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Art'íoEsteRegimentotemafinalidadederegulamentaroProcessoEleitoraldasorganizações
representativas dos."õrãnto..de usuários, tiãtàrnroores, gestores e prestadores de serviÇos de

saúde vincutados ao éi"i;; único de saúde - sus, parJ compor o cMS 
"- "*:t9:I 

o mandato

27tozlz2-3il1ztzz,em conformidade com * ãitpotúi'ot du t"i 8'142' Resolução n'45312012-cNS'

Lei MuniciPal n" 105312022.

CAPíTULO II

DO CRONOGRAMA

AÉ.2oosprazosparadeflagraçãoeconclusãodoprocessoeleitoralobedecerãoaosseguintes
critérios:
l. O processo eleitoralserá iniciado com a publicação deste Regimento e encerrado com a assinatura

do Termo de Posse dos integrantes do CMS;

f f . n óuUú"rção do Editalde-Convocação ocorrerá 30106122;

i i i, n-o""ignàção da Comissáo Eleitoral ocorrerá 28106122

tV. A eleição sera ;eatü"àãôúrto17" (14) dias antes da conclusão do mandato em vigência;

v. A homotogação oo resuttaào da etelçá'o rái,a ,"ãrtro a doze (12) dias antes da posse integrantes do

$lYi;p"=." dos integrantes do cMS ocorrerá no primeiro dia após o término do mandato em vigência'

CAPíTULO III
DO EDITAL

Art.30 o Editaldeverá conter, minimamente, as seguintes especificações:

l. Quantitativo de vagas por segmento;

ll. Conceituação de cada segmento;

lll. Critérios para realização das inscrições e habilitação das organizações representativas da

"o"iãoáa" 
paia pleitear vaga na composiçáo do CMS;

lV. Detalhamento do processo eleitoral'

parágrafo Único. O Edital de Convocação da eleição das organizações representativas da sociedade

para compor o Crr,rs Oáveú-"", publicãdo;-oiário oficial-do Município, caso haja, nos jornais da

cidade, lidos nas emissorás oe áio e enviaJo a todas as organizações representativas do governo'

dos trabalhadores, gestores e prestadore. 0".ã*iço. de saúdã vinculados ao Sistema Unico de Saúde

- SUS, no município, e divulgado a toda , pãpúi"ção utilizando-se de todos os meios possíveis'

CAPíTULO M
DO PROCESSO ELEITORAL

Seçáo I

Das lnscrições e Habilitações

Art. 40 As inscrições das instituições, entidades e movimentos sociais representativos do segmento de

usuários, trabalhadores gestores e prestadoiÀs de serviços de saúde vinculados ao Sistema Unico de

Saúde - SUS, no Município ou de abrangánciaestaa,á|, p"u pleitearem vaga para compor o CMS

serãovia e-mail Ao éônsãfno Municipal Oã SaUOe, sendo este: cmsdeedeia2ol6@Yahoo'com'br' Ou

serão realizadas na éá"i"tárir-executiva do Consetho MunicipalE Saúã[lituada à Rua 02' no 358'

áá. õr,-ii.ós, setor Etite na cidade de Edéia Estado de Goiás.
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§::ff;:?:o das_organizaçóes inscritas a participarem da eleição deverá ser publicada e amplamente

divutgadas 
""p"",,,"rnd" 

áõúãr"" que.foram à'ã""q'ã 
'aã 

foram. habilitadas pela Comissão Eleitoral'

§ 6'As organizaçóe, t"ão ôiãrá aà zqnorrr-pãr-ulnárãosiçao de recursos junto à comissão Eleitoral'

iontrão. á partii da publicação da lista de inscrições'

§ 7o A Comissao eteitãiár-úin 0", (10) noras páia anatisar e julgar as interposições de recursos'

Seção ll
Da Documentação

Art.S.Asorganizaçõesinteressadasemparticipardoprocessoeleitoralparapleitearvagaparaexercer
mandato no CMS O"r"rãàlpiesentar, no ato ia insciição, os seguintes documentos:

l. lnstituiçÕes e entidades:
,lóJpt ãã;ta oe tunaã!ão ou de ato legal' registrado em cartório;

U) COpia do estatuto e/ou regimento;

c) Copias da ata e oo'fãmãde Posse dos seus dirigentes em exercício;

d) Termo de indicação, em formulário próprio, Já OetõgaOo e seu respectivo suplente que representaráo

ã'"niioàau 
-tuút.tito 

pelo seu representante legal;

ãl ôà*pto"rnte de existência e atuaçáo no município;

rl'i"piJaã 
"Jdula 

de identidade do delegado e do suplente'

ll. Movimentos soclals:
a) comprovante oe eiistencia do movimento por meio de um instrumento de comunicação e informação

de circulaçáo municiPal;

ôR;á;ilàe ativio'aããs ou relatório de reuniões do movimento;

c) Documento o" orgãilÚorlãot qu" atestem a existência do movimento;

.ri T"r-., de indiCaCáo, em formulário próprio, do delegado e.seu. respectivo suplente que representarão

X'n,,lr,à""i"" ,"ãáí, ,úUrcrito pelo seu reprêsentante reconhecido,

ãlôoplã â" 
"ãortu 

a" io"ntidade do delegado e do suplente'

Seção lll
Da Eleição

Art. 6o As plenárias dos segmentos_g_1a escolha das organizações representativas que ocuparão as

vasas para exercerr";;;;i;ritotizz-e{Ãztàzseraireatlzádas em Edéia' nodia1210712022'das

às 19h00min, no auditório da prefeitura do município 'rdicarão, cada

s 1" A plenária d";;;;;ú'dos usuários etegerão seis (06) organizaçóes, as quars.rl

uma, um conselhetrã"tiiuruiL ""u 
respectivo ãuplente pura ,"pres"ntá-las no exercício do mandato

3rl2rf3;ÍiJl'J:',"§S*t,d": l1??_lrdores 
ereserão três (03) orsaniz,çõ?': 1?j,ais 

indicarão,

cada uma, um conselhãiro titular e seu respectivo suplente p"' 
'"pi"t"-ntá-laJ 

no exercício do mandato

f,''r2'Í'r;.Íllt:'i:l#i; 9?" 
g_",.]"13s e prestadores de 

,serviços 
de saúde ereserão três (03)

organizaçÕe", ," q*ii ináicarao, "ã0" 
uiiul,ln, .*"9f1"^iro titulaí e seu respectivo suplente para

representá-la" no .*Jtãi"io Jã 
'ãno'to 

27 fi7 t22 - 31112122 no cMs'

s 4" O credenciamen-to-JÃiupr"."ntanteslas entidades e dos movimentos sociais inscritos será na

mesma data da 
",",iâá, 

oã" zônso às 2'1h00' impreterivelmente'
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§ 8o A coordenação da Mesa de Trabalho deverá orientar a construção de critérios Para escolher as

organizações que representarão o seg mento no CMS

§ 9o Com base nos critérios de esco,lha a Coordenação da Mesa de Trabalho, sob orientação da

Comissão Eleitoral, procederá a votação Para eleição das organizações

§ 10 Havendo emPate na votação será concedi do a cada Entidade, um tempo de 03 minutos Para sua

defesa em Plen ário, após o que se Proced erá a votação em P lenário para o desemPate.

§ 11 Terminada a votação, a Coordenação da Mesa de Trabal ho entregará a Ata da Plenária do

Segmento, devidamente assinada, com a relação das organizações eleitas, em formulário próprio, à

representa nte da Comissão Eleitoral que a enca minhará à Pres idência da Plenária Geral Para

proclamação do resultado

§ 12 Proclamado o resultad o, o mesmo deverá publicado e amplamente divulgado

Seção lV
Da lnterPosiçáo de Recursos

Art. 70 O prazo para interposiçáo de recurso é de vinte e quarto (24) horas após a publicação do

resultado.
§ 1o A interposição de recurso será aceita quando comprovado agressáo aos critérios estabelecidos no

Éoit"t o" Convócação e neste Regimento Eleitoral'

s 2o A Comissão Efeitoái-teã o prr=o Oe Oei (f O) horas de prazo para responder à interposição dos

§!i'Ê",,ià,nrda a fase de interposição e jutgamento de. recursos, o resultado da eleiçáo deverá ser

ãn"rrinÀrOo ao CMS para providências quanto à homologação'

Seção V
Da Comissão Eleitoral

Art.SoAComissáoEleitoraléatribuídoopapeldecoordenartodooprocessoeleitoralcombaseneste
Regimento.
§i; Á ôomi.são Eleitorat prevista no caput deste artigo será composta por:

L Presidente;
ll. Vice-Presidente;
lll. Secretário;
lV. Secretário Adjunto.

§ 20 os ocupantes dos cargos da comissão Eleitoral serão escolhidos entre os seus membros na

[rimeira reuniáo após sua constituição'

§ 3o As organizaçõe" ,ãpi"""rt tivás dos_segmentos de usuários., trabalhadores da saúde' gestores e

prestadores de serviços de saúde indicarão Js ÁemUros da Comissão Eleitoralde forma paritária'

§ 4o os integrantes o, ôãti""ao Eleitoral nãã poderão votar nas Plenárias de Eleição do CMS'

Ãrt. go sao ãtriuulçoes da Comissão Eleitoral:

L Conduzir e supervisionar o processo eletàid e deliberar, em última instância, sobre questões a ele

relativas;
ll. Publicar a relação das organizaçóes inscritas para pleitearem.vaga para compor o cMS;

lll. Requisitar ao CMS todos os recursos necãssàrios p ara a real.ização do processo eleitoral;

lV. lnstruir, qualiÍicar e julgar, em grau Ou iàãri=o, decisões, do presidente' relativas ao registro de

candidatura e outros assuntos; - t- "-..a^ r^ -li^^iarin
V. lndicar e instalar as Mesas'Eleitorais em número suÍiciente com a função de disciplinar' organizar'

{r::ffi::"X',:lT"'3tfi3 reratório do resurtado do preito, b9m 99m9 observações que possam contribuir

para oaperfeiçoam"nto ão pà"esso eleitoã;, ;Jü; de até cinco (05) dias após a proclamação do

resultado;
Vll. lndicar a mesa coordenadora das sessões plenárias dos segmentos' composta por um

coordenador, um secretário e um relator; -- --t--t^^
Vlll. lndicar um retatoi fàru ,"ornprnhar as discussões dos fóruns próprios ou grupos nas sessoes

plenárias dos segmentos;
lX. Apurar os votos;
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e ll do Art 11.

cRPiruto v
DAs DlsPoslçÕes FlNAls

Art.l3ASecretaria-ExecutivadoCMsdeverádisponibilizaràComissáoE|eitora|todososmateriais,
equipamentor, Oo"rrânios e informaçóes necessários ao desenvolvimento das atividades da referida

i?iliiT;a_rá a secretaria Municipar de saúde custear as despesas reÍerentes à infraestrutura, da

piunari" g"trl e do processo eleitoral previstos neste Regimento'

Art. 15 os casos orn,"ut" neste Regimento serão resolvúos pela comissão Eleitoral'

Jacqueline Gomes Ravange

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Edéia
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