
 

 

RESOLUÇÃO CMSBH 489/2022 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunido em 

ambiente virtual entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2022, no uso de 

suas competências regimentais e legais conferidas pela Lei Municipal Nº 5.903 

de 03 de junho de 1991 e pela Lei Municipal Nº 7.536 de 19 de junho de 1998; 

Considerando a Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, que prevê a 

competência dos Conselhos de Saúde Municipais de elaborar o Regimento 

Interno do Conselho e outras normas de funcionamento; 

Considerando a Resolução CMSBH n° 399, de 30 de maio de 2016, que 

estabeleceu o Regimento Interno Unificado das Comissões Locais de Saúde 

para o município Belo Horizonte. 

 

Resolve aprovar o Regimento Interno Unificado da Comissão Local do 

CERSAM, nos Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Centros 

de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (CERSAM-AD) e Centros 

de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil (CERSAMi). 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

Artigo 1º - O presente Regimento Interno regula as atividades e atribuições das 

Comissões Locais dos CERSAM, CERSAM AD E CERSAMi do município de 

Belo Horizonte. 

Artigo 2º - Estas comissões locais dos CERSAMs funcionarão em caráter 

propositivo, discursivo e fiscalizador. E será um órgão colegiado vinculado aos 

Conselhos Distritais de Saúde das respectivas Regionais. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES, DE COMPETÊNCIAS, FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Artigo 3º - As comissões locais do CERSAM, CERSAM AD e CERSAMI do 

município de Belo Horizonte têm como finalidade contribuir com o Conselho 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, nas discussões de temas, propostas e 

estratégias para subsidiar a formulação, o acompanhamento e a avaliação para 

o Controle Social das Políticas de Saúde Mental de acordo com os princípios da 



 

 

Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Luta Antimanicomial e 

da Redução de Danos.  

Artigo 4º - São competências e atribuições das comissões locais dos CERSAMs: 

§ 1º- Formular planos de ação, acompanhar e fiscalizar a implementação das 

políticas de Saúde Mental, necessárias e propostas no âmbito da área de 

abrangência da unidade de saúde; 

§ 2º- Acompanhar as políticas de Saúde Mental propostas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, contribuindo com deliberação, 

acompanhamento, monitoramento e o controle da aplicação dos recursos 

financeiros, humanos e materiais destinados às ações e serviços na área da 

Saúde Mental; 

§ 3º- Manter-se informado sobre os projetos que dizem respeito à Saúde Mental 

na área de abrangência da unidade, promovendo reuniões e outras formas de 

participação popular; 

§ 4º- Solicitar ajuda técnica e/ou assessoramento ao Conselho Municipal de 

Saúde e Conselhos Distritais de Saúde quando entender necessário; 

§5º - Propor melhorias, acompanhar e fiscalizar os serviços de saúde prestados 

pela unidade de saúde mental; 

§6º - Sugerir a incorporação de avanços científicos e tecnológicos na área da 

Saúde Mental bem como adequação do prédio, dos recursos humanos e dos 

equipamentos colocados à disposição da unidade de saúde; 

§7º - Ser responsável e zelar pela guarda de documentos que remetam à história 

das Comissões Locais tais como livros de ata, frequência, documentos de posse 

dos conselheiros etc.; 

§8º - Organizar e realizar, assessorados pelo Conselho Distrital/Unidade de 

Saúde/Distrito Sanitário, a Conferência de Saúde quando for convocada. 

§9º - Participar das discussões sobre propostas de diretrizes, metas, indicadores 

e estratégias da política de saúde mental na elaboração do Plano Municipal de 

Saúde, em consonância com as normas e diretrizes do Conselho Nacional de 

Saúde; 

§10º - Promover a organização e o funcionamento de grupos de estudos, 

pesquisa e extensão na área de Saúde Mental; 

§11º - Apoiar e fortalecer o SUS, a Rede de Atenção Psicossocial e a Políticas 

de atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, com ênfase na 

redução de danos; 



 

 

§12º - Fiscalizar espaços que atuam com pessoas em sofrimento psíquico, 

mediante ações isoladas ou em conjunto com entidades fiscalizadoras nos 

termos da legislação vigente; 

§13º - Denunciar e acompanhar situações de maus tratos, imperícia e internação 

de usuários do serviço em espaços de privação de liberdade como hospitais 

psiquiátricos, comunidades terapêuticas e clínicas de dependentes químicos; 

§14º - Participar das reuniões da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica 

do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 

§15º - Zelar pela autonomia e realização das Assembleias de Usuários e/ou 

Familiares, entendendo as Assembleias como parte do Processo de Trabalho 

dos CERSAM, CERSAM AD e CERSAMi e não às confundindo com a Plenária 

da Comissão Local do CERSAM. 

§16º - Zelar pelo cumprimento da ética do cuidado em liberdade e da Redução 

de Danos no serviço. 

Artigo 5º - São atribuições dos conselheiros de saúde: 

§1º - Propor, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas locais de 

saúde; 

§2º - Participar das reuniões plenárias da Comissão Local do CERSAM e votar 

em matérias que requeiram votação dos membros; 

§3º - Representar a Comissão Local do CERSAM em atividades externas, 

quando designado pelo Plenário e/ou Mesa Diretora. 

Artigo 6º - Não são atribuições dos conselheiros de saúde: 

§1º - Obter, junto à unidade de saúde, privilégios para si, para terceiros ou 

familiares; 

§2º - Realizar tarefas que sejam atribuições dos funcionários da unidade de 

saúde; 

§3º - Receber qualquer tipo de remuneração pelo seu trabalho; 

§4º - Tomar quaisquer decisões em nome da Comissão Local do CERSAM, de 

forma individual ou por um grupo que não represente a Plenária da Comissão 

Local do CERSAM, sem consulta e/ou autorização prévia dessa última ou de 

toda Mesa Diretora da Comissão Local do CERSAM; 

§5º - Utilizar da Comissão Local do CERSAM para obter privilégios políticos, 

tanto para si como para terceiros como amigos e familiares; 



 

 

§6º - Representar ou falar em nome da Comissão Local do CERSAM em 

atividades que não tiver sido designado oficialmente para tal. 

CAPÍTULO III 

DAS INDICAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 

Artigo 7º – O processo de eleição da Comissão Local do CERSAM será realizado 

a cada 2 anos, e seguirão as orientações do Conselho Municipal de Saúde, dos 

Conselhos Distritais de Saúde pelo regimento interno, resoluções e 

recomendações vigentes no período da renovação. 

Artigo 8º - A Plenária de renovação/reafirmação da Comissão Local do CERSAM 

deve ser acompanhada pelos integrantes da Mesa Diretora do Conselho 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte e os membros designados dos Conselhos 

Distritais de Saúde. 

Artigo 9 - O mandato dos conselheiros da Comissão Local do CERSAM poderá 

ser renovado desde que participem a cada a cada 2 (dois) anos do processo de 

renovação. 

Artigo 10 - As funções, como membro da Comissão Local do CERSAM, não 

serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, 

portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para 

fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, a 

Comissão Local do CERSAM emitirá declaração de participação de seus 

membros durante o período de reuniões, representações, capacitações e outras 

atividades específicas. 

CAPÍTULO IV 

DOS óRGÃO S INTEGRANTES E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 11 - A Comissão Local do CERSAM será composta por: 

A - Plenário; 

B - Mesa Diretora. 

Artigo 12 - O Plenário é o órgão de discussão plena da Comissão Local do 

CERSAM e será composto por todos os usuários, familiares, trabalhadores e 

gestores da unidade que participarem das reuniões ordinárias e extraordinárias 

da comissão. 

Artigo 13 - Compete aos membros do Plenário: 

I - Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Local do 

CERSAM; 



 

 

II - Votar e ser votado para fazer parte da Mesa Diretora da Comissão Local do 

CERSAM; 

III- Requerer a convocação de reuniões extraordinárias do Plenário e da Mesa 

Diretora, para discussão de assuntos urgentes e prioritários; 

IV - Solicitar diligências em processos que no seu entendimento não estejam 

suficientemente esclarecidos. 

DA MESA DIRETORA 

Artigo 14 - A Mesa Diretora da Comissão Local do CERSAM será eleita a cada 

6 2 (dois) anos pelo Plenário, através do voto direto de seus integrantes e por 

maioria simples. 

Artigo 15 - A Mesa Diretora da Comissão Local do CERSAM deve 

obrigatoriamente ser composta paritariamente por quatro membros, o que 

corresponde a 02 (dois) representantes de usuários e/ou familiares (50%), 01 

(um) representante de trabalhador (25%) e o gestor da unidade de saúde (25%), 

sendo distribuídos os seguintes cargos: 

1. Presidente; 

2. Secretário Geral; 

3. 1º Secretário; 

4. 2º Secretário. 

§ 1º - Os usuários/familiares eleitos para a Mesa Diretora deverão ter em sua 

trajetória o CERSAM, CERSAM AD ou CERSAMi como ponto pilar de referência 

em seu cuidado em saúde mental; 

§ 2º - Considerando as especificidades da Comissão Local do CERSAM, 

deverão ser eleitos suplentes para a mesa diretora, mantendo a correspondência 

do segmento eleito para cada um dos cargos elencados no caput desse artigo; 

Artigo 16 - Compete aos membros da Mesa Diretora: 

§ 1º- Ao Presidente compete: 

a) Representar a Comissão Local do CERSAM; 

b) Dirigir reuniões do Plenário e da Mesa Diretora; 

c) Assinar documentos em nome da Comissão Local do CERSAM, 

despachando-os aos órgãos competentes que se fizerem necessários. 

§ 2º - Ao Secretário Geral compete: 



 

 

a) Substituir o Presidente em suas eventuais ausências; 

b) Redigir e assinar atas circunstanciadas a cada plenária e controlar a presença 

dos integrantes da Comissão Local do CERSAM, a partir de livros de frequência, 

ou similar; 

c) Anotar as inscrições e propostas decorrentes de intervenções em reuniões 

oficiais da Comissão Local do CERSAM; 

d) Manter organizados os arquivos documentais desta Comissão Local do 

CERSAM. 

§ 3º - Ao 1º Secretário compete substituir o Secretário Geral em suas eventuais 

ausências e anotar as inscrições e propostas decorrentes de intervenções em 

reuniões oficiais da Comissão Local do CERSAM; 

§ 4º - Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário em suas eventuais 

ausências e anotar as inscrições e propostas decorrentes de intervenções em 

reuniões oficiais da Comissão Local de Saúde; Mental; 

§ 5º - Todas as decisões da Mesa Diretora serão tomadas em conjunto e 

definidas no Plenário. 

Artigo 17 - O mandato da Mesa Diretora da Comissão Local será de dois anos, 

podendo ser renovado por mais um mandato consecutivo de igual período, 

ficando por um mandato fora da mesa, e podendo retornar na mesa 

subsequente, caso seja reeleito. 

Artigo 18 – Para compor o mandato da Comissão Local do CERSAM, os 

segmentos usuário, trabalhador e gestor deverão apresentar, no prazo de 1 (um) 

ano após o início do mandato, o certificado de participação em curso de 

formação em Luta Antimanicomial e Antiproibicionista, que deverá 

obrigatoriamente ser oferecido pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica e pelos movimentos 

sociais da Luta Antimanicomial, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 1º- Os referidos cursos poderão ser oferecidos a conselheiros municipais, 

distritais e locais de saúde.  

Artigo 19 - Compete à Mesa Diretora da Comissão Local do CERSAM: 

§ 1º - Cumprir e fazer executar integralmente todas as decisões aprovadas pelo 

Plenário; 

§ 2º - Convocar, efetivar e coordenar todas as reuniões ordinárias e 

extraordinárias da Comissão Local do CERSAM; 



 

 

§ 3º - Responder pelos assuntos administrativos, econômicos e operacionais, 

submetidos à apreciação da Comissão Local do CERSAM; 

§ 4º - Dar conhecimento público a todas as atividades e decisões da Comissão 

Local do CERSAM no âmbito da área de abrangência da unidade de saúde de 

referência desta comissão; 

§ 5º - Encaminhar aos órgãos competentes e à Comissão Municipal de Reforma 

Psiquiátrica, as solicitações, providências e recomendações determinadas pelo 

Plenário; 

§ 6º - Organizar, junto com os membros da Comissão Local, a pauta da próxima 

reunião ao final de cada reunião ordinária ou extraordinária; 

§ 7º - Comunicar aos membros, por meio de informativo afixado na unidade de 

saúde e em outros locais, com antecedência mínima de sete dias à reunião, 

sobre a mudança do ponto de pauta aprovado pelo Plenário; 

§ 8º - Dar ciência ao Plenário sobre todas as correspondências recebidas e 

expedidas no decorrer de uma plenária e outra; 

§ 9º - Zelar pela boa convivência entre os participantes e pelos princípios da 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e da Redução de Danos; 

§ 10º - Zelar pelo cumprimento do presente regimento interno. 

CAPÍTULO V 

DA CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO LOCAL DO CERSAM 

Artigo 20 - O Plenário da Comissão Local do CERSAM reunir-se-á mensalmente, 

por convocação da Mesa Diretora, e/ou extraordinariamente quando convocado 

na forma regimental. 

Artigo 21 - A Comissão Local do CERSAM reunir-se-á extraordinariamente para 

tratar de matérias especificas ou urgentes quando houver: 

I - Convocação formal de sua mesa diretora; 

II - Convocação formal de 1/3 (um terço) de seus membros; 

III - Solicitação formal do Conselho Distrital de Saúde. 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 



 

 

Artigo 22 - A reunião da Comissão Local do CERSAM é aberta e todos os 

usuários, familiares, trabalhadores e gestores da unidade possuirão direito à voz 

e voto e, os convidados, direito à voz, respeitando o artigo 7º deste regimento. 

Artigo 23 - Os presentes assinarão o livro de presença da Comissão Local do 

CERSAM. 

Artigo 24 - O dia e horário da reunião ordinária da Comissão Local do CERSAM 

serão definidos pelo Plenário da Comissão Local do CERSAM, e em caso de 

reuniões extraordinárias, pela Mesa Diretora da Comissão Local do CERSAM. 

Artigo 25 - Os membros da Comissão Local do CERSAM decidirão a duração da 

reunião e se necessário a inversão e/ou a inclusão de novos pontos de pauta. 

§ 1º - O direito de voto nas reuniões é individual e intransferível, não podendo 

ser exercido por procuração. 

§ 2º - Havendo empate em qualquer tipo de votação, a votação será novamente 

remetida à plenária. 

Artigo 26 - Cada membro presente na reunião poderá manifestar-se sobre a 

matéria em discussão, durante o tempo previsto pela Mesa Diretora. Uma vez 

encaminhada a votação, o mérito da matéria não poderá ser discutido 

novamente. 

Artigo 27 - As decisões e assuntos tratados em cada reunião serão registrados 

em ata, a qual será aprovada na reunião subsequente. 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO DAS PLENÁRIAS 

Artigo 28 - O Plenário se reunirá ordinariamente no mês, ou extraordinariamente 

quando convocado, obedecendo a seguinte ordem: 

I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, com as devidas adequações 

na redação; 

II - Apresentação do expediente do dia (pauta, informes, comunicações, 

requerimentos, moções indicações e proposições); 

III - Discussão sobre a matéria em pauta do dia; 

IV - Indicação de pauta para reunião seguinte; 

V - Discussão de assuntos gerais. 



 

 

§1º - Enquanto não for aprovada a ata da reunião anterior, não poderá ser 

discutido nenhum outro assunto, ficando suspensa a pauta da reunião daquele 

dia; 

§2º - Os assuntos incluídos na ordem do dia, sobre os quais não tenha havido 

discussão e/ou deliberação, deverão constar, necessariamente da pauta da 

reunião seguinte, consultando o plenário. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITóRIAS  

Artigo 29 - Os casos omissos deste regimento serão discutidos na Plenária da 

Comissão Local do CERSAM e encaminhados ao Conselho Distrital de Saúde, 

cabendo a este último formalizar a matéria junto ao Conselho Municipal de 

Saúde que deliberará sobre a matéria. 

Artigo 30 - O presente Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2022 

 

 

Carla Anunciatta de Carvalho 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde - CMSBH  

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA 
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