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LEI NR. 012/91

SUMULA - INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E DA OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Diamante O' Oeste, Estado do Para-
na, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 01 - Fica instltuido o Conselho MuniCipal de Saude, orgão de-
I Iberatlvo do Sistema Unlco da Saude no âmbito Municipal, que tem

~ por competÊncia, as seguintes:
I - Acompanhar, aval Iar e f Iscall zar os serv Icos de saude

prestados a populacão pelos orgãos e entidades publ icas
e privadas Integrantes do Sistema Unlco de Saude no âm-
bito Municipal.

I I - Formular as estrategias e controlar a execucão da pol i-
tlca municipal de saude.

I I I - Definir as prioridades de saude.
IV - Enunciar as diretrizes de elaboracão do Plano Municipal

de Saude.
V - Definir crlterlos de qual idade para o funcionamnto dos

servicos oferecidos pelos orgãos e entidades Integrantes
do Sistema Unico de Saude no Municiplo.

VI - Acompanhar a programacão e a gestão financeira e orca-
mentaria, atraves do Fundo Municipal de Saude. /

VII - Emitir parecer quanto a localizacão de unidades pres)il-
doras de servicos de saude, publicas ou privadas, pattl-
cipantes do Sistema Unico de Saude no âmbito do Múnlcl-
p I o.

VIII - Definir as prioridades para a celebracão de contratos
entre o setor publico e entidades privadas de prestacão
de servicos de saude na deflnlcão da rede complementar
do Sistema Unico de Saude conforme disposto nos paragra-
fos 01 e 02 do artigo 199 da Constituicão Federal.

Art. 02 - O Conselho Municipal de Saude tera a seguinte comprosl-
cão:

- O Prefeito Municipal ou seu representante legal.
- Um representante da Secretaria Municipal de Saude ou De-

partamento Municipal de Saude ou Orgão Municipal equiva-
lente.

- Um representante da Secretaria Municipal de Educacão.
- Um re p re s e n t a n t e dos e t o r d e V Ig I Iâ n c Ia E p Id em io Io g i c a

Sanitaria do Munlciplo.
Um representante dos prestadores f I Iantrop Icos e benef i-
cientes municipais.

- Um representante dos pr~s res privados de servlco de
saude e contratados pelo tema Unico de Saude.
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VI I - Representantes (em numero paritarlo aos membros]a cI-
tados acima) de Associacões de Moradores, Sindicatos
(trabalhadores e patronais), Associacões de portadores
de deficiências e patologias, e outras entidades afins
a saude, bem como populares, que serão definidos peia
Assembleia Geral do Conselho Municipal de Saude.

Art. 03 - Sera guardada uma relacão de proporcionai idade parltarla
entre o conjunto de representantes dos prestadores de servicos pu-
bl icos ou privados e o conjunto de representacão dos usuarios do
Servlco Unico de Saude no âmbito do Municipio.
Paragrafo Unico - A representacão dos profissionais de saude tra-

balhadores do Sistema Unlco de Saude no âmbito
dO Mun Ic ipa I sera def in ida por ind icacão con] un-
ta das entidades representativas das diversas
categorias e não podera diminuir a representacão
dos usuarios do Sistema, que tera sempre reser-
vado o percentual minlmo de 50% (cinquenta por
cento) do total dos membros do Conselho Munici-
pa I de Saude.

Art. 04 - Os membros da Conslho Municipal de Saude serão nomeados
por Decreto do Prefeito Municipal, mediante Indicacão:

I - Os representantes do Poder Publ ico Municipal serao indi-
cados pelo Prefeito Municipal ou seu representante legai.

I I - Os representantes da Sociedade Clvl I, previstos no Inci-
so VI I do artigo 02 desta lei, serão Indicados pelas respectivas
entidades, guardando relacão de proporcional Idade como o numero de
entidades existentes em cada categoria, e que serão consideradas
como existntes, para fins de participacão no Conselho Municipal de
Saude, e entidade que comprovar funcionamento ativo, conforme nor-
mas a serem estabelecidas no Regimento: Interno do Conselho, e ti-
ver Estatuto registrado.
Art. 05 - O Conselho Municipal de Saude reger-se-a pelas seguintes
dlsposicões. no que se refere a seus membros:

da entidade
Municipal de• I -

I I -

I I I -
IV

V

Serao substi tu idos med Iante a so I ic itacão
que lhe indicou, a diretoria do Conselho
Saude.
Terao seu .mandato extinto caso faltem, sem motivo justi-
ficado a cinco (5) reuniões consecutivas ou dez (10) in-
tercaladas no periodo de seu mandato.
Terão mandato de dois (02) anos, cabendo prorrogacão.
Possuem funcões não remuneradas e consideradas como re-
levantes servicos prestados a saude da populacão.
Cada entidade participante indicara um membro e um su-
plente.

Art. 06 - Para mnelhor desempenho de suas funcões o Conselho Muni-
cipal de Saude podera recorrer a pessoas e entidades, mediante os
seguintes criterios:

I - ConSideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Sa-
ude, as Instltulcões formadoras de recursos humanos para
a saude e as Entidades representativas de profissionais
e usuarios dos servicos de saude, sem embargo de sua
condi cão de membros.

II - Poderão ser convidados pessoas ouintituicões de notorlo
conhecimento para ass~ar o Conselho Municipal de Sa-
ude em assuntos espec~os.



, .' . I I I - Poderão ser criadas Comissões Internas entre as Insti-
tulcões e entidades-membro do Conselho Municipal de Sau-
de, para promover estudos e emitir pareceres a respeito
de temas especlflcos.

Art. 07 - O Conselho Municipal de Saude tera uma diretoria eleita
pelos seus membros, com os seguintes cargos e respectivas atribul-
cões:

I - Presidente
I I - Vice-Presidente

I I I - Secretario Executivo
Paragrafo Unico - O mandato da diretoria sera anual (01

possi bi I idade de reconducão.
ano) com

•

•

Art. 08 - O Conselho Municipal de Saude tera seu funcionamento re-
gido pelas seguintes normas gerais:

I - O orgão de deliberacão maxlmo e a Assembleia Geral.
I I - A Assemblela Gerai reunlr-se-a ordinariamente a cada se-

is (06) meses e extraordinariamente quando convocada pe-
lO Presidente ou por requerimento da maioria de seus
membros .

I I I - Cada membro do Conselho Municipal de Saude tera direito
a um unlco voto na Assemblela Geral.

IV - As Assemblelas Gerais serão Instaladas com a presenca da
maioria dos membros do Conselho Municipal de Saude, que
dei iberarão pela maioria dos votos presentes.

V As decisões do Conselho Municipal de Saude serão con-
substancladas em resolucões.

VI - A diretoria do Conselho Municipal de Saude podera deli-
berar "ad-rferendum" da Asemblela Geral.

VI I - O Conselho Municipal de Saude elaborara um Regimento In-
terno apos sessenta (60) dias da promulgacão da presente
Lei, na qual se disporão normas complementares para seu
funcionamento e organlzacão.

Art. 09 - As Assembleias Gerais Ordlnarlas e Extraordlnarlas do
Conselho Municipal de Saude deverão ter dlvulgacão ampla e acesso
assegurado ao publ ico.
Paragrafo Unlco - As resolucões do Conselho Municipal de Saude,

bem como os temas tratados em suas Assemblelas,
reun Iões de diretor ia, Comi ssões, etc., deverão
ser amplamente divulgadas.

Art. 10 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pUbllcacão, re-
vogadas as dlsposlcões em contrario.

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL OE OIAMANTE O' OESTE
Aos sete dias do mês de maio de 1991.
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