
SECRETARIA MUNICIPAL DA

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

MEMORANDO CIRCULAR

De: Gabinete do Secretário

Para: Coordenadores, Diretores, Gerentes, Chefias, Assessores e a todos os servidores públicos 
municipais ou não vinculados ao Sistema Único de Saúde.

O SECRETÁRIO MUNCIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o artigo 89 e inciso VI do artigo 161 da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, de que a todos, no 

âmbito  administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação;

Considerando o descumprimento ao disposto no art. 55 do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, e a imposição do parágrafo único do art. 56 do referido 

diploma, que reza a "Comissão conduzirá todo o processo eleitoral, desde a sua instalação até a 

conclusão do pleito que elegerá o Núcleo de Coordenação";

Considerando que o primeiro pleito eleitoral para escolha do Núcleo de Coordenação 

do CMS-POA não fora concluído;

Considerando a Nota Técnica 009/2018 elaborado pela Assessoria do Gabinete da 

Procuradoria-Geral do Município, ratificada pela Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público,

Urbanismo e Meio-Ambiente - PGM, que concluiu pela necessidade de convocação de plenária para 

nomear membros substitutos da primeira comissão eleitoral para que aquele processo seja finalizado, bem 

como pela impossibilidade legal e regimental de prorrogação dos mandatos dos membros do Conselho 

Municipal de Saúde 2016/2017;

Considerando a ilegalidade do Conselho Municipal de Saúde, exercício 2016-2017;

Considerando a necessidade de regularizar o Conselho Municipal de Saúde e tutelar os 

princípios da Administração Pública, permitindo a condução de uma eleição para o Núcleo do Conselho 

Municipal de Saúde, respeitada a lisura e a observância da Lei Complementar Municipal 661/2010, Lei 

Complementar Municipal 277/1992 e o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde;

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde integra e é órgão da Administração 

Pública Municipal, conforme art. 2º da Complementar Municipal 661/2010.
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Considerando a anulação do Edital de Convocação da Eleição do Núcleo de 

Coordenação do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre - 2018/2019, publicado no dia 22 de 

janeiro de 2018 e republicado no dia 24 de janeiro de 2018, proibindo a realização de eleições na sede 

da Secretaria Municipal de Saúde no dia 22 de fevereiro de 2018, nos termo do art. 56, da Lei 

Complementar n.º 790, de 10 de fevereiro de 2016, com divulgação em 21/01/2018 (DOPA extra), 

na edição nº 5694;

Considerando a eleição ilegal do Núcleo de Coordenação do CMS-POA, realizada no 

dia 22 de fevereiro de 2018, que elegeu os membros do Núcleo, exercício 2018/2019;

Considerando a Nota Técnica CPSEA/PGM nº 004/2018, que aborda as 

"Irregularidades na Eleição e Composição do Conselho Municipal de Saúde", e entende por providências 

no sentido de restringir a participação de pessoas irregularmente designadas ou eleitas para o Núcleo de 

Coordenação ou Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre; 

DETERMINO:

1.  Enquanto não for regularizada a situação do Núcleo de Coordenação do Conselho 

Municipal de Saúde e dos membros do Plenário do Conselho Municipal de Saúde, exercício 2018/2019, 

não podem ser praticados sem que haja configuração de irregularidade os seguintes atos:

a)  participação de qualquer servidor público, em horário de expediente ou

representando a Secretaria Municipal de Saúde, nas reuniões convocadas pelo Conselho ou pelo Núcleo 

de Coordenação, exercício 2016/2017 ou dos irregularmente eleitos nos dia 22 de fevereiro de 2018;

b) encaminhamento de informações  respostas e documentos oficiais a  membros do 

Conselho com mandato expirado ou irregularmente eleitos no dia 22 de fevereiro de 2018, para o exercício 

2018/2019, ressalvadas as informações requeridas com fundamento na Lei de Acesso à Informação.;

2. Enquanto não for regularizada a situação do Núcleo de Coordenação do Conselho 

Municipal de Saúde e dos membros do Plenário do Conselho Municipal de Saúde, exercício 2018/2019,

ficam proibidos, sob pena de violação aos princípios do art. 37, caput, CF, o seguinte:

a) o uso de quaisquer serviços e bens públicos afeto à Secretaria Municipal de

Saúde, principalmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para atos e reuniões por pessoas que 

estejam participando de forma irregular, ilegítima ou ilegal do Plenário ou do Núcleo de Coordenação do 

Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre;

b) a posse dos conselheiros irregularmente eleitos em qualquer bem público afeto à

Secretaria Municipal de Saúde, principalmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde;

c) o acesso a e-mails e sites oficiais do Município de Porto Alegre, documentos 

públicos e processos administrativos físicos e eletrônicos a todos que não tenham mandato para 

o Plenário ou para o Núcleo de Coordenação do Conselho Municipal de Saúde, exercício 2018-2019, 

salvo quando requerida com fundamento na Lei de Acesso à Informação;

3. Ao Gabinete do Secretário - SMS, seja encaminhado ofício a todas as instituições e

entidades que detêm direito a indicar representantes no Plenário do Conselho Municipal de Saúde, uma 

vez que o Conselho Municipal de Saúde encontra-se em vacância, com a finalidade de reorganizar e 

designar os membros do Conselho Municipal de Saúde, exercício 2018/2019;

4. Após, ao Gabinete do Secretário - SMS, seja elaborada minuta de convocação de 

todos os membros do Conselho Municipal de Saúde para a escolha dos membros da Comissão Eleitoral

para encerrar o primeiro processo eleitoral, até a eleição do novo Núcleo de Coordenação do Conselho 

Municipal de Saúde.
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5. Ficam todos os servidores públicos sujeitos a processo administrativo disciplinar em 

caso de não observância de conduta funcional e prática de atos administrativos em desacordo com os 

preceitos legais e constitucionais que embasam o presente memorando exarado no exercício legítimo de 

poder regulamentar.

6. Comunique-se a PROCEMPA e outros órgãos da Administração Pública, se 

necessário, para o cumprimento deste memorando.

Documento assinado eletronicamente por Erno Harzheim, Secretário Municipal, em 
01/03/2018, às 08:46, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 3378995 e 
o código CRC 25A05BEC.
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