terá como objetivos:

I – Discutir e aprovar o Relatório Final da Conferência;
II – Discutir e aprovar moções;

§ 3º A Plenária Específica terá como objetivos:

I – Eleger o Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2010-2011, respeitando os segmentos. 
II – A eleição do Conselho Municipal de Saúde gestão 2010-2011 será composta exclusivamente pelos delegados (as) credenciados na 9ª Conferência Municipal de Saúde.

§ 4º Nas etapas preparatórias da 9ª CMS, os casos omissos deste regulamento, a instância deliberativa é o Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

	CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º	A estrutura organizacional da 9ª Conferência Municipal de Saúde  será a seguinte:
I - Presidência	
II - Coordenação Geral
III - Comissão Organizadora
IV - Comissões Eleitorais
V - Comissão de Infra-Estrutura 
	
§ 1º A 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife será presidida pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde ou por uma representação por ele (a) designada. 

§ 2º A Coordenação Geral da 9ª Conferência Municipal de Saúde será exercida pelo (a) Coordenador (a) do Conselho Municipal de Saúde ou por uma representação da Comissão Organizadora por ele (a) designada.

§3º A Comissão Organizadora será composta por membros do Conselho Municipal de Saúde e por representantes da Secretaria de Saúde, definidos em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde.

§ 4º As Comissões Eleitorais serão responsáveis pelos processos eleitorais para as definições dos pré-delegados e delegados da 9ª CMS, as eleições para os conselhos distritais e municipal de saúde, cumprindo as normas desta resolução.

I – Cada distrito sanitário terá uma comissão eleitoral composta por membros do Conselho Distrital de Saúde e representante da gestão distrital, além de membros do Conselho Municipal de Saúde, sendo responsável pelos processos de definições dos pré-delegados nas plenárias microrregionais, dos delegados à 9ª CMS na plenária distrital, e eleições dos novos conselheiros distritais de saúde;

II – O Conselho Municipal de Saúde definirá uma Comissão Eleitoral para acompanhar os processos de eleições dos delegados de âmbito municipal à 9ª CMS nas plenárias de entidades, a eleição dos novos conselheiros municipais de saúde.

§ 5º A Comissão de Infra-Estrutura será composta por técnicos da Secretaria de Saúde e 3 (três) conselheiros (as) da Comissão Organizadora, visando a garantia do apoio necessário ao desenvolvimento dos trabalhos desde o credenciamento ao encerramento das plenárias, atuando sob orientação e supervisão da Comissão Organizadora.


SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA

Art. 5º São atribuições do (a) Presidente:

I – Aprovar o orçamento e o plano de aplicação da 9ª Conferência Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde;

II – Determinar aos setores da Secretaria Municipal de Saúde total apoio e providências necessárias à plena realização da Conferência;

III – Presidir a sessão de abertura da 9ª Conferência Municipal de Saúde na ausência do Prefeito do Município, bem como a plenária final.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL

Art. 6º São atribuições do (a) Coordenador (a) Geral:

I – Coordenar os trabalhos da Comissão Organizadora;
II – Convocar a Comissão Organizadora ou o Plenário do Conselho Municipal de Saúde para as reuniões extraordinárias;
III – Acompanhar as atividades da Comissão Organizadora e deliberações do Conselho Municipal de Saúde;
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 7º A Comissão Organizadora tem por atribuições:

I – Elaborar os regimentos e resoluções da 9ª Conferência Municipal de Saúde, submetendo-os ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

II – Propor estratégias de divulgação da Conferência;

III – Organizar subcomissões de trabalho;

IV – Encaminhar as definições quanto à organização de local onde acontecerá a 9ª Conferência Municipal de Saúde bem como alimentação, material e transporte;

V – Garantir acesso e condições de participação às pessoas com deficiência;

VI – Aprovar a proposta de indicação de conferencistas, expositores, debatedores, componentes das mesas de trabalho e relatores de grupos;

VII – Aprovar proposta de plano de aplicação de recursos financeiros relativos à 9ª Conferência Municipal de Saúde e posterior prestação de contas ao Conselho Municipal;

VIII – Selecionar documentos técnicos oficiais para subsidiar os trabalhos da Plenária Final;

IX – Definir estratégias metodológicas para a elaboração dos relatórios das Plenárias intermediárias e dos grupos de trabalho durante a plenária final;

X – Redigir os relatórios parciais e consolidar os relatórios finais visando à publicação das Resoluções da 9ª Conferência Municipal de Saúde;

XI – Acompanhar todos os processos da realização da 9ª CMS com vistas ao cumprimento das deliberações do Conselho Municipal de Saúde expressas nesta resolução.


SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 8º A Comissão de Infra-Estrutura tem a competência de:

I – Garantir a infra-estrutura necessária da Conferência, no período entre o credenciamento de delegados e o encerramento da Plenária Final;

II – Coordenar os grupos de operacionalização das plenárias e Conferência: cadastramento, distribuição de materiais e demais atividades;

III – Resolver todas as questões administrativas e de logística, que as sub-comissões de trabalho não resolverem, durante o período das Conferências;
IV – Garantir recursos técnicos e audiovisuais, que dêem suporte logístico para a apresentação dos expositores;

V – Executar todas as atividades estruturais e administrativas necessárias à realização das Conferências.

	
SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ELEITORAIS

Art. 9º São atribuições das Comissões Eleitorais:

I – Definir as estratégias metodológicas de operacionalização das etapas eleitorais;

II – Coordenar todo o processo eleitoral em todas as etapas da 9ª Conferência Municipal de Saúde, de acordo com as definições desta resolução. 
	
	CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 10. A Comissão Organizadora é composta por 19 membros assim distribuídos:

I – 09 (nove) Conselheiros (as) Municipais de Saúde, com representações de todos os segmentos;
II – 09 (nove) representantes da Secretaria de Saúde, sendo 6 (seis) das Diretorias dos Distritos Sanitários, 1(um) da Diretoria Geral de Administração Setorial ; 1 (um) técnico da Diretoria Geral de Planejamento e Gestão; 1 (um) representante do Gabinete da SS. 
III - A Secretária Executiva do Conselho Municipal, no apoio operacional.  	 

	
	CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES

Art. 11. São membros delegados (as) da 9ª CMS com direito a voz e voto:

I – Delegados (as) representantes de RPA, eleitos (as) proporcionalmente ao número da população da Região Política Administrativa (Distrito Sanitário);

II – Delegados (as) representantes das entidades da sociedade civil organizada e entidades representativas dos usuários em âmbito municipal, eleitos (as) em plenária específica;

III – Delegados (as) representantes do segmento de trabalhadores de saúde eleitos (as), tomando por base a proporcionalidade do número de trabalhadores da saúde lotados nos Distritos Sanitários, nas Plenárias Microrregionais e Distritais;

IV – Delegados (as) representantes das entidades representativas de trabalhadores da saúde em âmbito municipal, eleitos em plenária específica.
V – Delegados (as) representantes de instituições governamentais e prestadores de serviços, indicados por suas respectivas direções;

VI – Delegados (as) natos (as): os Conselheiros (as) Municipais de Saúde titulares e suplentes.

Art.12. O processo de eleição dos delegados (as) usuários e trabalhadores de cada distrito se dará nas conferências distritais e plenárias específicas. 

Parágrafo único: Para cada delegado (a) eleito (a) haverá um suplente para o caso de impedimento do titular, devidamente justificado e respeitando o horário de credenciamento.

Art.13. A participação de observadores e convidados será limitada a 20% do número de delegados.

§ 1º O credenciamento de observadores será realizado por ordem de chegada;
§ 2º O credenciamento de convidados será previamente definido pela Comissão Organizadora.
§ 3º Os observadores e convidados não terão direito a voto. 
§ 4º Os observadores e convidados terão direito a voz, exceto na plenária final. 



CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 15. As despesas com a organização geral para a realização da 9ª CMS, incluindo as etapas microrregionais e distritais, ocorrerão à conta da dotação orçamentária do controle social consignada ao Fundo Municipal de Saúde.

§ 1° Para as plenárias distritais será assegurado o transporte e o almoço aos pré-delegados inscritos;

§ 2° Para a etapa municipal serão custeadas as despesas com transporte e hospedagem dos palestrantes convidados e as despesas de deslocamento e alimentação de todos os delegados;

§ 3° Serão garantidas camisas e bolsas somente para os delegados da 9ª CMS;

§ 4° A Secretaria de Saúde arcará apenas com o almoço dos observadores.


	CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O relatório aprovado pela Plenária Final será publicado e divulgado pela Secretaria de Saúde do Recife e pelo Conselho Municipal de Saúde, no prazo de 120 dias.

Art. 17. Serão conferidos certificados específicos aos membros participantes da 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife.









Anexo II

	REGULAMENTO DOS PROCESSOS ELEITORAIS


Art. 1º - Este regulamento tem por objetivo normatizar os processos eleitorais para os Conselhos Distritais e Conselho Municipal de Saúde do Recife e para as eleições dos (as) delegados (as) que participarão da 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife.
	
Capítulo I
Das Eleições dos Delegados da 9ª Conferência Municipal de Saúde

Art. 2º Serão 548 delegados (as), conforme deliberação do Conselho Municipal de Saúde, de forma paritária, sendo 250 delegados (as) representantes dos usuários, 125 delegados (as) representantes dos trabalhadores da saúde, 125 delegados (as) representantes da gestão / prestadores de serviços de saúde, acrescidos dos 48 conselheiros (as) municipais que são delegados (as) natos (as).


§ 1º Os 48 conselheiros (as) titulares e suplentes serão delegados (as) natos (as) da conferência municipal.

§ 2º A distribuição das 500 vagas de delegados (as) representantes dos segmentos dos usuários, trabalhadores e gestores/prestadores se dará conforme o Quadro I em Anexo.

Art. 3º As eleições dos (as) delegados (as) da 9ª Conferência Municipal de Saúde do Recife ocorrerão através das Plenárias Microrregionais, Plenárias Distritais e nas Plenárias de Entidades, perante a Comissão Eleitoral, conforme as definições desta resolução.

§ 1º Em caso de ocorrência de empate entre os (as) candidatos (as) será eleito (a) aquele (a) de maior idade, comprovado através de documento oficial.

§ 2º Nas plenárias microrregionais com até 50 (cinqüenta) pessoas inscritas entre os segmentos de usuários e trabalhadores serão assegurados 10 vagas de pré-delegados para o segmento de usuários e 05 vagas de pré-delegados (as) para o segmento de trabalhadores à etapa distrital para o segmento de usuários, sendo eleitos (as) os (as) candidatos (as) com as melhores votações;
 
§ 3º Nas plenárias microrregionais com número de pessoas inscritas superior a 50 (cinqüenta) entre os segmentos de usuários e de trabalhadores de saúde será garantida a paridade na proporção de 50% de usuários e 25% de trabalhadores. Sendo assegurado o número de vagas para pré-delegados definido proporcionalmente na relação de 01 (uma) vaga para 10 (dez) pessoas inscritas. Eleitos (as) os (as) candidatos (as) com melhores votações até o preenchimento das vagas;

§ 4º Para a definição do número de vagas de pré-delegados de forma proporcional, os arredondamentos serão sempre para mais; 

Art. 4º As eleições nas microrregiões serão coordenadas por uma Comissão Eleitoral formada por 06 (seis) membros, sendo 02 (dois) Conselheiros Municipais indicados pela Comissão Eleitoral do CMS-Recife, 03 (três) Conselheiros Distritais e 01 (um) representante do Distrito Sanitário;

Art. 5º Os membros da Comissão de Organização da Conferência, que estiverem presentes, poderão compor a coordenação, se a Comissão Eleitoral o definir;
 		
Art. 6º O processo eleitoral será iniciado no momento final das plenárias. 

§ 1º As inscrições de candidatos permanecerão abertas do início até o final do credenciamento, quando a comissão eleitoral iniciará o processo eleitoral, e serão produzidas cédulas separadas para eleição de usuários e trabalhadores de saúde;

§ 2º A comissão eleitoral informará o inicio do processo eleitoral.

Art. 7º O processo de eleição dos (as) delegados (as) dos segmentos dos usuários e trabalhadores se dará nas Plenárias Distritais, compostas pelos (as) pré-delegados (as) natos (as) e os eleitos (as) nas plenárias microrregionais, obedecendo a um calendário divulgado amplamente.

§ 1º Nas plenárias distritais, os (as) Conselheiros (as) Distritais de Saúde e os (as) Conselheiros (as) de Unidades de Saúde, titulares e suplentes, serão pré-delegados (as) natos (as);

Art. 8º As plenárias distritais serão abertas ao público, contudo apenas os (as) pré-delegados (as) natos (as) e os (as) eleitos (as) em plenárias microrregionais terão direito a voz, votar e serem votados.

 Art. 9º As Plenárias Distritais elegerão os (as) Conselheiros (as) Distritais de Saúde e os (as) delegados (as), representantes dos Distritos Sanitários (RPA) para a 9ª Conferência Municipal de Saúde.

Art. 10. O processo de eleição dos (as) delegados (as) das entidades representantes de usuários em âmbito municipal e de entidades representativas de trabalhadores de saúde ocorrerá em plenárias específicas marcadas pelo Conselho Municipal de Saúde e acompanhadas pela Comissão Eleitoral.

Art. 11. Os nomes dos (as) delegados (as) de todos os segmentos (eleitos ou indicados) deverão ser formalizados à Comissão Organizadora da 9ª Conferência Municipal de Saúde até o dia 22 de setembro de 2009, de 09:00 às 17:00 na sede do CMS-Recife, impreterivelmente.


	Capítulo II
Das Eleições dos Conselheiros Distritais de Saúde


Seção I
Da Composição dos Conselhos Distritais de Saúde

Art. 12. Os Conselhos Distritais de Saúde são constituídos de 12 (doze) membros efetivos, e seus respectivos suplentes, e organizados no âmbito de cada distrito sanitário, com a seguinte composição:

I - 06 (seis) vagas destinadas à representação de usuários do Sistema de Saúde Municipal, sendo 03 (três) vagas a entidades locais, e 03 (três) vagas a moradores, escolhidos em eleição direta;

II - 03 (três) vagas destinadas a trabalhadores da rede municipal de saúde, devendo conter preferencialmente um representante por microrregião;

III - 03 (três) vagas destinadas a representantes do Poder Executivo Municipal.

§ 1º Para cada entidade representativa e morador prevista no inciso I será eleita uma entidade e um morador suplente.

I - Para participar do processo eleitoral, no ato da inscrição as entidades representativas deverão comprovar sua legalidade e funcionamento para apreciação da Comissão Eleitoral nos mesmos moldes exigidos para o Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º – Para participar do processo eleitoral no ato da inscrição os moradores deverão apresentar documento de identificação pessoal com foto e comprovante de residência;

§ 3º As vagas previstas no inciso III serão ocupadas por representantes indicados pela Secretaria de Saúde.

§ 4º Compõem o segmento dos usuários os cidadãos que não possuam qualquer função remunerada na área de saúde (trabalhador e/ou gestor), em âmbito municipal, estadual ou federal, com exceção dos prestadores de serviços terceirizados lotados em outras secretarias.

§ 5º Poderão participar do Conselho Distrital de Saúde, no segmento gestor, profissionais ocupantes de cargos comissionados, lotados no Distrito Sanitário correspondente.

§ 6º O Gerente do Distrito Sanitário é membro nato do Conselho Distrital de Saúde, na qualidade de representante do Poder Executivo Municipal.

§ 7º Os membros (titulares e suplentes) dos conselhos distritais de saúde terão o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos uma única vez por igual período.

§ 8º Cada conselheiro só poderá participar de duas (02) gestões consecutivas no conselho, independente do número de dias que ocupar a função em cada gestão, seja titular ou suplente. 

§ 9º Serão destituídos os membros que, sem motivo justificado, deixarem de comparecer a três (03) sessões ordinárias consecutivas ou quatro (04) intercaladas, no período de um (01) ano.


Seção II
Do Processo Eleitoral para os Conselhos Distritais de Saúde

Art. 13. As eleições para os Conselhos Distritais de Saúde serão realizadas nas plenárias distritais dos respectivos distritos sanitários. 

§ 1º Poderão se candidatar ao conselho distrital os (as) pré-delegados (as) natos (as) e/ou eleitos (as) nas plenárias microrregionais.   

§ 2º Os (as) atuais conselheiros (as) municipais de saúde poderão se candidatar ao Conselho Distrital de Saúde da região de sua residência;
 
§ 3º Poderão votar para conselheiros distritais de saúde, apenas os (as) pré-delegados (as) das respectivas plenárias distritais, respeitando o seu segmento.

§ 4º Para votar ou ser votado o (a) usuário (a) deverá apresentar à Comissão Eleitoral comprovante de residência como morador da RPA e/ou declaração da associação de moradores, bem como documento de identidade (RG). 

I - Poderão ser candidatos (as) quaisquer usuários (as) residentes na RPA e que sejam maiores de 18 (dezoito) anos. 

II - Poderá votar qualquer usuário (a) que comprove ser morador da RPA e que seja maior de 16 (dezesseis) anos.

III – No segmento de usuários serão eleitos os candidatos com maior número de voto correspondente a sua microrregião de residência 

§ 5º Compõe o segmento de usuários os (as) cidadãos (ãs) que não possuam qualquer função remunerada na área de saúde (trabalhador e/ou gestor), em âmbito municipal, estadual ou federal, com exceção dos prestadores de serviços terceirizados.
 
§ 6º Poderá votar e ser votado no segmento de trabalhadores qualquer servidor da saúde que esteja lotado no Distrito Sanitário.

I - A composição do segmento de trabalhadores deverá conter um representante por microrregião.

II – Os trabalhadores da saúde lotados no nível central poderão representar o segmento de trabalhadores apenas nas plenárias do Distrito Sanitário I;

§ 7º A representação do segmento gestor será indicada até 15 (quinze) dias após as eleições dos segmentos dos usuários e dos trabalhadores.






Seção III
Da Comissão Eleitoral para os Conselhos Distritais de Saúde

Art. 14. A Comissão Eleitoral será composta de 03 (três) membros do Conselho Distrital, 02 (dois) membros do Conselho Municipal de Saúde indicado pela Comissão Eleitoral do CMS-Recife e 01 (um) membro indicado pela Gerência do Distrito Sanitário, devendo sua composição ser aprovada pelo Plenário do Conselho Distrital de Saúde.

Art. 15. Os membros da comissão eleitoral não poderão ser candidatos (as) ao conselho distrital.

Art. 16. O processo eleitoral e os resultados deverão ser divulgados entre os conselhos de saúde e sociedade em geral.

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, recorrendo, se necessário, ao Plenário do Conselho Distrital de Saúde ou a Comissão Eleitoral do CMS-Recife, ou ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde.


Capítulo III
Das Eleições dos Conselheiros (as) Municipais de Saúde

Seção I
Da Composição do Conselho Municipal de Saúde

 	Art. 19. O Conselho Municipal de Saúde é constituído de 24 (vinte e quatro) membros titulares e 24 (vinte e quatro) membros suplentes, com a seguinte composição:
 	
 	I - 12 (doze) vagas destinadas a entidades representativas dos usuários do sistema de saúde municipal, que correspondem a 50% do Conselho;

 	II - 06 (seis) vagas destinadas a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, que correspondem a 25% do Conselho;

 	III - 03 (três) vagas destinadas a representantes do Poder Executivo Municipal da Saúde e suas interfaces;

 	IV - 01 (uma) vaga destinada a entidades representativas de prestadores de serviços na área de saúde, no âmbito do SUS, de caráter filantrópico;

 	V - 01 (uma) vaga destinada a entidades representativas de prestadores de serviços privados, na área de saúde, no âmbito do SUS;

 	VI - 01 (uma) vaga destinada a representante de instituições de ensino e pesquisa.

 	§ 1º As vagas previstas no inciso I serão divididas, paritariamente, entre representantes de entidades de moradores das Regiões Políticas Administrativas – RPA (06 vagas ou 50%), sendo uma vaga por RPA e representantes de entidades da sociedade organizada em âmbito municipal (06 vagas ou 50%).
 	§ 2º Os incisos III, IV, V e VI correspondem a 25% da composição do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º As entidades representativas dos usuários do sistema de saúde e dos trabalhadores da área de saúde serão escolhidas em eleição convocada pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, cabendo a cada entidade eleita indicar o seu representante no Conselho.

 	§ 4º O (a) Secretário (a) de Saúde do Recife é membro nato do Conselho Municipal de Saúde, na qualidade de representante do Poder Executivo Municipal.

 	§ 5º Para cada entidade representativa, prevista nos incisos I e II do presente artigo, será eleita uma entidade suplente.

 	§ 6º As entidades só poderão indicar representantes de acordo com as regras estabelecidas nesta resolução, sendo vedada à indicação de trabalhadores da área de saúde por entidades de usuários e vice-versa.

 	§ 7º Os membros titulares e os respectivos suplentes serão nomeados ou terão suas indicações homologadas por ato normativo-administrativo do Prefeito do Recife.
 	 	
 	Art. 20. Os membros do Conselho Municipal de Saúde terão o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos ou reconduzidos por sua entidade uma única vez por igual período.

Parágrafo único: cada conselheiro (a) só poderá participar de duas (02) gestões consecutivas no conselho, independente do número de dias que ocupar a função em cada gestão, seja titular ou suplente. 

	Art. 21. As entidades poderão proceder, a qualquer tempo, à substituição dos seus representantes, fazendo a devida comunicação ao Conselho Municipal de Saúde 72 (setenta e duas) horas antes da reunião do Plenário.

 	Art. 22. Serão destituídos os membros que, sem motivo justificado, deixarem de comparecer a 03 (três) sessões ordinárias consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas, no período de 01 (um) ano, cabendo a sua substituição pela entidade que o indicou.


Seção II
Do Processo Eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde

 Art. 23. As eleições das entidades representativas dos usuários e dos trabalhadores da área de saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, mandato 2010-2011, ocorrerá no dia 31 de outubro de 2009, às 09:00 horas, como parte integrante da Plenária específica da 9ª Conferência Municipal de Saúde.

Art. 24. O processo eleitoral será organizado e conduzido por uma Comissão Eleitoral definida pelo Conselho, garantida a representação de todos os segmentos.

§ 1º Para participar do processo eleitoral, no ato da inscrição, as entidades representativas dos usuários e dos trabalhadores deverão comprovar sua legalidade e funcionamento para apreciação da Comissão Eleitoral.

§ 2º Com vistas à comprovação de sua legalidade e funcionamento, as entidades deverão apresentar à Comissão Eleitoral, cópia dos seguintes documentos:

	I - ata da última eleição da diretoria;

	II - ata da última reunião plenária;

	III - estatuto registrado em cartório;

	IV - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Declaração de Utilidade Pública.

§ 3º No processo eleitoral serão eleitas duas entidades, titular e suplente, que indicarão seus representantes ao Conselho Municipal de Saúde, podendo a terceira colocada ficar como entidade reserva apenas para o caso de substituição de uma das duas entidades eleitas.

Art. 25. Poderão ser candidatos (as) ao Conselho Municipal de Saúde, biênio 2010-2011, os (as) delegados (as) à 9ª Conferência Municipal, de acordo com a seguinte divisão paritária:

 I - Delegados (as) usuários (as) eleitos (as) nas plenárias distritais, na qualidade de representantes de Entidades Locais (RPA) preencherão 06 (seis) vagas de conselheiros (as);
	
II - Delegados (as) representantes de Entidades da Sociedade Civil Organizada de âmbito municipal e/ou estadual, eleitos (as) em plenária de entidades e/ou delegados natos da 9ª Conferência Municipal, preencherão 06 (seis) vagas de conselheiros (as);

 III - Delegados (as) representantes de entidades representativas de trabalhadores de âmbito municipal e/ou estadual, como sindicatos, associações e conselhos profissionais, eleitos (as) em plenária específica do segmento e/ou delegados natos da 9ª Conferência Municipal, preencherão 06 (seis) vagas de conselheiros (as);

Parágrafo único - As 06 (seis) vagas destinadas ao segmento gestor / prestador serão preenchidas por indicação por suas respectivas instituições e/ou entidades.

Art. 26. Para a eleição dos segmentos usuários e trabalhadores, os (as) candidatos (as) se apresentarão em chapa no seguinte formato:

	I – Chapa de candidatos (as) a conselheiros (as) representantes de usuários (a) representantes de Entidades Locais (RPA), com um (a) titular e um (a) suplente para cada distrito sanitário;

II - Chapa de candidatos (as) a conselheiros (as) representantes de usuários (as) das Entidades da Sociedade Civil Organizada, com seis titulares e seis suplentes;

	III – Chapa de candidatos (as) a conselheiros (as) representantes de Entidades de Trabalhadores, com seis titulares e seis suplentes;

	§ 1º As chapas já inscritas serão apresentadas ao Plenário uma hora antes da eleição.

§ 2º Os nomes dos candidatos inscritos nas chapas serão afixados pela comissão eleitoral para conhecimento dos delegados no dia 31 de outubro de 2009.

§ 3º Quando houver mais de uma chapa do mesmo segmento, a eleição será realizada em escrutínio secreto com urna e apuração imediatamente após a votação e havendo apenas uma chapa no segmento, a mesma será eleita por aclamação.

§ 4º Em caso de empate entre chapas do mesmo segmento será realizada imediatamente nova votação, com emissão de novas cédulas e se houver um novo empate, será eleita a chapa cujos titulares apresentarem maior idade, comprovadas por documento oficial.

Art. 27. Os (as) novos (as) conselheiros (as) serão aclamados pela Plenária Específica da 9ª Conferência Municipal de Saúde logo após a divulgação dos resultados, sendo posteriormente marcada uma posse formal com publicação da portaria de nomeação em Di￡rio Oficialem Diário Oficial do Município. 

Seção III
Da Comissão Eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde

Art. 28. O processo eleitoral será organizado e conduzido pela Comissão Eleitoral, definida pelo Plenário do Conselho Municipal.

	Art. 29. A eleição das entidades representantes de usuários e de trabalhadores da área de saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, será realizada pelo Conselho Municipal de Saúde, através de convocação pública;

Art. 30. A Comissão Eleitoral será composta por 07 (sete) membros, com aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal.

Art. 31. Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos (as) ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 32. Compete à Comissão Eleitoral promover o processo de eleição das entidades representativas dos segmentos de usuários e de trabalhadores, compreendendo a inscrição, votação, apuração e a divulgação dos resultados.

 	Art. 33. O processo eleitoral e os resultados deverão ser divulgados entre os conselhos de saúde e sociedade em geral;

Art. 34. O Conselho Municipal de Saúde convidará um representante do Ministério Público para acompanhar o processo eleitoral.

	Capítulo IV
Das Disposições Finais


Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, recorrendo, se necessário, ao Plenário do Conselho Municipal ou à Plenária da 9ª Conferência Municipal de Saúde.




QUADRO I







DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DE DELEGADOS POR SEGMENTO







REPRESENTANTES DO SEGMENTO USUÁRIOS - 50%
N. VAGAS
DS I
11
DS II
30
DS III
40
DS IV
35
DS V
34
DS VI
50
subtotal DS
200
Portadores de Patologias
5
Portadores de Deficiências
5
Movimento Popular
5
Movimento de Mulheres
5
Representantes do Idoso
4
Centrais Sindicais
4
Movimento Negro
4
Movimento Homossexual
4
Entidades Representativas de Estudantes 
4
Entidades da Criança e do Adolescente
3
Entidades de Direitos Humanos
3
ONG’s que trabalham com Saúde
   2
Entidades Religiosas
2
subtotal âmbito municipal
50
TOTAL USUÁRIOS
250
REPRESENTANTES DO SEGMENTO TRABALHADORES SAÚDE - 25%
 
DS I
9
DS II
14
DS III
25
DS IV
11
DS V
19
DS VI
22
Entidades de Trabalhadores da Saúde
25
TOTAL TRABALHADORES
125
REPRESENTANTES DO SEGMENTO GESTOR / PRESTADORES DE SERVIÇO - 25%
 
DS I
10
DS II
10
DS III
10
DS IV
10
DS V
10
DS VI
10
Secretaria de Saúde (Nível Central)
20
subtotal  gestores SS
80
NESC
3
NUSP
3
UPE
3
UFPE
3
UFRPE
3
Secretaria de Saneamento
2
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
2
Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã
2
Secretaria de Assistência Social
2
Secretaria de Planejamento, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental
2
Secretaria de Gestão Estratégica e Comunicação Social
1
Secretaria de Serviços Públicos
1
Secretaria de Cultura
1
Secretaria de Habitação
1
Secretaria de Turismo
1
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
1
Reciprev - Previdência Municipal do Recife
1
Coordenadoria da Mulher
2
Coordenadoria do Voluntariado
2
Prestador Privado
5
Prestador Filantrópico
5
subtotal  outros gestores/prestadores
45
TOTAL GESTORES
125
TOTAL DE DELEGADOS (AS) ELEITOS (AS) E INDICADOS (AS) - 100%
500
Delegados (as) Natos (as) – Conselheiros (as) Municipais de Saúde
48
TOTAL GERAL DE DELEGADOS (AS)
548
observadores e convidados 20% do total de delegados
110
TOTAL DE PARTICIPANTES 9ª CMS
668
Nota: As vagas dos DS foram definidas pela proporção da população residente para usuários e para os trabalhadores de saúde pela proporção de servidores lotados DS








