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À PREFEITA CONSTITLICIONAI, DO MT]NICiPIO DE DTJAS [,S'TR{DAS,
EST-A.DO DA PARÀíBA, no uso da atribuição que lhe lbi conlerida pelo art. 52, lV c,c o
ar1. 71, III da Lei Orgânica do Município propõe a Câmara Municipal de Duas Estradas a
se guinte Lei:

CAPITULO I
DAS DTSPOSTÇÕES pRELnAWa.ru:S

Art. 1" Em conlormidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, Título VIII,
Capítulo II, Seção II, as Lcis Nacionais n' 8.080i90 e n' 8.142190, a l,ei Complernentar
1.11i2012- a disciplina do Decreto 7.508/201 I , que regulamenta a ôrganizaÇão do Sisterna
Unico de Saúde (SUS), bem como ô esÍabelecido pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) na

Resolução n" 453i2012, fica adequado o Conselho Municipal de Saúde (CMS) Duas

EstradasiPB, órgão permanenÍe, deliberativo e normativo do SUS, no âmbito municipal, que

tem por competênoia formular estralégias e controlaÍ a e-tecução da Politica de Saúde do
Município de Duas Estradas j unto à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2" O Conselho Municipal de Saúde - CMS é a instância privilegiada na proposição,

discussão, acompaúamento. deliberação, avaliação e Íiscalização da implantação da Política
dc Saúde, inclusive em seus âspectos econômicos e llnanceiros.

ParágraÍb único. O Conselho Municipal de Saúde deverá garantir a participação da

sociedade organrzada.

Art. 3'Caberá ao Conselho Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de

Saúde de Duas Estraclas. organizar e realizar as Conferências Municipais de Saúde de Duas

Estradas,,PB.



CAPITTJLO iI
DA rNsrlrurÇÃo e coueosrçÃo

Art.4'O CMS é órgão independente de assessoramento e fiscalização que compõe a

estÍutuÍa organizacional da Secretaria Munrcipal de Saúde, sem subordinaçâo, atlando co111o

instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde no município.

Art. 50 O Conselho Munioipal tle Saúde será cornposto por represenlarÍes de entidades,
instituições e movimentos Íepresentativos de rsúrios, de entidades represenlativas de
trabalhadores <la área da saúde, do governo municipal e de entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde, tendo uma mesa diretora eleita entre os membros do
Conselho, em reunião plenária,

Paragrafo único. A Mesa Diretora. referida no cúplrt .lesta Lei será eleita direlarnente pela
Plenária do Conselho Municipal e terá a seguinte oomposição:

I - Pres idente:

ll - Vice-presidentet

III - Primeiro Secretário; e

IV - Seglndo Secretário.

Art. 6" O Conselho Municipal de Saúde terá 08 (orto) membros representati\os, respeitando
a pcridade enlre os rnernhros. nos seguintes lcrmos:

§ 1' 50% (cinquenta por cento), compreondendo 4 (quâtro) integrantes de Entidades.
lnstituições e Movilnentos representativos de Usuários, assirn distribuídos:

I - 01 (um) representante do sindicato dos trabalhadores urbanos/ruraís;

II - 02 (dois) representantes das associações de moradores da zona urbana e/ou entidades
afins:

Ill - 02 (dois) representantes das associações de moradores da zona rural e,/ou entidaiies
afins:

IV - 02 (dois) representantes de entidades religiosas.

V - 01 (urn) representante de entidades de portadores de patologias e/ou necessidades

especiars.

§ 2" 25% (vinte e cinco por cento). compreendendo 2 (dois) integrantes de entidades
representativas dos trabalhadores da área de saúde.

§ 3'25% (vinte e cinco por cento), compreendendo I (um) integÍantes, sendo I (um.)

representantes do Governo Municipal, 1 (unr) representante dos prestadores de ser\ iços

privados conveniado ao SUS e 1 (um) representante dos prestadores de serviços sem finc

lucrativos conveniado ao SUS.

§ 4' Para cada membro titular será eleíto um suplente.



§ 5o Os representantes de todos os segmentos, titulares e suplentes- serão designados por
pofiaria do PreÍbito Constitucional, respeitando a indicagão dq suas entidades ou órgàos
correspondentes, nas formas previstas nesta Lei.

§ 6' A representação nos segmentos deve ser dislrnta e autônoma em relaÇão aos demais
segmentos que compõem o CMS, não podendo, portanto. ser representante dos Usúrios ou
de Trabalhadores, profissional com cargo de direção ou de conÍiança na gestão do SIIS, ou
prestador de sen,iços de saúde.

§ 7" A ocupação de lunções na área da saúde que interÍiram na autL,nomia representativa do
Conselherro (a) é impedirnenlo da represenlação de Usúrio (a) e Trabalhador (a). e. a juízo
da entidade, de indicativo de substituição do Conselheiro (a).

§ 8'A ocupação de cargo em comissão ou função de conÍiança na eslera municipal ensejará
aulolnaticamenle a declaração de irapedimento do membro do Conselho, salvo na hipótese de
ficar na condição de representanle do governo rnunicipal.

§ 9'A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, bem como do Poder
.ludiciário e do Ministerio Público, como conselheiros não é permitida no CMS. nos termos da
Terceira Dretriz, Inciso Vlll, da Resolução N" 453 de maio de 20 l2 do Conselho Nacional de
Saúde.

§ l0 As funções de membro do Conselho Municipal de Saúde não serão remuncradas,
considerando-se o seu exercicio de reler,ância pública e, portanto, garantem a dispensa do
trabalho somente nos períodos de atir.idades do Conselho, sern prejuí2..o para o conselheiro.

§ l1 Para fins de justificativa j unto aos órgàos. entidades competentes e instituições, o CMS
ernitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões,
representações, capacitações o outras atividades especíltcas.

§ 12 O conselheiro, no erercício de sua função, responde pelos seus atos, conforme
legislação vigente.

"§ 
13 Sempre que ft>rem convocadas eleições para o CMS, o plenário editará as normas do

procedimento eleitoral.

§ 13 As entidades. instituíções e movimentos representativos de usuários, de entidades
representativas de trabalhadores da área da saúde e cie entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde, aptos a concorreÍ para as vagas de menúros do Conselho
Municipal de Saúde, deverão encaminhar indicação de seus representantes por escrito.

CAPITI]I,O III
DA ESTRUTURAÇAO E FI]NCIONAMENTO

AÍt. 7" O Governo Municipal garantirá autonomia adtrinistrativa para o pleno

funcionamento do CMS. dotação orçarnentária, autonomia financeira e organizaÇão da

secretaria executiva com a necessária inÍraestrutura e apoio técnico.



Aú. 8o O mandato dos Corselheiros Municipais de Saúde será de 02 (dors) anos. não

devendo coincidir com o mandato do Governo Municipal.

Parágrafo único. Perderá o mandato, o corxelheiro que no período de 0i (um) ano. faltar a
mais de 03 (três)reuniões consecutivas ou 05 (c inco ) alternadas, sem justiflicativas.

Art. 9" O Conselho Municipal de Saúde deliberará sobre sua estrutura administrativa e o
quadro de pessoal.

Aft. 10. O CMS oontará coln unu secretaria-executii a coordenada por pessoa preparada
para a hrnção, para o supofte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho
de Saúrde, que definirá sua estrutura e dimensão.

Parágrafo irnico. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde será coordenada
por pessoa rndicada pehr Pleúrio.

Art. 11. O Pleúrio do Conselho Municipal de Saúde se reunfuá na 2" (segunda) terça-Íbira
de cada môs e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento
lnterno. A pauta e o malerial de apoio das reuniões ordinárias devem ser encaminhados aos

conselheiros com antecedência rnínima de 10 (dez) dias.

Art. 12. As reuniões plenárias do Conselho Iv{unicipal de Saúde são abertas ao público e
deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participaÇão da sociedade.

Art. 13. O CMS exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, alem
das cornissões intersetoriâis estabelecidas na Lei Nacional n" 8.080/90, instalará outras
cornissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheíros para açôes transitórias. As

comissões poderão contar com integÍantes não conselheiros.

Ar1. 14. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão adotadas raediante quórurr
rninirno rrnetatje mais urn) dos seus integrantes. ressalrados os casos regimentais no5 quais sc

exla quórurn especial, ou maioria qualificada de votos.

Art. 15. Qualquer alteração na organização do Conselho Municipal de Saúde preservará o
que está garantrdo em lei. e deverá ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião
plenária. para depois ser homologada pelo PreÍ'eito Clonstitucional e alterada em seu

Regimento Interno.

Art. 16. A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do

ocupante do oatgo de Secretário de Saúde Municipal para que fàça a prestação de contas, em

relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório
de gestão, dados sobre o môntante e a fbrma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas

e concluidas no período, bem como a produçào e a oferta de servtços na rede assistencial

própria, contratada ou conveniada, de acordo conl o art. 12 da Lei Nacional n" 8.689i93 e com

a Lei Cornplementar no I 41i201 2.

4fi. 17. O P leno do Conselho Municipal de Saúdc deverá manifestar-se por rneio de

Resoluções. Recomendações, Moções e outros atos deliberalivos.



Art. 18. O CMS, corn a dei,ida justificativa, buscará auditorias exlernas e independentes

sobre as contas e atividades do Geslor do SUS.

§ 1'As Resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo Prefeito, em um pÍazo dc 30
(trinta) dias.

§ 2" Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada
justilicativa pelo geslor munrcipal ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) com proposta de

alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o
Conselho Municipal de Sairde podem buscar a validação das resoluçôes recorrendo àjustiça e

ao Ministério Público, q irando necessário.

CAPITULO IV
DA COMPETENCIA DO CONSELHO

AÍ1. 19. Ao Conselho Municipal de Saúde, que 1êm competências definidas nas leis

nacionais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde" compete:

I - flortaleoer a participação e o controle social no SLJS. mobilizar e arlicular a sociedade de
foÍmâ permanente na deÍêsa dos princípros constitucionais que fundamentam o SUS;

II - elaborar o Regimento lnterno do Conselho e outras normas de funcionatrento,

IIl - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aptovadas
pelas Conferências de Saúde,

IV - atuar na Íbrmulação e no controle da execução da politica de saúde, incluindo os seus

aspectos econômicos e f,lnanceiros, e propor estíategias para a surt aplicação aos setores
público e privado;

V - definir dretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo,

conlorme as diversas situações epiderniológicas e a capacidade organizacional dos serviços,

VI - anuahnente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII - estabelecer estrategias e proceditnentos de acornpanhatnento da gestão do SIJS,

arljculando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio arnbiente,
justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros:

VlIl - proceder a revisão periódica dos planos de saúde;

IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar pÍqetos a serem encaminhados ao

Poder Legislativo, propor a adoção de critórios definidorss de qualidade e resolutividade,

atualizando-os tàce ao processo de incorporação dos avanços cientíÍicos e tecnológicos na

área da Saúde,

X - avaliar, erplicitando os criterios utilizados, a organização e o funcionamento do

Sistema Unico de SaÍrde do SUS.

XI - avaliar e deliberar sobÍe contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos

Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais,

XTI - acompanhar e controlar a âtuaÇão do setor privado credenciado mediante contrato ou
convênio na área de saúde:



XIÍl - aprovar a proposla orçamentiiria anual da saúde, tendo em vista as metas e

prroridades estabelecidas na Lei de DretÍizcs Orçamentárias, observando o princípio do
processo de planejamento e orçamento ascendentes, conlorme legislaçào vigente;

XIV - propor criterios para programação e execução financeira e orÇamentária dos Fundos
de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos:

XV - hscalizar e controlar gastos, e deliberar sobre criterios de movirnentação de recursos
da Saúde, rncluindo o Fundo dc Saúdc c os ÍccuÍsos transferidos e próprios do Municipro.
corn base no que a ler disciplina;

XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão. com a prestaÇão de contas e

informaçôes f,rnanceiras, repassadas em ternpo hábrl aos oonselheiros, e garantia do devido
assessoramento,

XVIi - Íiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos servrços de saúde e
encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme
legislação vrgente;

XVlll - examinar propostas e denúncias de indicios de irregularidades, responder no seu

ârnbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saírde, bem como
apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas sluts respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conibrências de Saúde,
propor sru convocação ordinárra ou ertraordinária e estruluÍar a comrssào organizadora,
submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde"

convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conÍêrências de saúde.

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidacles,

movimentos populares, instituiÇões públicas e privadas para a promoção da Saúde;

)O(I - est:imular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas â áreâ de

saúde pertinente ao desenvolvinrento do Sistema tJnico de Saúde;

.XXII - acornpanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica,
observados os padrões éticos compatir.eis com o desenvolvimento sociocultural do Pais;

XXllI - estabelecer ações de infonaação, educação e comunicação em saúde, divulgar as

funções e competêncras do Conselho Municipal de Saúde, seus lrabalhos e decisões nos meios

de comunicação, incluindo inÍbrmações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos

eventos.

XXIV - deliberar. elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle
social, de acordo com as Diretrizes e a Polílica Nacional de Educação Permanente para o
Controle Social do SUS:

XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sisterniitico com os poderes

constituídos, Ministério P úblico, .Iudiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem conro
setoÍes relevantes não repressntados nos conselhos:

XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre é1ica em pesquisas aprovadas pelo CNS:

XXViI - deliberar. encaminhar e avaliar a Politica de Gestão do Trabalho e Educação para

a Saúde no SUS:

XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias

dos Conselhos de Saúde: e



XXIX - atualizar perrodicamente as inftrrmações sobre o Conselho Municipal de Saúde no
Sisterna de Acompanhamenlo dos Conselhos de Saúde.

CAPITLTLO V
DAS DISPOSiÇÕES rN.qrS E TRANSITORIAS

Aú. 20. O Conselho Municipal de Saúde promolerá debates estimulando a participação
comunitária visando, prioritariamente, a rnelhoria de serviços de saúde no Munioípio.

Art. 21. E competência do CMS adeq uar seu regimento intcrno no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da publicação desta Lei.

At1. 22. Esta l-ei revoga. expressamente, a l.ei Municipal n'060, de 1'de julho de 19921 e

de ma is dispo.içôes ern contrário.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçào.

GABTNETE DA PREFEITA DO MTINICiPIO DE DUAS ESTRADAS, 16 dC dCZEMbTO dC

2019.
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