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Art. 4º - O processo eleitoral será conduzido pelo Conselho Municipal de Saúde, sob o apoio da 

Secretaria Municipal da Saúde, através dos Distritos Sanitários, cabendo a cada um destes as 

seguintes atribuições:

I.Distritos Sanitários:

a) Providenciar estrutura para realização da Plenária de Eleição, a saber: espaço físico com 

acessibilidade, equipamentos de som, áudio e vídeo;

b) Realizar a mobilização e sensibilização da sociedade civil para participar do processo;

c) Apoiar a Comissão do Conselho Municipal de Saúde na condução da Plenária de Eleição dos 

Conselheiros.

I.Conselho Municipal de Saúde:

a) Elaborar e encaminhar Minuta do Edital para publicação em Diário Oficial do Município;

b) Conduzir o processo eleitoral, garantindo que este ocorra de forma democrática e transparente;

c) Apoiar os Distritos Sanitários e Coordenações Distritais na execução de suas responsabilidades;

d) Dirimir os casos omissos no Edital e Regimento.

I.Secretaria Municipal da Saúde:

a)Apoiar os Distritos Sanitários e Coordenações Distritais na execução de suas responsabilidades, a 

saber: definição de espaço para realização da Plenária de Eleição, mobilização e sensibilização da 

comunidade, etc;

b)Garantir, ao Conselho Municipal, tudo o que for necessário para realização do processo eleitoral 

dos Conselhos Distritais de Saúde, para o biênio 2019/2021.

CAPITULO III

Da Inscrição 

Art. 5º - Para realizar a inscrição para participar do processo eleitoral, os representantes dos 

segmentos deverão dirigir-se à recepção da Plenária, preencher Ficha de Inscrição, assinar o 

registro de presença e, de acordo com o segmento representado, apresentar cópias da seguinte 

documentação:

I - Gestores: ofício, assinado pela Coordenação Distrital, indicando-o para participar do pleito;

II - Trabalhadores: ofício, assinado pela Gerência da Unidade de Saúde na qual é lotado, confirmando 

seu vínculo/lotação no respectivo Distrito Sanitário;

III - Prestadores e Usuários de Serviços de Saúde: com vistas à comprovação da sua legitimidade e 

funcionamento, as Entidades deverão apresentar cópias dos seguintes documentos:

1) Ata da última eleição da diretoria;

2) Ata da última reunião da Entidade que indicou o representante;

3) Estatuto registrado em Cartório; e,

4) Cartão CNPJ.

CAPITULO IV

Dos Candidatos/Participantes

Art. 6º - Poderão concorrer às vagas de Conselheiros Distritais de Saúde, as seguintes representações, 

respeitando os critérios listados abaixo:

I - Representantes do Segmento de Usuários de Serviços de Saúde:

a)Os representantes do segmento de Usuários deverão residir na área de abrangência do Distrito 

Sanitário a que estiverem vinculados;

b) As Entidades/Instituições do segmento de Usuários não poderão ser representadas por gestores 

e/ou trabalhadores da saúde;

c)Os representantes das Entidades/Instituições do segmento de Usuários, interessados em concorrer 

à vaga de Conselheiro Distrital, deverão apresentar, no momento da eleição, Ofício da Entidade, em 

papel timbrado, assinado pelo Presidente/Diretor, indicando-o para participar, e também: Ata da 

última eleição da diretoria; Ata da última reunião da Entidade que indicou o representante; Estatuto 

registrado em Cartório; e, Cartão CNPJ.

 - Representantes do Segmento de Trabalhadores da Saúde:

a)Os representantes dos trabalhadores interessados em concorrer à vaga de Conselheiro Distrital 

deverão apresentar, no momento da eleição, ofício, assinado pela Gerência da Unidade de Saúde na 

qual é lotado, confirmando seu vinculo/lotação no respectivo Distrito Sanitário;

b)Os representantes do segmento de Trabalhadores da Saúde não poderão representar outro 

segmento.

III - Representantes do Segmento de Gestores e Prestadores de Serviços de Saúde:

a) Os representantes do segmento de Gestores, interessados em concorrer à vaga de Conselheiro, 

deverão apresentar ofício, assinado pela Coordenação Distrital, indicando-o para participar do pleito.

PARAGRAFO ÚNICO - Os interessados em participar, apenas para votar em seus candidatos, 

deverão apresentar, no momento da inscrição, ofício de indicação (no caso dos gestores) ou ofício 

de confirmação de vínculo (no caso dos trabalhadores) ou ofício em papel timbrado da entidade, 

assinado pelo seu responsável legal, e cópia do CNPJ (no caso dos prestadores e usuários de serviços 

de saúde). 

CAPITULO V

Do Quantitativo de Conselheiros

Art. 7º - De conformidade com o Art. 3º, §2º, do Regimento Interno dos Conselhos Distritais de Saúde, 

estes deverão ser compostos, paritariamente, por, no mínimo 08 (oito) membros e, no máximo, 12 

(doze) membros.

Art. 8º - Para cada titular, deverá ser eleito o seu respectivo suplente, a fim de garantir o efetivo 

funcionamento do Conselho Distrital de Saúde. 

CAPITULO VI

Da Eleição dos Candidatos

Art. 9º - A eleição dos representantes, ocorrerá por segmento, e deverá ser conduzida por 01 membro 

da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde;

Art. 10º - Os segmentos se reunirão, separadamente, a fim de eleger seus representantes, sendo que 

cada grupo deverá eleger 01 Coordenador e 01 Secretário, que ficarão responsáveis pela transcrição 

da Ata de Eleição, que deverá conter os nomes dos representantes eleitos e deverá ser assinada por 

todos que participaram do pleito, devendo ser entregue ao representante da Comissão Eleitoral do 

CMS que estiver conduzindo o processo;

Art. 11º - Ao final do processo eleitoral de todos os segmentos, todos deverão dirigir-se ao auditório 

principal, para leitura dos nomes dos representantes eleitos e finalização do processo.

CAPITULO VII

Da Eleição e Posse da Coordenação Executiva

Art. 12º - A eleição da Coordenação executiva de cada conselho Distrital de Saúde respeitará o que 

trata o Art. 3º do Regimento Interno dos Conselhos;

Art. 13º - A eleição das Coordenações Executivas dos Conselhos Distritais ocorrerá no período de 21 

a 31 de outubro de 2019, respeitando calendário a ser definido pelo Conselho Municipal de Saúde.

CAPITULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 14º - Os casos omissos deverão ser dirimidos pela Comissão Eleitoral.

SALVADOR, 20 DE AGOSTO DE 2019.

EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA BRAGA
Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Salvador - CMS/SSA

Homologo a Resolução do CMS/SSA Nº. 09/2019

LEONARDO SILVA PRATES
Secretário Municipal da Saúde de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

PORTARIA 020/2019

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Salvador, com fundamento no art. 56, IV da 

Lei 6266/03, e tendo em vista o que consta do processo PR-SPMJ-227/2017.

RESOLVE:

Art. 1. ADVERTIR o Sr. Elder Costa Santos, Conselheiro Tutelar lotado no Conselho VII. 

Art. 2. Esta publicação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 23 de agosto de 2019.

RENILDO BARBOSA

Presidente

PORTARIA 021/2019

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso de 

suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Salvador, com fundamento no 

art. 56, V, no art. 57, todos da mesma Lei 6266/2003, e tendo em vista o que consta do processo 

PR-SPMJ-446/2017.

RESOLVE:

Art. 1 - ADVERTIR o Sr. Luiz Araújo, Conselheiro Tutelar lotado no Conselho IV. 

Art. 2. Esta publicação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 23 de agosto de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente


