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RESOLUÇÃO CMS Nº 12, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2023. 

"Dispõe sobre o Regimento da Plenllrla Municipal de 

Saúde de Olho D 'Agua do Plaul e dll outras 

provld•nclas". 

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Olho D 'Água do 
Piaui - Piaui, no uso de suas competl:ncias regimentais e atribuições legais 
conferidas pela Nº 006 de 15 de fevereiro de 1997, Lei nº 8 .080, de 19 de 
setembro de 1990, Lei nº 8 .142, de 28 de dezembro de 199, Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012, considerando as diretrizes aprovadas na Vii 
Conferência Municipal de Saúde de Olho D "Água do Piaui: "Conquistas, 
Desafios e Perspectivas do SUS", com relatório construido e aprovado, 
cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da legislação brasileira, do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, 

Resolve: 

1 - Aprovar a Realização a Plenária Municipal de Saúde de Olho 
D "Água do Piaui, que segue o tema sugerido pelo Conselho Nacional de Saúde 
"Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser 
Outro Dia". 

li - Aprovar o Regimento da Plenária Municipal de Saúde de Olho 
DºAgua do Piaul; 

Ili - Aprovar a comissão organizadora da Plenária Municipal de Saúde 
de Olho D'Água do Plaul: 

• Presidente: 

• Vice-presidente: 
• Secretária: 
• Relatora: 
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REGIMENTO DA PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO 

D' ÁGUA DO PIAUÍ 

CAPITULO 1 

DA NATUREZA, REALIZAÇÃO E OBJETIVO 

Art. 1° - Este regulamento é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e 

tem como objetivo realizar e disciplinar o processo de realização da Plenária. 
Municipal de Saúde de Olho D'água do Piaul - Piaul que tem como tema. 

"Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser 

Outro Dia". 

Art. 2º - São objetivos da Plenária: 

Avaliar o Sistema de Saúde local; 

Proporcionar um amplo fórum de debates que conta com a participação 

de diferentes representantes da sociedade civil e do governo sobre as 

condições atuais da saúde municipal, estadual e nacional; 

• Debater o tema da Conferência Nacional de Saúde com enfoque na 

garantia dos direitos e na defesa do Sistema Único de Saúde - SUS, da vida e 

da democracia; 

Pautar o debate e a necessidade da garantia de Financiamento 

adequado e suficiente para o SUS; 

Reafirmar, fortalecer e efetivar os princlpios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde, da universalidade, integralidade e equidade para garantia da 

saúde como direito humano, com base em polltlcas que reduzam as 

desigualdades sociais e Macrorregionais, conforme previsto na Constituição 

Federal de 1988, e nas Leis n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8 .142, 

de 28 de dezembro de 1990 e o Decreto 7 .508/11; 

• Avaliar, planejar e definir as açoes e diretrizes que melhorem a 

qualidade dos serviços de saúde pública; 

• Defender o Sistema Único de Saúde e principalmente o direito universal 

a saúde; 

• Nortear a atualização do Plano Municipal de Saúde 2022 / 2025 e a 

Programação Anual de Saúde 2022 e 2023; 

• Debater as diretrizes aprovadas na VII Conferência Municipal de Saúde 

de Olho o·Agua do Piaul: "Conquistas, Desafios e Perspectivas do sus•; 
• Aprofundar o debate e construir uma mobilização permanente das forças 

da sociedade sobre as possibilidades sociais e politicas de barrar os 

retrocessos no campo dos direitos sociais, bem como da necessidade da 

democratizaçao do Estado, em especial as que incidem sobre o setor saúde; 

• Substituir ou eleger novos delegados, quatro vagas (totalizando 4 vagas 

de titulares e 4 suplentes) eleitos na VII Conferência Municipal de Saúde de 

Olho D "Água do Piauí: "Conquistas, Desafios e Perspectivas do SUS", para a 

Etapa Estadual. 

Parágrafo Único: os eixos temáticos da Plenária de Saúde são: 

1 - O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 

li - O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; 

Ili - Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e 

IV - Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas 

Art. 3º - A Plenária de Saúde de Olho D "água do Piauí - PI "Garantir Direitos 

e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser Outro Dia" é a 

instãncia máxima de deliberação do Controle Social do SUS, fórum com a 

função de debater as temáticas pertinentes para o fortalecimento dos 

programas e ações de saúde adotadas no âmbito do Municlpio de Olho D'água 

do Piaul - PI; 

Parágrafo primeiro: a Plenária de Saúde de Olho D'água do Piaul com o tema. 

"Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser 

Outro Dia", acontecerá no dia 21 de março de 2023, no auditório do CRAS -

avenida Nossa Senhora das Dores s/n, centro, 64468-000, na cidade de Olho 

D'Água do Piauí - PI , de 08 às 17 horas, de forma presencial, das 08 às 14 

horas, respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção da COVID-19. 

Art. 4° - A Plenária será presidida pela Secretária Municipal de Saúde e pelo 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 

Parágrafo primeiro: será pré-requisito para credenciamento do delegado a 

participação e ter sido indicado pelo representante de cada segmento de 

acordo com número de vagas no regimento; 

Paragrafo segundo: Os delegados eleitos na VII Conferência Municipal de 

Saúde de Olho D"Água do Piaul: "Conquistas, Desafios e Perspectivas do 

sus·. serão substituídos em votação, caso haja desistência do mesmo, ou falta 

a Plenária; 

CAPITULO li 

DOS MEMBROS 

Art.5° - Os membros da Plenãria de Saúde de Olho D'água do Piaui "Garantir 

Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai Ser Outro 

Dia" distribuem-se nas seguintes categorias: 

• 
• 
• 

Comissão organizadora; 

Delegados eleitos e indicados para votação (Art. 4 - paragrafo segundo); 

População inscrita no evento; 

Convidados; 

CAPITULO IV 

DA PROGRAMAÇÃO 
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Art.6° • As inscrições para a Plenária acontecerão por meio de preenchimento 

da ficha disponível em anexo, entregue ou preenchida na sala dos Conselhos. 

situada na sede da Secretaria Municipal de Saúde e da UBAS; 

Art. 7° - Ao efetivar a inscrição o participante automaticamente autoriza o uso 

de imagem, áudio e mensagens de texto a ser usada, ou qualquer meio de 

divulgação; 

Art. 8° - Poderão participar da Plenária: 

1 - Usuários do SUS 

li - Representantes das Entidades 

Ili - Gestor/ profissional de saúde; 

IV - Demais convidados; 

CAPÍTULO V 

DA PLENARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Art.9º - Participarão da Plenária todos os membros da Comissão e População 

em Geral inscrita, que terão direito a voz; 

Art.10º - A Reunião da Plenária será iniciada em horário programado com 

qualquer número de pessoas presentes; 

Art. 11º - Após apresentação e palestra magna da Plenária, serão montados 

grupos de discursão dos elxos propostos, esses grupos apresentaram as 

propostas a serem aprovadas na plenária de saúde e a avaliação das 

propostas aprovadas na ultima conferência de saúde. 

Art. 12º -Após todas as apresentações e propostas aprovadas, será realizada 

a votação (se necessário) para escolha dos delegados dos suplentes, sendo 

obrigatória a paridade do segmento usuário; 

Paragrafo primeiro: será convocada a mesa de trabalhos, formada pela 

secretária municipal de saúde, um conselheiro de saúde representante dos 

usuários de saúde e um representando dos trabalhadores de saúde; 

Paragrafo segundo: serão convocados os candidatos a delegados eleitos na 

ultima conferencia de saúde vigente e caso não estejam presentes serão 

convocados os inscritos para a eleição; 

Paragrafo terceiro: caso os delegados eleitos estejam presentes serão 

apresentados ao publico e devem mostrar interesse na continuação como 

delegados eleitos ou desistência. Caso haja desistência todos da plenária terão 

direito a voto, sendo assim realizada eleição, contabilizado por contagem de 

crachás pela mesa diretora; Serão eleitos delegados titulares os candidatos 

com maior número de votos dos participantes da plenária; Serão eleitos como 

suplentes os candidatos com menor numero de votos da plenária; 

Art. 13º - Os delegados eleitos representaram o Municlpio e o Conselho• 

Municipal de Saúde na Conferência Estadual de Saúde; 

Art. 14º - As vagas para Delegados serão assim distribuldas, 04 titulares, 04 

suplentes: 

• 02 titulares usuários do SUS / 02 suplentes usuários do SUS; 

• 01 titular/ 01 suplente: Gestão em Saúde; 

• 01 titular, 01 suplente: Trabalhadores da Saúde; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15º - A Prefeitura de Olho D'água do Piaul e o Conselho Municipal de 

Saúde promoverão o apolo técnico, administrativo, necessários ao 

funcionamento da Comissão Organizadora da Plenária Municipal de Saúde. 

Art.16º - Compete à Comissão de Credenciamento: 

1 - Realizar o processo de credenciamento de todos os participantes; 

li • Propor a lista das pessoas convidadas e delegadas, obedecendo à paridade 

prevista na Resolução CNS nº 453/2012; 

Ili - Emitir os Certificados de Participação da plenária. 

IV - Elaborar relatório que substituirá o da VII Conferência Municipal de Saúde 

de Olho D'Agua do Piaul: "Conquistas, Desafios e Perspectivas do SUS"; 

V - Enviar ao Conselho Estadual de Saúde com quadro de propostas 

aprovadas; 

Art. 17º - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação com 

aprovação pela Comissão Organizadora da Plenária de Saúde de Olho D'água 

do Piauf "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã 

Vai Ser Outro Dia"; 

Olho D'água do Piauí, 20 de fevereiro de 2023 
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PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUI • 

"GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA • 

AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA". 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nº INSCRIÇÃO 

1 
NOME 

ENDEREÇO 
IN 

BAIRRO CPF TEL. 

E-MAIL 

INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA 

CATEGORIAS: 
( ) DELEGADO ELEITO NA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 
O TEMA "GESTÃO DE QUALIDADE E COMPROMISSO - NOVOS DESAFIOS 
DOSUS" 
( ) DELEGADOS INDICADOS (CASO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO); 
( ) OBSERVADORES; 
( ) CONVIDADOS; 
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