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PREFEITURA MUNICIPAL Uh l'UPANUKETA 

LEI N2 1755 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

REVOGA•E SUBSTITUI AS LEIS MUNICIPAIS 

NQS 1036 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1991 , 

QUE CRIOU O CONSELHO MUNICIPAL DE SA0 

DE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 1300 DE 

27 DE MAIO DE 1993, 1603 DE 29 DE DE-

ZEMBRO DE 1995, 1629 DE 05 DE JUNHO ' 

DE 1996 E 1643 DE 22 DE OUTUBRO DE ' 

1996 E DÃ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

IRACEMA DE FÁTIMA PILECCO PIROTTI, Prefeita Mu 

icipal de Tupanciretã, Rio Grande do Sul, 

FAÇO SABER que-a Câmara Municipal de Vereado -

es aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte, 

L E I: 

CAPITULO I 	 data 

DOS OBJETIVOS 

krt. 12 - Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde(CMS) em ca-

ráter permanente como órgão deliberativo e fiscalizador ' 

do Sistema único de Saúde(SUS), no âmbito Municipal. 

krt. 22 - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são compe-

tências do Conselho,  Municipal de Saúde: 

- participar nas definições das prioridades de Saúde; 

II 	-- participar no estabelecimento de prioridades e diretrizes 

a serem observadas na colaboração do Plano Municipal de I 

Saúde, apreciá-lo e aprová-lo; 

III 	- participar na formulação de estratégias e no controle da' 

execução da política de Saúde; 

IV 	- propor critérios para a programação e para as execuções 

financeira e orçamentária do fundo Municipal de Saúde, 

acompanhando a movimentação e o destino dos recursos(Pla-

nos de Aplicação e Prestação de Contas. 

V 	- apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias, do orçamento anual e do Plano 

de investimentos da Secretaria Municipal de Saúde; 

VI 

	

	- acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Saúde pres 

tados à população pelos órgãos e entidades públicas.  e 

privadas integrantes do SUS no Município; 

VII - propor critérios para a elaboração de contratos e convá 

nios entre o setor público e as entidades privadas 	de 

Saúde, no que tange à prestação de serviços de Saúde; 

VIII - apreciar previamente os contratos referidos no Inciso an-

terior e outros, inclusive termos aditivos a serem fixa 

dos pela Secretaria Muncipal de Saúde; 

IX - participar no estabelecimento de Diretrizes quanto à loca 

lização e o tipo de unidades prestadoras de serviços de ' 

Saúde, públicas e privadas, no âmbito do SUS; 

X - apreciar e aprovar os relatórios de gestão do SUS aprese 

tados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

XI.-.•apreciar, analisar e deliberar sobre as políticas seto -

riais de Saúde, bem como acompanhar e fiscalizar sua imple 

mentação; 

XII- aprovar o regulamento, organização e as normas de funcio
-

namento das conferencias Municipais de Saúde realizadas ' 

ordinariamente e convocá-las extraordinariamente; 

XIII- elaborar seu Regimento Interno; 

XIV- outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO  
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Art. 3Q - O Conselho Municipal de Saúde, terá a seguinte composição: 

I - Do Governo Municipal/Estadual/Federal. 

a) - Um Representante da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ' 

do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) - Um Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cul 

tura; 

rl - Um Representante da Secretaria Municipal de Saúde e Meio ' 
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II 	Dos prestadores de serviços de Saúde privados: 

a) - Um Representante das Associações dos Laboratórios de Aná-

lises Clínicas; 
Um Representante do Hospital de Caridade Brasilina Terra; 

Um Representante do Sindicato Rural de Tupanciretã. 

III - Dos Profissionais de Saúde: 

a) - Um 
b) - Um 
c) - Um 
d) - Um 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 

da Associação Médica; 

da Associação de Enfermeiros; 

da Associação de Cirurgiões Dentistas; 

dos Fisioterapeutas. 

IV - Dos Usuários: 

a) Cinco(05) representantes das Entidades ou Associações Co- 

munitárias urbanas, indicados pelos legalmente constituí-

dos, na forma estabelecida pelos mesmos; 

b) - Um Representante da Pastoral da Saúde; 

c) Um Representante dos Sindicatos e Entidades de Trabalha ' 

dores Rurais; 

d) - Um Representante das Associações de portadores de defi 
ciências e patologia - APAE; 

e) - Um Representante da Liga de Combate ao Cancer. 

Parágrafo Primeiro - A cada titular do Conselho Municipal de Saúde , 
corresponderá um Suplente. 

Parágrafo Segundo - Será considerada como existente, para fins de 
participação do Conselho Municipal de Saúde, 	a 

entidade regularmente organizada. 

Parágrafo Terceiro- A representação dos trabalhadores do SUS, no ãm-

bijo do Município, será definida por indicação ' 

conjunta das entidades representativas das diver 

sas categorias. 

Parágrafo Quarto 
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O número de representantes do grupo dos usuários 

deverá ser igual(paritário) ao número de repre - 

sentantes do outro grupo(Governo, prestadores de 

serviços privados e profissionais de Saúde). 
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Art. 42 - A indicação dos membros efetivos do Conselho Municipal de 

Saúde é privativa das respectivas bases, entidades ou seg-

mentos sociais. 

I - Cabe ao Prefeito Municipal escolher os representantes do I  

Governo Municipal; 

II - e às demais entidades nos demais casos. 

Parágrafo Segundo - Na ausência ou impedimento do Presidente do Con 

selho Municipal de Saúde, a Presidência será ' 

assumida pelo Vice-Presidente. 

Parágrafo Terceiro - A nomeação dos Conselheiros será formalizada 
por ato do Poder Executivo. 

Art. 52 - O Conselho Municipal de Saúde, reger-se-á pelas seguintes 
disposições no que refere a seus membros: 

I - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado , 
considerando-se como serviço público relevante; 

II - Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão substituí-
dos, caso faltarem,sem motivo justificado, a três(03) reu-

niões consecutivas ou cinco(05)Reuniões intercaladas no ' 

período de um(01) ano. 

III - Os Membros do Conselho Municipal de Saúde, poderão ser 	e 

substituídos mediante solicitação da entidade ou autorida-

de responsável, apresentada ao prefeito Municipal; 

IV - A alteração da composição ou outro Artigo e/ou seção deve-
rá ser previamente deliberada pela plenária e posteriormen 
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Parágrafo Primeiro - O Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambien -
te é membro nato do Conselho Municipal de Saúde 

como reprsentante do Governo, sem direito a vo-

to, para manter a paridade e obedecer a Lei Or-

gânica do Município, em seu Artigo 43( Os Con -

lhos Municipais serão compostos por número im 

par de membros, observada a representatividade' 

AcirdffistmOo da administração, das entidades públicas cias - 

sistas e da sociedade civil organizada), tendo' 

apenas o papel de desempate quando for o caso. 
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posteriormente regulamentada, mediante Projeto de Lei. 
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Art. 62 - O Conselho Municipal de Saúde, terá seu funcionamento 
gido pelas seguintes normas: 

Sec. 
I - O Conselho Municipal de Saúde será constituído por Plená .  

rio, Núcleo de Coordenação e Comissão de Fiscalização. A 

composição do Núcleo de Coordenação(que deverá ser paritá 

ria), inclusive seu Preidente, serão eleitos entre os Con 

selheiros Titulares que compõem o Plenário do CMS median-
te voto direto, para um petiodo de 02 anos. 

II - O órgão de deliberação máxima é o Plenário; 

III - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a ca 

da mês e extraordinariamente quando convocadas pelo Presi 

dente ou por requerimento da maioria de seus membros; 

IV - Para a realização das sessões será necessária a presença' 

da maioria simples dos membros do CMS, que deliberará pe-
la maioria dos votos dos presentes; 

V - Cada membro do CMS terá direito a um único voto na sessão 
plenária; 

VI - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubs-
tanciadas em resoluções. 

de Administração 

Art. 72 ,- A Secretaria Municipal de Saúde prestará o apoio adminis-

trativo, operacional, econômico, financeiro, recursos huma 

nos e material necessário ao funcionamento do Conselho Mu-
nicipal de Saúde. 

Art. 82 - Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Munici- 

pal de Saúde, poderá recorrer a pessoas e entidades median 
te os seguintes critérios: 

I - Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Saúde, 

as instituições formadoras de recursos humanos para a Saú-

de e as entidades representativas de profissionais e usuá- 
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usuários dos serviços de Saúde, sem embargo de sua condi - 

çào de membros. 

II - Poderão ser criadas Comissões Internas, constituídas por ' 

entidades-membros do Conselho Municipal de Saúde e outras 

	

Instituições, para promover estudos e emitir pareceres 	a 

respeito de temas específicos. 

Art. 9Q - As sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, do Con 

	

selho Municipal de Saúde, deverão ter divulgação ampla 	e 

acesso ao público. 

Parágrafo único - As resoluções do Conselho Municipal de Saúde, bem' 

como os temas tratados em plenário, reuniões de Di 

retoria e Comissões, deverão ser amplamente divul 

gadas. 

Art.102  - O Conselho Municipal de Saúde adotará o seu Regimento In -

terno, que define sua organização e funcionamento, aprova- 

do pelo seu plenário. 

Art.112  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga- 

	

das as Leis nQs 1036 de 19 de fevereiro de 1991, 1300 	de 

27 de maio de 1993, 1603 de 29 de dezembro de 1995, 1629 

de 05 de junho de 1996 e 1643 de 22 de outubro de 1996, e 

demais disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ, aos trinta e um(31) ' 

dias do mês de dezembro de 1997. 

Registre - se e Publique - se 
Sec. Mun. da Administração 
Em 	/  IZ  / 

Iracema de Fátima Pilecco Pirotti 

Prefeita Municipal 
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