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Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 025/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 11 DE MARÇO DE 2022. 

“CRIA A COMISSÃO ELEITORAL PARA A 
CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.” 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e 

Considerando a necessidade de reestruturar o Conselho Municipal 
de Saúde, observadas as formalidades previstas na Lei Municipal nº 543/2022;

DECRETA:

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a Comissão Eleitoral 
do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado, responsável pelo pleito bienal 
2022/2024, a ser realizado no período de 14 de março de 2022 à 01 de abril 
de 2022.

I - Mara Gonçalves da Costa - CPF: 028.710.261-06 - Coordenadora 
Geral;

II - Priscila da Silva Lustosa - CPF: 030.161.501-23 -Vice 
Coordenadora;

III - Elcione Lima de Sousa - CPF: 849.427.381-72 - Secretário da 
Comissão.

Art. 2 º - A referida Comissão tem a finalidade de organizar e 
conduzir o processo eleitoral, formalizado pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE LAJEADO-TO 2022- 2024.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 11 dias do mês de março de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO-TO 2022- 

2024.

A Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado do Tocantins, publica o 
presente EDITAL com o objetivo de regulamentar a eleição da representação das 
entidades e dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde, das 
entidades de profissionais e trabalhadores de saúde, bem como a indicação dos 
representantes do governo e das entidades prestadoras de serviços de saúde no 
Conselho Municipal de Saúde de Lajeado-To, nos termos da Resolução 453/12, 
do Conselho Nacional de Saúde e na Lei Municipal n.543/2022, na forma dos 
art. 4º, art. 5º, art. 6º e art.7º. 

DOS OBJETIVOS 
Art. 1°. Regulamentar o processo eleitoral definição dos conselheiros 

municipais de saúde para o mandato do período de 01 de abril de 2022 a 01 
de abril 2024. 

Art. 2°. A função de Conselheiro Municipal de Saúde não é 
remunerada, sendo considerada de relevante interesse público, conforme art. 8º 
da Lei Municipal 543/2022. 

Art. 3°. As eleições do Conselho Municipal de Saúde reger-se-ão a 
partir da publicação deste edital de convocação na imprensa oficial do município. 

DA REPRESENTAÇÂO 
Art. 4º. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma 

em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um 
profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como 
prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos (as) usuários (as) 
ou de trabalhadores (as). 

DOS ELEGÍVEIS 
Art. 5°. Serão elegíveis: 
Representantes de Entidades de Usuários legalmente constituídas   e 

comprovada.

 Trabalhadores no Serviço de Saúde Pública do Município, com 
vínculo ativo; 

Representantes dos prestadores de serviço ao SUS com contrato ou 
convenio ativo.

Parágrafo Único- de acordo com o que estabelece a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional de Saúde a participação de órgãos, entidades 
e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência 
e a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do 
Conselho de Saúde. 

DAS VAGAS 
Art. 6°. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 
4 (quatro) representantes de entidades de usuários do SUS titulares 

com seus respectivos suplentes; 
2 (dois) representantes dos trabalhadores no Serviço Municipal de 

Saúde Pública titulares e seus respectivos suplentes; 
2 (duas) vagas distribuídas entre o Poder Executivo e prestadores de 

serviços ao SUS, da seguinte forma: 
01 (uma) para representantes do Governo Municipal; 
 01 (uma) para representante de prestadores de serviços SUS.

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 7°. A comissão eleitoral será composta por 03 membros, 
designada por ato normativo pelo poder executivo municipal;

 
§ 1º. Os membros nomeados para a comissão eleitoral deverá ser 

servidores efetivos da administração pública municipal.

DAS INSCRIÇÕES
Art. 8°. O período de inscrição dos candidatos será de 14 a 18 de 

março de 2022 do corrente ano, no horário das 8:00 às 17:00 horas, de segunda 
a sexta-feira, com a isenção do recolhimento de qualquer taxa. 

Art. 9º - Cada entidade que queira participar do processo eletivo deverá 
entregar envelope contendo requerimento conforme ANEXO I, com a indicação 
de um candidato titular e outro para o suplente endereçado à Comissão Eleitoral 
do Conselho Municipal de Saúde, e os seguintes documentos:

a) Cópia da ata de fundação da entidade ou movimento social, 
devidamente registrada em Cartório;

b) Cópia do Estatuto Social e/ou Contrato Social devidamente 
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registrados;

c) Cartão CNPJ da entidade;
d) Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais;
e) Certidão negativa criminal federal e estadual;
f)  Documento (ofício) de indicação do conselheiro e respectivo 

suplente que representará a Entidade subscrito pelo seu representante legal;
g) Cópia da cédula de identidade do candidato, titular e seu suplente 

no processo eleitoral.
II – Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde, públicos e privados, 

credenciados ao SUS.
a) Cópia do atual contrato de prestação de serviços de saúde, públicos 

e ou privado, devidamente registrado ou documento equivalente que comprove 
o vínculo com o SUS;

b) Documento (Anexo I) de indicação do conselheiro e respectivo 
suplente que representará a Entidade subscrito pelo seu representante legal;

c) Cópia da cédula de identidade do candidato, titular e seu suplente 
no processo eleitoral.

III- Os membros representantes dos trabalhadores da área da saúde.
a) Cópia do registro no respectivo Conselho de Classe quando for 

o caso;
b) Cópia célula de identidade.
c) comprovante de vinculo como trabalhador da área da saúde no 

âmbito do município
 
Art. 10. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das inscrições 

somente daqueles candidatos cuja entidade preencher os quesitos. 

Art. 11. A Comissão Eleitoral divulgará o deferimento das inscrições 
dos candidatos até 2 (dois) dias úteis após o término do período das inscrições, 
no Diário Oficial do Município de Lajeado. 

Art. 12. São motivos de indeferimento de inscrição de candidatos 
à representação no segmento de usuários que sejam funcionários públicos ou 
funcionários de órgãos e entidades da rede contratada ou conveniada ao SUS. 

Art. 13. Os nomes dos candidatos cujas inscrições foram indeferidas 
pela Comissão Eleitoral estarão disponíveis na sala do Conselho Municipal de 
Saúde para possíveis recursos, que deverá ser apresentado no prazo de 24 horas 
após publicação oficial.

Art. 14.  A Comissão Eleitoral terá o prazo de 24 horas para resposta 
após recebido o recurso e publicada a homologação definitiva dos candidatos 
selecionados para a eleição, no diário Oficial do Município de Lajeado.

DA ELEIÇÃO 
Art. 15. As eleições serão realizadas no dia 29 de março do corrente 

ano, no período das horas, na 08horas e 30 minutos e finalizará às 11:00 horas 
da mesma data, na Casa do Conselho localizada na rua Germano Caldeira, s/
nº, centro, Lajeado-To. 

Parágrafo único. A eleição será definida por maioria dos votos simples.

Art. 16. Problemas surgidos durante o processo de votação serão 
resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 17. Os casos omissos referentes ao processo eleitoral, não 
previstos neste edital, ou dúvidas provenientes de sua interpretação serão 
decididos pela Comissão Eleitoral, que estará presente durante todo o tempo 
da realização da eleição. 

Art. 18. Após o encerramento da votação, o secretário da Comissão 
Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia. 

Parágrafo Único.  A Ata da Eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, 
será assinada pelo Coordenador da Mesa e pelo Secretário. 

DA APURAÇÃO 
Art. 19. Em caso de empate na votação, será aclamado vencedor: 
No caso das entidades de usuários a que contar com maior tempo de 

constituição, comprovado por meio hábil; 
No caso dos trabalhadores da saúde, o que comprovar ter mais idade; 
No caso dos prestadores de serviço do SUS, o que contar com maior 

tempo de serviços prestados na rede municipal. 

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DOS PEDIDOS DE 
IMPUGNAÇÃO 

Art. 20. Após o processo de apuração, os candidatos mais votados, 
dentro dos respectivos segmentos, serão proclamados conselheiros eleitos, bem 
como seus suplentes. 

Art. 21. O prazo de impugnação de qualquer ato do Processo Eletivo 
será de 24 horas a contar da data de publicação em diário oficial do Município 
de Lajeado.

Art. 20. Caso seja impugnada a indicação de quaisquer dos 
conselheiros eleitos, a entidade ou movimento social ao que representam será 
desclassificado do processo eleitoral, devendo ser proclamado o representante 

subsequente da entidade, de acordo com a quantidade de votos. 

Art. 21. Caso não haja qualquer tipo de impugnação no período 
supracitado, a Comissão Eleitoral encaminhará por escrito ao secretário municipal 
de saúde os nomes dos representantes eleitos para Conselheiros e os nomes dos 
seus respectivos suplentes. 

Art. 22. Ao término do período de impugnação, não havendo recursos 
impetrados dentro do prazo, o secretário municipal de saúde solicitará ao chefe 
do executivo a nomeação dos conselheiros eleitos, por meio de ato formal. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral 

de Lajeado-To.

Lajeado 10 de março de 2022.

RONISVALDO DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE INSCRIÇÃO –ANEXO I

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO / TO

NOME:

ENDEREÇO: Nº:

BAIRRO:

TELEFONE: DATA NASC.:

RG: ÓRGÃO EMISSOR:

ESTADO: DATA DA EMISSÃO:

TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO:

CPF:

E-MAIL:

ESCOLARIDADE:

PROFISSÃO: Nº DE REGISTRO PROFISSIONAL:

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL:

CARGA HORÁRIA:( ) 40h ( ) 30 h ( ) 20 h ( ) + de 40 h ( ) + de 20 h

DATA DE INÍCIO NA FUNÇÃO:

FORMA DE CONTRATAÇÃO: ( ) SEM VÍNCULO ( ) COMISSIONADO

( ) SERVIDOR ESTATUTÁRIO ( ) SERVIDOR TEMPORÁRIO ( )CLT
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( ) TERCEIRIZADO ( ) ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO ( ) VOLUNTÁRIO

REPRESENTAÇÃO:

( ) EFETIVO ( )SUPLENTE
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