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LEI N9 356 /2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.

CNPJ:  01.493.998/0001 -76

`'Disciplina     as     atribuic6es     do     Conselho

Municipal   de   Satide   do   Municipio,   e   da

outras providencias."

OPREFEITO  MUNICIPAL  DE  CAMPOS VERDES-GO,  ESTADO  DE  GOIAS,  nos  termos  da
Constituicao    Federal,    Constituicao    Estadual    e   em    especial   da    Lei    Organica    do
Municipio, faz saber que a Camara Municipal aprova e eu Prefeito sanciono a seguinte
Lei:

CApfTULO I

DISPOSIC6ES INICIAIS

Art.19 -0 Conselho Municipal de Sadde e 6rg5o colegiado, permanente, deliberativo e
fiscalizador das ac6es de sadde,  realizadas no Municl'pio de campos verdes,  de acordo
com  as  Leis  n9s  8.080,  de  10  de  setembro  de  1990  e  8.142,  de  28  de  dezembro  de
1990,   compondo   a   estrutura   administrativa   da   Secretal.ia   Municipal   de   Sadde,
devendo ser assegurada a paridade na composi€ao e na representa¢5o.

Paragrafo Onico -a composi¢ao, organizacao e competencias devem ser disciplinadas
no  Regimento  lnterno,  aprovado  por  no  minimo  2/3  (dois  ter¢os)  dos  membros  do
Conselho Municipal de Satide de Campos Verdes -CMS e homologado por Decreto do
Chefe do Poder Executivo Municipal.

cApiTUIO 11

DAS COMPETiNCIAS

Art. 29 -S5o competencias do Conselho Municipal de Sadde:

I  -acompanhar,  fiscalizar,   controlar  e  avaliar  a   implementa€5o  e  consolidac5o  do

Sistema  Onico de Satlde -SUS;

11  -atuar  na  formula¢5o  e  no  controle  da  execu¢5o  da  politica  municipal  de  saude,
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Ill -acompanhar,  definir e fiscalizar os  modelos de atencao a saude da  populac5o e de

gestao do Sistema  Unico de Sallde em fune5o dos princfpios que o regem e de acordo
com as caracterl'sticas epidemiol6gicas e da organiza¢ao dos servicos nos termos da  Lei
n9 8.080, de 19 de setembro de 1990;

lv -participar da elaboracao do Plano  Municipal  de Satlde -PMS,  bern como aprov5-lo
e acompanhar a sua execucao;

V -acompanhar,  discutir e  avaliar  a  formulae;5o  da  proposta  orcament5ria  do  Fundo
Municipal   de   Saade   e   sua   programacao   financeira,   ainda   acompanhar,   discutir  e
apreciar a avalia¢5o de sua execucao;

VI  -controlar a  execu¢ao  do  cronograma  or¢ament5rio do  Fundo  Municipal  de Satlde,
bern como a sua aplica¢5o e operacionalizac5o;

Vll   -avaliar  a   organiza¢5o   e   o  funcionamento   do   Sistema   de   Saude,   mediante  a
observa¢ao dos seguintes requisitos:

a)   os  Conselheiros  poderao  efetuar  sua  avaliacao  do  Sistema  de  Saude  tomando
como   base   estudos   e/ou   avalia¢5es   elaboradas   par   instituicao   e/ou   tecnico
vinculado ou n5o ao Municfpio.

b)   0 estudo ou avaliacao pode ser solicitado pelo Conselho.

Vlll  -propor  crit6rios  para   programa¢5o  e  execu¢ao  financeira  e  orcamentaria  do
Fundo   Municipal   de   Satlde   e   acompanhar   a   movimentacao   e   a   destinac5o   dos
recursos;

lx   -fiscalizar   as   despesas,   avaliar   e   discutir   sobre   criterios   de   movimentac5o,
aplicacao  e  destinacao  de  recursos,  podendo  ser  de  natureza  financeira  ou  pessoal,
m6veis,  im6veis  e  outros  bens  do  Sistema  de  Sat]de,  inclusive  a  Fundo  Municipal  de
Sajide,   tambem   os   recursos   transferidos   de   terceiro   e   os   recursos   pr6prios   do
Municipio;

X -acompanhar, avaliar e definir parametros para compra de prestac5o de servi¢os e
de  ac6es  de  sadde  dos  servicos  privados  e/ou   pessoas  fisicas,   de  acordo  com  o
Capitulo 11, da  Lei  Federal n9 8080 de 19 de Setembro de 1990;

Xl   -avaliar   e   deliberar   sobre   necessidade   de   servi€os   complementares   a   serem
contratados  e  conveniados,  bern  como  sabre  o  objeto  do  convenio/contrato,  suas
metas  fisicas,  valores  unitarios  e  procedimentos,  valores  globais  envolvidos  em  suas
execu¢5es,   forma   de   dispendio   e   indicadores   de   resultados   selecionados   para   a
avaliaAav?eeaife8sfty9radads]s'jcsafa59e%Shif8u.r€Ep76.515-ooo-camposverdes-Go.
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XII    -exercer    ampla   fiscalizac5o    nas    lnstitui¢6es    Pdblicas    e    Entidades    Privadas,

prestadoras  de  Servi€o  vinculado  ao  Sistema  l)nico  de  Satlde  -  SUS,  com  acesso  as
informac6es   que   digam   respeito   a   sua   estrutura   e   seu   funcionamento,   segundo
diretrizes do SUS;

XIV   -propor   prioridades,   m6todos   e   estrategias   para   a   formac5o   e   educacao

permanente de trabalhadores do Sistema Unico de Sadde;

XV -aprovar,  encaminhar  e  avaliar  a  politica  para  os  recursos  humanos  do  Sistema
l)nico de Sadde -SUS;

Xvl  -criar,  coordenar  e  supervisionar  as  Comiss6es   lntersetoriais  e  outras  que,  a
crit6rio  do  Conselho, julgar  necessarias,  inclusive  Grupos  de  Trabalho,  integrados  por
6rgaos   da   Administracao   Pdblica   Federal,   Estadual   e   Municipal   e   por   entidades
representativas da sociedade civil organizada;

Xvll  -possibilitar  o  amplo  conhecimento  do  Sistema  Unico  de  Sadde  a  populacao,  as
institui¢6es     publicas     e     entidades     privadas,     divulgando     dados,     e    estatl'sticas
relacionadas  com  a  satlde  e  tamb6m  estimular  e  apoiar  a  educa¢ao  para  o  controle
social;

XVIIl  -estimular  a  articula¢5o  e  o  intercambio  com  os  demais  Conselhos  Municipais,
Entidades  Governamentais  e  nao  Governamentais,  Entidades  Privadas  e  lnstituic6es
responsaveis  por  ac6es  ligadas  a  satlde,  especialmente  com  os  Poderes  Legislativo,
Judiciario,  Ministerio  Pt]blico  e  a  Midia,  visando  a  promo¢5o  e  o  aperfeicoamento  da
Satlde da comunidade;

XIX -estabelecer crit6rios  para  a  determina¢5o de  periodicidade das Conferencias de
Satlde,  propor  sua  convocacao  e  estruturar  a  comissao  organizadora,  submeter  o
respectivo  regimento e programa ao Conselho, explicitando deveres e obrigac6es dos
conselheiros na pre-conferencia e conferencia;

XX   -convocar   em   carater   ordin5rio   ou   extraordin5rio   a   Conferencia    Municipal,
relacionada  a Sadde,  entre outros temas ligados ao  referido  Conselho,  nos termos do
disposto no artigo 19; da Lei  Federal ng 8.142, de 28 de dezembro de  1990;

Xxl -divulgar as fun¢6es e competencias do Conselho, suas atividades e decisao  pelos
meios  de  comunicacao,  especialmente  disponibilizar  pela  Internet,  na  pagina  pr6pria
do   Conselho   Municipal   de   Satlde  -   CMS,  junto   ao   Municipio   de   Campos   Verdes,
devendo ser inclul'das informac6es sobre as agendas, data e local das reuni6es;

Xxll -estimular e apoiar estudos e pesquisa sobre assuntos e temas na area de satlde

pertinAo.ttpaomdpe6Srve|Vdg`senspnd.°6!Srsrrea.L{fli5P%¥fg-fo-gil-Sbamposverdes-Go.
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XXIIl   -acompanhar   o   processo   de   desenvolvimento   e   incorporacio   cientifica   e
tecnol6gica na area de sadde, visando a observac5o de padr6es eticos;

XXIV  -acompanhar  e  fiscalizar  crit6rios  gerais  de  Controle  e  Avalia¢5o  do  Sistema
Municipal    de    Satlde,    com    base    em    parametros   de    cobertura    pr6-definidos   e
cumprimento    das    metas    estabelecidas,    recomendando    mecanismos    claramente
definidos   para   correc5o   dos   atos   lesivos   ao   Sistema   Onico   de   Satide   -   SUS,   e
especialmente ao usu5rio, que no caso 6 parte considerada fragilizada;

XXV  -fiscalizar  e   encaminhar  dendncias  de   irregularidades,   desvios   de  finalidade,
infra¢5o disciplinar e criminal aos respectivos 6rgaos, conforme legisla¢5o vigente;

Xxvl  -alterar o  Regimento  lnterno do Conselho  Municipal  de Sadde,  obedecendo  ao
disposto no § 59 do artigo  19, da Lei n9 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qualquer
tempo,  a tim de atender as exigencias do interesse da Saude,  na forma  prevista  nesta
Lei;

XXVII -propor a  alteracao da  Lei  Municipal que estabelece a composigao,  organizae5o
e competencias do Conselho Municipal de Satide;

XXVIll   -acompanhar   a    execucao   das   deliberac6es   do   Conselho   e   seu   efetivo
cumprimento pelos 6rgaos envolvidos;

XXIX -regulamentar a elei¢5o dos Conselhos Locais de Sadde, bern como desenvolver
em conjunto com os mesmos o respectivo Regimento lnterno de Funcionamento.

cApiruLO ii
DA COMPOSIC^O E DO MANDATO

Se§5o I
DA PARIDADE

Art. 39 -A paridade do Conselho Municipal de Satlde do Munici'pio de campos Verdes -
CMS se clara acordo:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuarios;
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da area de satlde;
c) 25%  de  representa¢ao  de  governo  e  prestadores  de  servicos  conveniados,  ou  sem
fins lucrativos.

§  19  -  Os  Conselheiros  de  que  trata  a  alinea  ``a"  serao  indicados,  representantes  de
entidades  nao  governamentais  representantes  da  sociedade  civil  atuantes  no  campo
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da  promo€5o  e  defesa  dos  direitos  da  saude,  legalmente  constituida  e  em  regular
funcionamento ha mais de 01 (urn) ano;

§ 29 - Na falta da indica¢5o e/ou de que trata o §  19, poder5 ser composto o conselho
por   entidades   da   sociedade   civil   organizada   legalmente   constitul'da   em   regular
funcionamento ha  mais de 01  (urn)  ano,  que ser5o  disponibilizadas as vagas  mediante
chamamento pdblico das interessadas em participar.

Sec5O '1

DA COMPOSICA0

Art.  49  -0  Conselho  Municipal  de  Campos  Verdes  sera  composto  por  8  membros
titulares  e  8  (oito)  suplentes  cada,  representantes  das  entidades,  obedecendo-se  a

paridade institui'da pelo artigo 39 e alineas desta Lei.
§ 19 -As entidades ser5o eleitas nos f6runs pr6prios de seus segmentos, devidamente
convocados  pelo  Conselho  Municipal  de  Satlde,  conforme  estabelecido  em  resoluc5o

pr6pria  para eleicao,

§ 29  -As  entidades,  movimentos  e  institui¢6es  eleitas  para  o  Conselho  Municipal  de
Sallde  indicara,  por  escrito,  seus  representantes,  conforme  processos  estabelecidos

pela    respectiva    entidade,    movimentos   e   instituic6es   e   de   acordo   com    a    sua
organizac5o.

§ 39 -As entidades, 6rg5os ou institui¢6es deverao ter sede ou subsede no Municipio.

§  49   -Os   representantes   das   entidades,   6rg5os   ou   instituic6es   serao   nomeados
Conselheiros  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  atrav6s  de  Decreto  publicado
em  pagina eletr6nica oficial do municipio.

Art. 59 -0 mandato do Conselho Municipal de Satlde sera de 2 (dois) anos.

Par5grafo  tinico  -0  t6rmino  do  mandato  da  entidade  que  vier  a  substituir  outra  ou
compor a conselho  para  complementar a  sua  paridade  deve coincidir com  o t6rmino
do mandato das demais entidades.

Art.  69  -Para   participar  do  Conselho   Municipal  de  Satlde  a   Entidade  devera  estar
legalmente   constitul'da   e   organizada,    com    prazo    mfnimo   de   01    (urn)   ano   de
funcionamento no Municipio.

Art.  79  -Para  participar  do  forum  eleitoral  de  seu  segmento  as  entidades  deverao
obedecer aos crit€rios exigidos em  Resolucao e/ou  Edital formulado e  regulamentado

pelo Conselho Municipal de Satlde de Campos Verdes.
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Art. 89 -0 cargo de Conselheiro sera  declarado vago pela  morte do seu titular, com a

posse imediata do seu suplente.

Art. 9® - Perdera o mandato a entidade:

I  -quando  os  seus  representantes  faltarem,  sem  justificativa  apta  a  comprovar  a
necessidade de ausencia, a 03 (tres) reuni6es consecutivas ou 05  (cinco) intercaladas.

11  -enquadram-se  nas  reuni6es  citadas  no  inciso  I  tanto  reuni6es  ordinarias  quanto
extraordinarias.

Ill  -pelo  fato  de  ter  cometido  infrac5o  disciplinar  ou  criminal  contra  o  patrim6nio,
improbidade administrativa e contra os costumes, que mediante processo aberto pelo
Conselho Municipal de Satlde, assegure ao mesmo a ampla defesa e o contradit6rio.

IV -se apresentarem informac6es inverl'dicas ao Pleno, comprovada posteriormente.

Art.  10 -Os  representantes  do  Gestor de  Satide  poderao  ser  substitul'dos  a  qualquer
tempo, ficando sujeito a conveniencia e ao interesse pt]blico.

CApiTULO Ill

DA ESTRUTURA

Art.11   -0   Munici'pio   de   Campos  Verdes  devera   garantir  autonomia  financeira   e
administrativa,   para   o   pleno  funcionamento   do   Conselho   Municipal   de   Sadde,   e
Estrutura Administrativa.

Art.  12  -0  Conselho  Municipal  de  Satide  constituira  uma  Mesa  Diretora,  eleita  em
Plenario, com a seguinte composi¢ao:

I - Presidente;

11 -Vice -  Presidente;

§1e   -a   elei€5o   da   Mesa   Diretora   sera   regulamentada   no   Regimento   lnterno   do
Conselho Municipal de Satlde.

§2e   -  As   decis6es   do   Conselho   Municipal   de   Satide   dever5o   ser   aprovadas   pelo

qu6rum  da  maioria  de  50%  (cinquenta  por  cento)  mais  01  (urn)  dos  seus  membros
presentes, salvo as exce€6es previstas nesta Lei.

Art.    13   -0   titular   do    cargo    de    Conselheiro    n5o    podera    perceber   qualquer
remupevr.aeFaomd8oPsoqferr8g§'ics9ne.a6uenrfei8Ssgiv%.gird.868'EV6acri+appodsngearfJecsaT%o.
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assegurada a sua dispensa de comparecer ao trabalho durante o periodo das reuni6es,
cui.sos,  palestras,  conferencias,  seminarios,  ou  atividades  afins  e  ac6es  de  vistoria,
inspe€5o,  e fiscaliza¢ao,  especificas  do  Conselho,  sem  prejufzo  da  remuneracao,  bern
como dos demais direitos dos trabalhadores, previstos na legislacao vigente.

Art.14  -A  organiza¢ao  e  o  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de  Satlde  serao
disciplinados  pelo  Regimento  lnterno,  aprovado  pela  maioria  de  2/3  (dois  tercos)  dos
seus membros, e homologado pelo Chefe Poder Executivo.

Art.15  -As  atribuic6es  do  Conselho   Municipal  de  Satlde   poderao  ser  alteradas  a

qualquer  tempo,  desde  que  submetidas  a  aprovac5o  da  plenaria,  em  reuni5o  com
presen¢a minima de 2/3 de seus membros, ou  por criac5o de Legislac5o emanada  por
6rgao de lnstancia Superior, homologadas por Resolu¢ao.

Art.  16  -A  elei¢ao  da  Mesa  Diretora  ocorrera  na  primeira  reuniao  ordinaria  ap6s  a

posse do Conselho Municipal de Satlde.

Paragrafo  dnico  -serao  computados  somente  os votos  dos  conselheiros titulares  em
exercfcio.

Art.  17  -Compete  privativamente  ao  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Satlde  de
Campos Verdes:

I  -representar o  Conselho  ativa  e  passivamente, junta  ao  Poder Judici5rio,  Ministerio
Pdblico -  MP,  Poder Legislativo, Tribunal  de Contas da  Uni5o e do Estado e  Municl'pios
TCU, TCE e TCM.

11 -cumprir e fazer cumprir as decis6es aprovadas pelo plenario do Conselho  Municipal
de Satlde, depois de aprovado pela maioria dos membros do Conselho de Sadde -CMS.

Ill  -determinar  o  cumprimento  das  determina¢6es  do  Conselho  Nacional  de  Satlde  -
CNS e da  legisla¢ao Federal vigente em  mat6ria de sadde.

IV -editar e publicar Resolu€50, a respeito das mat6rias do Conselho.

cApiru|O V
DAS DISPosl¢6ES FINAIS TRANSIT6RIAS

Art.1i+.E5t£+eboesnve:Te¥jgs°/nn.a88tnatrdoe.SiEu%C.a5fg:ooo-camposverdes-Go.
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Art.  19-Ficam  revogadas  a  Lei  Municipal  135  de  11  de  maio  de  2009,  bern  coma  as
demais disposi¢6es em contrario.

GABINETE   DO  PREFEIT0  MUNICIPAL  DE  CAMPOS  VERDES-GO,  AOS   10  DE  JUNHO  DE

2021.

Soares Naves

u!::-irtr.:/
PREFEITO

/J
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CCERTIDAODEPUBI,ICACAO

Certifico   e   dou   fe   ,   para   os   devidos   fins   de   comprovacao   legal,   que  foi
publicado  no  placard  da  Prefeitura  Municipal  de  Campos  Verdes,  Estado  de
Goias,  no  dia   10  de  Junho  de  2021,  devendo  permanecer  o  mesmo  pelo
perfodo  de  10  (dez)  dias,  a  Lei  no  356/2021  de  10  de  Junho  de  2021  que``Disciplina  as  atribuic6es  do  Conselho  Municipal  de  Sadde  do
Municipio, e da outras providencias''.

Campos verdes -GO, aos 10 de Junho de 2021.

Secretaria Administrapao e Planej amento
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