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"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE SAODE E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal

de

São José

das Missões - RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 65, IV, da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:
CAPITULO I

DOS OBJETIVOS
Art. 1º- Fica institui do o Conselho Municipal de Saúde-CMS em caráter permanente como orgão deliberativo e fiscalizador

do: Sistem

a

Onico de Saúde- SUS, no âmbito Municipal.

Art. 2º- Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são
competências do CMS:
1- Participar nas definições das prioridades de Saúde;
11- Participar no estabelicimento

de prioridades de ,dir~tri-

zes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde, aprecia10 e aprova-lo;
111-

Participar na formula~ão de estratêgias e no controle

da

execução da política de saúde;

IV- Propor critêrios para a programação e para

as

execuções

financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movi
mentação e o destino dos recursos (Planos de aplicação e Prestação de Contas);
V- Apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da Lei
,~

das Diretrizes Orçamentárias, do orçamento anual

8

do plano de investim8n~

tos da Secretaria Municipal de Saúde;
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VI- Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços

de

saúde

prestadas à população pelos orgãos e entidades públicas e privadas

inte-

grantes do SUS no Município;
VII- Propor critérios para a elaboração de contratos e convê~
nio entre o setor público e as entidades de saúde, no que tange a prestação de serviços de saúde;
VIII-Apreciar

préviamente os contratos referidos no inciso an

terior e outros, inclusive termos aditivos a serem fixados pela

Secreta-

ria Municipal de Saúde;
IX- Participar no estabelecimento

de diretrizes

quando a l~

calização e o tipo de unidades prestadoras de serviço de saúde,

públicas

e privadas, no âmbito do SUS;
X- Apreciar e aprovar os relat6rios de gestão do SUS :apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
XI- Apreciar, analizar e deliberar sobre políticas setoriais
de saúde, bem como acompanhar e fiscalizar sua implantação;
XII- Aprovar o regulamento,

organização e as normas de funcio

namento das conferências Municipéis de Saúde realizadas ordinariamenté:

e

convocá-Ias extraordinariamente;
XIII- Elaborar seu Regimento Interno;
XIV- Elaborar atribuições estabelecidas

em normas complement~

res.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
SEçnO I
DA COMPOSrçno
Art. 3º- O CMS terá a seguinte composição:
I - Do Governo Municipal,

Estadual e Federal:

a) 01 (um) representante

da Secretaria de Saúde;

b) 01 (um) representante

dos prestadores de serviço

c) 01 (um) representante

da Secretaria Municipal da Fazenda;

d) 01 (um) representante

da Secretaria Municipal do Bem Estar

públi-

cosi

Social.
11- Dos usuários:

............
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............
a) 01 (um) representante

do Clube de Mães;

b) 01 (um) representante

do sindicato dos Trabalhadores

c) 01 (um) representante

da Igreja Católica.

d) 01 (um) representante

da Igreja Evangélica Assembléia

e) 01 (um) representante

do Sindicato dos Servidores Públi-

Ru-

rais;

~

de

Deus;
cos Municipais.
111- Dos Profissionais

de Saúde:

a) 01 (um) representante

das cat~gorias

de Profissionais

de

Saúde.
Parágrafo

1º-

A cada titular do CMS corres ponderá um suple~

Parágrafo

2º-

Será considerada

te.

participação

como existente,

do CMS, a entidade regularmente
Parágrafo 3º- A representação

âmbito do Município,
representativas

para fins de

organizada.
dos 'trabalhadores do SUS,

no

será definida por indicação conjunta* daa . entidades

das diversas categorias.
Parágrafo 4Q- O número de representantes

rios deverá ser igual

do grupo de

(paritário) ao número de representantes.

grupo (governo), prestadores

usuá-

do

de serviços públicos e profissionais

butro
de saú-

de.
Art. 4º- A indicação dos mmembros efetivos do CMS e privati
va das respectivas

bases, entidades ou segmentos sociais;

1- Cabe ao Prefeito Municipal

escolher os representantes

do

governo;
11- E para as respectivas

Parágrafo

entidades

1º- O Secretário

do CMS, como representante

nos demais casos.

Municipal de Saúde é membro nato

do governo.

Parágrafo 2º- Na ausência ou no impedimento
do CMS, a presidência

do Presidente

'

será assumida pelo suplente.

Parágrafo

3Q- A nomeação dos conselheiros

será formalizada

por ato do Poder Executivo.

Art. 5Q- O CM5 reger-se-a

pelas seguintes disposiçõ8s

no

que refere a seus membros:
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1- O exercício da função de conselheiro
da, considerando-se

não será remunera-

como serviço público relevante;

11- Os membros do CMS serão substituídos
motivo justificado,

a 03 (três) reuniões consecutivas

niões

no período do mandato.

intercaladas

caso faltarem sem

ou a 06 (seis) reu-

111- Os membros do CMS poderão ser substituídos
solicitação

da entidade ou da autoridade responsável.

mediante

apresentada

ao Pre-

feito Municipal;
IU- A alteração da composição ou outro artigo
deverá ser préviamente

e/ou

deliberada pela plenaria e* posteriormente

seção
regula-

mentada, mediante projeto de Lei.

SEÇ1tO II
DO FUNCIONAMENTO
Art. 6Q- O CMS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
1- O CMS será constituido

por Plenário, Mesa Diretora, Se-

cretaria Executiva, Assessoria Técnica, Comissões Especiais e Comissão de
Fiscalização.
clusive
~e

Os membros da Mesa Diretora

seu Presidente,

(que deverá ser· paritária) , in-

serão eleitos entre os Conselheiros

Titulares ~

o Plenário do CMS mediante voto direto, para um período de 02 (doi~

anos;
11- O órgão de deliberação

máxima é o Plenário;

111- As sessões plenárias serão realizadas
a cada 30 (trinta) dias e extraordinariamente
dente ou por requerimento

ordinariamente

quando convocado pelo Presi

da maioria de seus membros;

lV- Para a realização das sessões será necessária a prese~
ça da maioria absoluta dos membros do CMS, que deliberará a

maioria, dos

votos presente;
U- Cada membro do CMS terá direito a um único voto na sessão plenária;
UI- As decisões do CMS serão consubstânciadas
ções, que deverão ser homologadas

em

resolu

pelo Secretário Municipal de Saúde

no

prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Saúde prestará o
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econômico, financeiro, recursos humanos

e

da CM5.

Para melhor desempenho de suas funções o CMS pod~

rá recorrer a pessoas e entidades mediante os seguintes critérios:
1- Consideram-se

colaboradores

do CMS, as instituições

madas de recursos humanos para a saúde e entidades representativas
profissionais

for
de

I

e usuáiros dos serviços de saúde, sem embargo de sua condi

ção de membro;
11- Poderão ser criadas comissões internas,

das por entidades-membros

do CMS ou outras instituições,

constitui:para

promover

estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.
Art. 9Q- As sessões plenarias, ordinárias

e, extraordiná-

rias, do CMS deverão ter ampla divulgação e acesso ao público.
Parágrafo único- As resoluções de CMS, bem como

i

os

temas

tratados em plenário, reuniões de diretoria, deverão ser amplamente

t

di-

vulgada.

Art. 10º- CMS elaborará seu Regimento Interno no prazo
60 (sessenta) dias após a promulgação

zação e funcionamento,

de

desta lei, definindo sua organiza-

deverá ser aprovado pelo Plenário.'

Art. 11º- Fica o Pode Executivo Municipal autorizado a
brir crédito especial para prover despesas com a instalação do
Municipal de Saúde, mediante prévia autorização

I

a-

Conselho

da Câmara Municipal

de

Vereadores.

Art. 12º- Esta lei entra em vigor na data de sua :publicação.
Art. 13º- Revogam-se as disposições

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE sno JOSr DAS MISSOES,

a05

17 de abril de 1997.

QUE-SE:

Lg~tts4r~=f7V
Prefeito Municipal

EON
Administração
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