
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

"Gabinete do Prefeito "

LEI N" 042/98 De 07 de Dezembro de 1998.

Altera a Lei n° 009/97 que cria o Conselho
Municipal de Saúde - CMS e dá outras
providências

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais e, faz saber que a Câmara Municipal estatui e eu sanciono.

Art. 1° - Art. 3° da Lei n° 009/97passa a Ter a seguinte redação: - 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, trabalhadores de saúde, prestadores de serviços
na área da saúde e de representantes dos usuários do Sistema de Saúde, de modo paritário,
assegurada em sua composição, que 50% (cinquenta pôr cento) dos membros sejam representantes
dos usuários e 25% (vinte e cinco pôr cento) dos membros sejam representantes do governo
municipal e prestadores de serviços privados na área de saúde e 25% (vinte e cinco porcento)
sejam representantes dos trabalhadores de saúde.

§ 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 Vice-
Presidente.

§ 3° - Será considerada como existente, para fins de participação no CMS, a entidade regularmente
organizada.

§ 4° - As representações componentes do Conselho Municipal de Saúde, serão eleitas,
preferencialmente, nas conferências municipais de saúde, em fóruns específicos de cada
segmento.

§ 5° - O Presidente, Vice - Presidente e l ° Secretário serão eleitos pelos pares.

Art 2° - O Parágrafo 2° do Art. 4° da Lei n° 009/97 passa a Ter a seguinte redação: o Secretário
Municipal de Saúde é membro nato do CMS, com direito a voto na eleição.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, em 07 de Dezembro de 1998.

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
Prefeito Municipal


