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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

Lei N.°. 009/97 28 de abril de 1997

Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Saúde - CMS e dá outras
providências

O Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia , em exercício, no uso de suas atribuições,
faz saber que a câmara Municipal aprovou e seu sanciono a seguinte lei.

CAPÍTULO I
Dos Objetivos

Art.l" - Fica instituído, no âmbito municipal, em caráter permanente, o CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE-CMS DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ,
órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde -SUS.

Art.2° - Sem prejuízo das funções exercidas pelo Poder Legislativo, é competência do CMS:
\ - Definir as prioridades da Saúde;

II - Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde;
III - Atuar na formação de estratégias, e no controle da execução da política de saúde,
IV - Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentaria do Fundo
Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e a destinação dos recursos;
V - Acompanhar, avaliar e fiscalizar, os serviços de saúde prestados a população pelos órgãos e
entidades públicas e privadas integrantes do SUS no município;
VI - Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de saúde pública e privada,
no âmbito do SUS;
VII - Definir critérios para a celebração de contratos ou convénios entre o setor público e as
entidades privadas de saúde no que tange à prestação de serviços de saúde;
VIII - Apreciar previamente os contratos e convénios referidos no inciso anterior;
IX - Estabelecer diretrizes quanto a localização e o tipo de unidades prestadores de serviços de
saúde públicos e privados, no âmbito do SUS;
X - Elaborar o seu Regimento Interno;
XI - Examinar propostas, analisar denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes a
ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito deliberações do coligado;
XII - Exercer outras atribuições a serem estabelecidas em normas complementares.

CAPÍTULO II
Da estrutura e do funcionamento

Seção I
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Da Composição

Art. 3° - O Conselho Municipal de Saúde de Floresta do Araguaia-PA, instância colegiada de
caráter permanente e autónomo em relação ao Poder Público, distinta de um mero mecanismo
executivo de coordenação interinstitucional, será composto de representantes do governo
municipal, profissionais de saúde, prestadores de serviços na área da saúde e de representantes
dos usuários dos sistema de saúde, de modo pântano, assegurada em sua composição, que 50%
(cinquenta) pôr cento dos membros sejam representantes dos usuários e 50% (cinquenta) pôr
cento dos membros sejam representantes do segmento governamental, prestadores de serviços e
profissionais de saúde, da seguinte forma:
T - Representantes do Governo Municipal:
a) Secretário Municipal de Saúde e Ação Social;
b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social;
c) um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico;

II - Representantes dos Prestadores de Serviços Privados na área de Saúde
a) um representantes das instituições privadas, prestadoas de serviços credenciados junto
SUS;

III - Representantes dos Profissionais de Saúde:
a) dois representante dos profissionais de saúde de nível médio;
c) um representante dos profissionais de saúde de nível superior;

IV - Representantes dos Usuários:
a) dois representantes das associações de moradores de Floresta do Araguaia;
b) dois representantes das igrejas com sede no município;
c) um representante das associações de produtores:
d) um representante do Grupo de Mulheres de Floresta do Araguaia;
e) um representante do Sindicato de Trabalhadores de Floresta do Araguaia

§ 1° - A cada titular do Conselho Municipal de Saúde, corresponderá um suplente que o
substituirá em sua ausência ou impedimento.

§ 2° - Na ausência ou impedimento do Presidente, a Presidência do CMS será exercida pelo
representante da Secretaria Municipal de Saúde

§ 3° - Será considerada como existente, para fins de participação no CMS, a entidade
regularmente organizada.
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§ 4° - As representações componentes do Conselho Municipal de Saúde, serão eleitas,
preferencialmente, nas conferências municipais de saúde, em fóruns específicos de cada
segmento.

Art. 4° - Os membros efetivos e suplentes do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal,
mediante indicações das respectivas entidades, não cabendo veto.

§ 1° - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do prefeito

§ 2° - O Secretário Municipal de Saúde é membro nato do CMS e será seu presidente.

Art. 5° - O Regimento Interno deverá dispor, dentre outros dispositivos, no que se refere aos
membros do CMS, o seguinte:

I - O exercício da função de conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço
público relevante;
II - Os membros do CMS serão substituídos caso faltem sem motivo comprovadamente
justificável, a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas no período de
180 (cento e oitenta dias);
III - Os membros do CMS poderão ser substituídos mediante solicitação da autoridade ou
entidade, apresentada ao Prefeito Municipal.

Seção II
Do Funcionamento

Art. 6° - O CMS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:

I - O órgão de deliberação máxima é o plenário;
II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, conforme
calendário previamente estabelecido e, extraordinariamente quando convocadas pelo presidente
ou pôr requerimento da maioria dos seus membros;
III - Para a realização das sessões será necessária a presença da maioria absoluta dos membros
do CMS, que deliberará pela maioria dos votos presentes;
IV - Cada membro do CMS terá direito a um único voto na sessão plenária;
V - As decisões do CMS serão transformadas em Resoluções.

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Saúde prestará o apoio administrativo necessário ao
funcionamento do CMS.
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§ 1° - Consideram-se colaboradores do CMS, as instituições formadoras de recursos humanos
para a saúde e as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de saúde,
mesmo que ele pertença como membro.

§ 2° - Poderão ser convidados pessoas ou instituições de notória especialização para assessorarem
o CMS, em assuntos específicos.

§ 3° - Poderão ser criados comissões internas constituídas pôr entidades, membros do CMS e por
outras instituições para promoverem estudos e omitirem pareceres a respeito de temas
específicos.

Art. 8° - As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CMS deverão ter ampla divulgação,
com direito de acesso assegurado ao público.

Art. 9° - As resoluções , os temas tratados em plenário , reuniões de diretoria e comissões ,
deverão ter ampla e obrigatória divulgação.

Art. 10 - O CMS elaborará o seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta dias), contados da
vigência desta Lei.

Art. 11 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial, no orçamento vigente, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para promover as despesas decorrentes da instalação do
Conselho Municipal de Saúde.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia , em 28 de abril de 1997.

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
Prefeito Municipal
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