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Orientações para 
realização de 
eleições nos 
Conselhos Locais de 
Saúde

LEI MUNICIPAL 
6547/06/1991 Cria os CLS 

DECRETO MUNICIPAL 
13.125/06/1999 

Regulamentação  da Lei



19/03/2013

2

DA COMPOSIÇÃO

Artigo 5º da Lei Municipal

O Conselho Local de Saúde (CLS) terá composição tripartite (03

partes) com representação da administração, dos trabalhadores da

saúde e da comunidade (usuários) na proporção 1:1:2

respectivamente.

Parágrafo 1º- A composição mínima do CLS será de 02 representantes

da Administração, 02 representantes dos trabalhadores da saúde e 04

representantes da comunidade (usuários).

Parágrafo 2º - As unidades promotoras de saúde de maior

complexidade, que tenham referência regional e as de maior área de

cobertura poderão ter ampliado o número de representantes,

respeitando sempre a proporcionalidade.

Artigo 6º- Os membros representantes (titulares e suplentes) dos

usuários e trabalhadores da saúde vinculados à unidade serão

indicados pelos respectivos pares, através de processo de escolha que

garanta a participação ampla e democrática.

1o - Os membros representantes da Administração serão indicados

pela Secretaria Municipal de Saúde.

2o - Os membros representantes dos trabalhadores da saúde (titulares

e suplentes) da unidade, serão eleitos em escrutínio secreto na

unidade em dia e horário amplamente divulgado.

3o - Os membros representantes de usuários (titulares e suplentes)

serão eleitos em assembléia amplamente divulgada na área de

abrangência da unidade.
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DO MANDATO

O Mandato dos conselheiros será de 02
anos (com direito a reeleição)

A prorrogação do mandato acontecerá
automaticamente, até que um novo
pleito seja realizado.

ORGANIZAÇÃO PARA  REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Conselho Local de Saúde (CLS) deverá formar uma comissão eleitoral
com membros representantes do conselho já existente, sempre
respeitando a paridade, juntamente com Comissão Eleitoral do
Conselho Distrital de Saúde para organizar as eleições, promovendo
reuniões preparatórias para esclarecimentos sobre: composição, papel, e
atribuições do CLS.

A divulgação das eleições deverá ser feita na área de cobertura da
unidade, usando da criatividade própria de cada unidade, através de
folhetos, cartazes e avisos em todos os locais onde a população possa
tomar conhecimento e participar da mesma.

O Conselho Municipal de Saúde proíbe que se faça eleição por
composição de chapas, pois haverá perigo de impugnação por parte de
qualquer usuário ou representante da comunidade que se sentir excluído
do processo.
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(observar parágrafo 3º. do Artigo 6º. desta Lei). É importante que a eleição seja
realizada durante assembléia amplamente convocada para tal.

O candidato a eleição de conselheiro deverá estar no local da eleição desde o
início da plenária munido de seu cartão de usuário, caso não seja usuário
cadastrado, deverá apresentar comprovante de residência da área de cobertura da
unidade em questão.

As eleições deverão ocorrer no dia das reuniões do Conselho Local.

Antes do inicio da eleição a cédula eleitoral deverá ser assinada por um
membro da Comissão eleitoral Distrital, um membro do Conselho Local e um
Coordenador ou Gestor.

A data, horário e local das reuniões deveram ser definidas no primeiro
encontro dos novos Conselheiros, como também a Coordenação do CLS.

CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DOS 
TRABALHADORES DE SAÚDE  

Ocupar cargo público efetivo na respectiva unidade de 

saúde.

Não ter  vínculo empregatício  com qualquer instituição 

privada.

Trabalhadores contratados e conveniados.

A eleição para trabalhador deverá ser em escrutínio 

secreto, e só os trabalhadores poderão votar.

A ata da eleição deverá ser preenchida na hora e conter 

assinatura dos responsáveis pela mesma.
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CRITÉRIOS PARA  ELEIÇÃO DE USUÁRIOS OU 
REPRESENTATES DA COMUNIDADE

Morar na área de abrangência da unidade há no
mínimo 01 (um) ano.

Não ser servidor público municipal.

Não manter vínculo jurídico com prestador do SUS.

Não ocupar cargo em comissão na Administração
Pública Municipal.

DA VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE USUÁRIOS OU REPRESENTANTE DA 
COMUNIDADE

Os candidatos deverão estar com seu nome, ou  se preferirem seu número, 
colocado em local visível (lousa, papel afixado na parede ou crachá)  

O  número  ou o nome  do candidato deverá ser sorteado antes do início da 
votação. 

A votação deverá  ocorrer através de voto por cédulas (as cédulas 
padronizadas serão fornecidas pelo Conselho Municipal de Saúde).

A unidade de saúde deverá providenciar local adequado para a eleição, bem 
como material suficiente(se possível cadeira para as pessoas sentarem, 
canetas para preenchimento das cédulas, mesas para colocar lista de 
presença  e a urna onde serão colocadas as cédulas).

Os candidatos deverão se apresentar para as pessoas e terão 03 minutos 
para tal

A tolerância máxima de atraso para o inicio da eleição deverá ser de 
20 minutos( a partir do horário publicado em DOM).
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COMO VOTAR PARA ELEIÇÃO DOS USUÁRIOS OU 
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE

Cada usuário presente na assembléia deverá escolher 04 
candidatos(através do número ou nome de cada um)

É necessário que algum membro da comissão eleitoral vá anotando
na lousa ou no papel afixado na parede os votos de cada candidato.

Os 04 (quatro) primeiros colocados serão os titulares e os 04
(quatro) seguintes serão os suplentes.

Se houver empate para titular ou suplente, haverá necessidade de se
fazer nova eleição (na mesma hora) para que haja desempate.Se o
empate persistir, o concorrente mais velho deverá assumir a vaga.

Caso o empate não implique na titularidade ou suplência não
haverá necessidade de nova eleição.

O conselheiro eleito não será remunerado e não terá privilégios especiais.

A ata da eleição deverá ser preenchida na hora e conter assinatura dos
responsáveis pela mesma.

A eleição será acompanhada pela Comissão Eleitoral do Conselho
Distrital, na qual, deverá ser a visada com antecedência de 60(sessenta)
dias.

Somente usuários poderão votar.

A ELEIÇÃO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 02 (DUAS) HORAS DO
SEU INICIO.



19/03/2013

7

ENCAMINHAMENTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Enviar para o Conselho Municipal de Saúde de Campinas
saude.cms@campinas.sp.gov.br com antecedência de pelo menos 15 (quinze
dias) a data, o local e o horário em que será realizada a eleição para publicação
em Diário Oficial do Município (DOM) para que ninguém possa alegar
desconhecimento.

Imediatamente após a eleição do Conselho Local de Saúde (CLS), a unidade
deverá enviar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) a ata da eleição dos
trabalhadores da saúde, dos usuários, bem como, a indicação dos membros
representantes da Administração, com nome endereço e Nº do RG de todos os
eleitos (titulares e suplentes) para publicação em Diário Oficial do Município
(DOM)

A unidade deverá arquivar cópia de toda a documentação referente ao pleito.

Esta resolução entrará em vigor após aprovação do pleno do Conselho
Municipal de Saúde e publicação em Diário Oficial do Município.

�

Campinas,  27 de março de 2013.
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


