
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE (CMS) DO RECIFE 

 

DADOS DO CONSELHO 
 

Endereço: Rua dos Palmares, nº 253, Santo Amaro, Recife-PE 

E-mail: cmsrecife@recife.pe.gov.br  e cmsrecife.imprensa@gmail.com 

Telefone: 3355.3827/ 3355.4346 / 3355-4349 

Local das reuniões: Sede do CMS-Recife 
 

Periodicidade dos encontros: Reuniões Ordinárias realizadas sempre nas 

últimas quintas-feiras de cada mês 

Lei de criação: Lei Nº 17.280/2006 

Há divulgação na internet: Sim 

Página: http://cmsaude-recife.blogspot.com.br/ 

 
 
APRESENTAÇÃO 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
O Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão permanente de caráter 
deliberativo e de composição paritária entre os (as) usuários (as), 
trabalhadores (as) e gestores (as), integrando a estrutura básica da Secretaria 
de Saúde, ao qual compete, sem prejuízo das atribuições do Poder Legislativo, 
promover a formulação de estratégias de execução da política de saúde no 
âmbito do Município do Recife, inclusive nos aspectos sociais, econômicos, 
financeiros e de gerência técnico-administrativa. 

 
É possível acessar todas as atribuições do Conselho em DOCUMENTOS 
E LEGISLAÇÃO no blog http://cmsaude-recife.blogspot.com.br/ 
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 

 A composição integral do CMS pode ser encontrada no item CONSELHO 
E COMPOSIÇÃO no sítio: http://cmsaude- recife.blogspot.com.br/ 

 

 

DAS NORMAS REFERENTES AO CONSELHO 
 

 A LEGISLAÇÃO e RESOLUÇÕES são divulgadas no blog já citado 
em DOCUMENTOS E LEGISLAÇÃO, e RESOLUÇÕES. 

 
 
 

DATA E HORA DAS REUNIÕES MENSAIS DO CMS-RECIFE 

 
 

 O CMS-Recife realiza, ordinariamente, reuniões na última quinta-feira de 

cada mês. Não há uma divulgação prévia das pautas para o público externo 

sobre as reuniões do Conselho, apenas para membros. Tal comunicação é 

realizada via e-mail.  

 

Além disso, o CMS-Recife, quando visualiza a necessidade, faz a convocação 

de reuniões Extraordinárias para contemplar alguma discussão que possa 

aparecer em caráter de urgência. Nesse sentido, essas reuniões podem 

acontecer durante qualquer dia da semana e sua comunicação é feita através 

de e-mail e grupos de Whatsapp. 

 

Para mais, existem as reuniões das comissões permanentes do Conselho. 

Porém, estas reuniões são somente para membros integrantes das comissões 

e para convidados, caso sejam convocados. 

 

INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS REUNIÕES DO CMS-RECIFE 
 

 As informações podem ser encontradas em ATA disponíveis no blog. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O ÚLTIMO PROCESSO ELEITORAL DO CMS-
RECIFE 

 

Todo o Processo Eleitoral que elege as novas composições do colegiado do 

CMS-Recife é amplamente divulgado no Diário Oficial do Município e no blog 

do Conselho. Nossos visitantes têm acesso às informações do processo, onde 

acompanham, através de resoluções e matérias disponíveis no nosso blog, o 

passo a passo de cada etapa que envolve a escolha no novo colegiado do 

Conselho. 

Quanto à periodicidade da mudança do colegiado, o CMS-Recife realiza 

processos eleitorais a cada dois anos. 


