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Lei nº 002/1998 

 

Dispõe sobre alteração na Lei nº 001/1995 

que cria o Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

A Câmara Municipal de Cachoeira do Ararí, estatui e o Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde – C.C.S. em caráter permanente, com órgão 

deliberativo do Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal. 

 

Art. 2º - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são competências do Conselho Municipal de 

Saúde: 

I – Definir as prioridades para a Saúde, observando as deliberações da Conferência Municipal de Saúde 

CMS; 

 

II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do plano municipal de saúde, bem como 

atuar no controle de sua execução, garantindo em todo processo a participação popular. 

 

III – Definir critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal 

responsável pela publicação do balancete mensal em órgão da imprensa local, em mural de avisos. 

 

IV – Definir Critérios para celebração de contratos e convênios entre o Setor Público e entidade privada 

de saúde, no que se refere a prestação de serviços de Saúde. 

 

V – Apreciar previamente, os convênios e contratos a que se refere o inciso anterior, tendo o poder de 

veto. 

 

VI – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Saúde apresentados à população pelos órgãos e 

entidades Públicas e privadas integrantes do SUS, no município. 

 

VII – Definir critérios de qualidade para o funcionamento do serviço de Saúde Pública e Privada no 

âmbito do SUS. 

 

VIII – Estabelecer diretrizes quanto à colocação e tipos de unidades prestadora de Serviços de Saúde 

Pública e Privada no âmbito do SUS.  

 

IX – Elaborar e aprovar seu regimento interno. 

 

X – outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 
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XI – Convocar e Organizar a cada dois anos a Conferência Municipal de Saúde. 

 

Parágrafo Único – A escolha dos Delegados para o Conselho estadual de Saúde e Conselho Nacional, 

será estabelecida em regulamento na Conferência Municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte composição: 

25% - Representantes dos trabalhadores de Saúde. 

25% - Representante dos Prestadores de Serviços Públicos e Privados. 

50% - representantes de Usuários dos Serviços de Saúde. 

 

Parágrafo 1º - A cada titular do Conselho de Saúde CMS, corresponderá suplente. 

 

Parágrafo 2º - É vedado aos representantes dos usuários do Conselho Municipal de Saúde exercer 

atividades de diretoria ou gerenciamento em instituições de Saúde. 

 

Parágrafo 3º - Será considerada existente para fins de participação do Conselho municipal de Saúde 

CMS, a entidade legalmente organizada com inscrição na Conferência. 

 

Parágrafo 4º - Os representantes do Poder Público serão de livre escolha do Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo 5º - O Secretário Municipal de Saúde é Membro nato do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Parágrafo 6º - O Conselho Municipal de Saúde CMS, terá uma diretoria eleita em Assembléia e por 

maioria absoluta. 

 

Parágrafo 7º - A diretoria será composta por presidente, vice-presidente, 1º Secretário, 2º Secretário.  

 

Parágrafo 8º - Os representantes dos Prestadores de serviço serão escolhidos em Assembléia em suas 

entidades. 

 

Parágrafo 9º - Os representantes dos profissionais de saúde serão escolhidos em Assembléia em suas 

entidades. 

 

Parágrafo 10º - Os representantes dos usuários serão escolhidos em Assembléia em suas entidades. 

 

Art. 4º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de saúde, serão nomeados pelo 

Prefeito e terão mandatos de 02 (dois) anos. 
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Art. 5º - O Conselho Municipal de Saúde CMS, reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere 

a seus membros: 

 

I – O exercício das funções de Conselheiro não será remunerada, considerando-se como serviço Público 

relevante. 

 

II – Os membros do Conselho Municipal de Saúde CMS, serão substituídos caso falta, sem motivo 

justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas no período de 01 (um) ano. 

 

III – Os membros do Conselho Municipal de Saúde CMS, poderão ser substituídos mediantes solicitação 

da entidade ou autoridade responsável apresentada ao Presidente do Conselho. 

 

 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 6º - O Conselho Municipal de Saúde CMS, terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas: 

 

I – O órgão, de deliberação máxima é o Plenário. 

 

II – As Seções Plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 (trinta) dias e extraordinariamente 

convocadas pelo Prefeito, Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 

 

III – Para realização das seções serão necessárias a presença da maioria absoluta dos membros do 

Conselho Municipal de Saúde CMS, que deliberará pela  maioria dos votos dos presentes. 

 

IV – Cada membro do Conselho Municipal de Saúde CMS, terá direito a um único voto, sendo que o 

Presidente em caso  de empate nas votações terá o seu voto de qualidade. 

 

V – As decisões do Conselho Municipal de Saúde CMS, serão substanciadas  em resoluções que 

deverão ser publicadas em órgãos da imprensa local ou mural de avisos. 

 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Saúde, prestará o apoio administrativo ao funcionamento do 

Conselho Municipal de Saúde CMS. 

 

Art. 8º - Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de Saúde CMS, poderá 

recorrer as pessoas e entidades os seguintes critérios: 

 

I – Poderão ser convidados as pessoas ou instituições de notória especialização e representadas da 

comunidade para assessorar o Conselho Municipal de Saúde CMS, em assuntos específicos. 
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II – Poderão ser criadas as comissões internas constituídas por entidades membros do Conselho 

Municipal de Saúde CMS, e outras instituição para promover estudo e emitir pareceres a respeitos de 

tema específicos. 

 

Art. 9º - Os Conselheiros, efetivos ou Suplentes devidamente credenciados pela Coordenação Executiva, 

tem livre acesso aos serviços de Saúde do Município para procederem fiscalização e recebimento de 

quaisquer informações relativas as unidades. 

 

Art. 10 – As seções Plenárias extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde CMS, deverão ser 

divulgação ampla e acesso assegurado ao Público. 

 

Art. 11 – O Conselho Municipal de Saúde CMS, elaborará seu regimento interno no prazo de 60 

(sessenta) dias após a sua instalação. 

 

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Ararí, 20 de Maio de 1998. 

 

 

 

 

Eliaquim da Silva Ribeiro 

Prefeito Municipal 


