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LEI MUNICIPAL N. 1.712, DE 27 DE JUNHO 2.013

IP K(2>TT® © ® Q=® 
Em /O / Q> / “Reestrutura o Conselho Municipal de Saude de 

Turmalina e Dd Outras Providencias”444.
CAMARA MUNICIPAL Ot ^ URMAUNA

A Camara Municipal de Turmalina aprova, e Hu, Prefeito Municipal de 
Turmalina sanciono a seguinte lei:

Capitulo I: Dos Objetivos

An. 1° Fica reestruturado o Conselho Municipal de Saude - CMS - em 
carater permanente, como orgao colegiado e deliberativo do Sistema unico de Saude - SUS 

no ambito municipal, integrante da estrutura basica da Secretaria de Saude do Municipio.

§ 1° O CMS podcnS criar Consclhos Locals c Dislritais dc Saude, visando a 
descentraliza^ao do trabalho e com vistas a melhor atender os aglomerados humanos mais 
distances.

Art. 2° Scm prejtu'zo das fun^Ocs do Poder Legislative, sSo compelCncias do
CMS:

I - Implementar a mobiliza9ao e articulafSo continuas da sociedade, na 
defesa dos principios constitucionais que fundamentam o SUS, para o controlc social de 
Saude;

II - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas dc
funcionamento;

III - Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalizapao das 
diretrizes aprovadas pelas Conferencias de Saude;

IV - Atuar na formula?^ e no controle da execu5ao da politica de saude, 
incluindo os seus aspectos economicos e financeiros e proper estrategias para a sua aplica9ao 
aos setores publico e privado;

V - Definir diretrizes para elabora92o dos pianos dc saude c sobre clcs 
deliberar, conforme as diversas situagOes epidemiologicas c a capacidadc organizacional dos 
serv^os;

VI - Estabelecer estrategias e procedimentos de acompanhamento da gcstSo 
do SUS, articulando-se com os demais colegiados como os de seguridade, meio ambiente, 
justi9a, educa9ao, trabalho, agricultura, idosos, crian9a e adolescente e outros;
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VII - Deliberar sobre os programas de saude e aprovar projetos a serem 
encaminhados ao Poder Legislative, proper a adosSo de critcrios definidores de qualidade e 
resolutividade, atualizando-os cm face do process© de incorporate dos avan9os cienti'ficos e 
lecnologicos, na £rea da Saude;

VIII - Estabeleecr dirctrizes e critcrios operacionais relatives a localizato e 
ao tipo dc unidades prestadoras dc serv^os de saude publicos e privados, no ambito do SUS, 
tendo em vista o direito ao accsso universal &s a^Oes dc promote, proteto e recupera9ao da 
saude em todos os m'veis de complexidade dos servi90S, sob a diretriz da 
hierarquiza9ao/regionalizat° da oferta e demanda de serv^os, conforme o principio da 
eqOidade;

IX - Avaliar, explicitando os critcrios ulilizados, a organiza9ao e o 
funcionamento do Sistema Unico de Saude - SUS;

X - Avaliar e deliberar sobre contratos e convenios, conforme as dirctrizes 
dos Pianos dc Saude Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipals;

XI - Aprovar a proposta or9amcntaria anual da saude, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelccidas na Lei dc Dirctrizes Or9amentarias (artigo 195, § 2° da 
Constitute Federal), observado o principio do processo de planejamcnto c or9amenta9iio 
ascendentes (artigo 36 da Lei n° 8.080/90);

XII - Propor critcrios para programavao e cxccito financeira c 
or9amentaria dos Fundos de Saude e acompanhar a movimentav^o e destina9ao dos rccursos;

XIII - Fiscalizar c controlar gastos e deliberar sobre critcrios de 
movimcnta93o dc rccursos da Sat'idc, incluindo o Fundo de Saude e os transferidos e 
proprios do Municipio;

XIV - Analisar, discutir e aprovar o relatorio dc gcst3o, com a prestagSo de 
contas e infonna9oes financeiras. repassadas em tempo h4bil aos consclhciros, acompanhado 
do devido assessoramento;

XV - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das a95es e dps serv^os 
dc saude c encaminhar os indicios de denuncias aos respectivos orgaos, conforme legishto 
vigente;

XVI - Examinar propostas c denuncias dc indicios de irregularidades, 
responder no seu ambito a consultas sobre assuntos pertinentes as a9<3es e aos servipos de 
saude, bem come apreciar rccursos a respeito dc dcliberagdes do Conselho, nas suas 
respectivas instancias;

XVII - Estabelecer critcrios para a determina93o de periodicidade das 
Conferdncias de Saude, propor sua convoca9So, estruturar a comissao organizadora, 
submeter o respective regimento e programa ao Plcno do Conselho de Saude 
correspondente, explicitando deveres e papeis dos conselheiros nas prd-conferencias e 
conferencias de saude;
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XVIII - Estimular articuIafSo e intercambio entre os Conselhos de Satide e 
entidades govemamentais e privadas, visando & promo^ao da Saude;

XIX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobrc assuntos e 
temas na drea de saude pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Unico de Saude (SUS);

XX - Estabelecer a$Ses de informa^o, educa^ao e comunica^ao em saude e 
divulgar as fun^es e competSncias do Conselho de Saude, seus trabalhos c decisCes por 
lodos os meios de corminicaQ3o, incluindo informa^des sobrc as agendas, datas e local das 
reunites;

XXI - Apoiar e promover a educa^o para o controle social. Constarao do 
conteudo programdtico os fundamentos teoricos da saude, a situa^So epidemiologica, a 
organiza^o do SUS, a silua^ao real de funcionamenlo dos services do SUS, as atividades e 
competencias do Conselho de Saude, bem como a LcgisIagSo do SUS, suas politicas de 
saude, orgamento e fmanciamento;

XXII - Aprovar, encaminhar e avaliar a politica para os Recursos Huihahos
do SUS, no ambito municipal;

XXIII - Acompanhar a implementayao das deliberagoes cohstantcs do 
relalorio das plenarias dos conselhos de saude;

XXIV - Outras alribuigSes estabelecidas em normas complcment'ares.

§ 1° O CMS observara os anseios da populagSo, consubstanciados nas 
Conferencias Municipals de Saude, a serem realizadas a cada dois anos.

Capftulo II: Da Estrutura e do Funcionamento

Seg^o I: Da ComposigSo

Art. 3° O CMS sera composto por 12 (doze) membros, sendo 50% destes 
representantes de entidades de usuarios, 25% represemantes de entidades dos trabalhaddres 
de saude, 25% representantes do governo. de prestadores de servigos privados conveniados, 
ou sem fins lucrativos, sendo a quantidade de membros definida em

n
I - 03 (tres) representantes do Governo Municipal:

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Saude:
b) 01 representante da Secretaria Municipal de Finangas;
c) 01 representante da Secretaria Municipal de AgSo Social.

D U

11-03 (tres) representantes de entidades de trabalhadores da Saude:
a) 01 representante dos profissionais municipals prestadores de servigos do SUS;
b) 01 representante dos Prestadores de Servigos Filantrdpicos contratados pelo SUS;
c) 01 representante do Sindicato que Integra servidores municipals da saude.

Ill - 06 (seis) Representantes de Entidades de Usuarios:

an
on
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a) 02 representantes de organiza5<5es religiosas;
b) 02 Representantes das Entidades ou Associa9&es Comunitarias;
c) 01 Representante das Entidades ou Associates representativas de portadores de 

deficiencia;
d) 01 representante do Sindicato dos trabalhadores rurais.

§ 1° A cada titular do CMS correspondera um suplente.

§ 2° Sera considerada como existente, para fins de participate no CMS, a 
entidade regulannente organizada.

§ 3° A representato dos trabalhadores do SUS, no ambito do Municipio, 
ser£ definida por indicate conjunta das entidades representativas das diversas categorias.

§ 4° O mandate dos membros do CMS terd durato de 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado ou rcconduzido por igual periodo.

Art, 4° Os membros efetivos e suplentes do CMS serilo nomeados por ato 
do Prefeito Municipal, mediantc indicate:

I - Das respectivas entidades representativas, em consonancia com os
incisos II e III do Art. 3°.

§ 1° Os representantes do Governo Municipal serao de livre escolha do 
Prefeito, respeitado o disposto no inciso I do art. 3°.

§ 2" O Presidente do CMS sera eleito entre os seus membros, em plendria, 
juntamente com um Vice-Presidente, que o substituira em suas ausencias;

§ 3° No impedimento ou renuncia do Presidente sera realizada nova eleito
em plenaria.

d6s incisos FI§ 4° As entidades com representatividade no CMS, nos termos 
e III do art. 3° serao escolhidas, dentre as entidades atuantes na area de Saude na 
circunscrito do Municipio, mediante votato a ser realizada durante a Conferencia 
Municipal de Saude.

Art. 5° O CMS reger-se-a pelas seguintes disposittes, no que, se refere a
seus membros:

I - O exercicio da fun^ao de Conselheiro nao sera remunerado, 
considerando-se como servi^o publico relevante;

II - Os membros do CMS ser3o substituidos caso faltem, sem justiflcativa,
a 04 reunites consecutivas.

Ill - Os membros do CMS poderao ser substituidos mediante sqlicitato da 
entidade ou autoridade a quern representam.
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Se^So II: Do funcionamcnto

Art. 6° O Govemo Municipal garantira autonomia para o plcno 
funcionamcnto do CMS, com dota^o on;amentaria, secretaria executiva e estrutura 
administrativa.

Art. 7° O CMS ter*i seu funcionamcnto regido pdas scguintcs normas:

I - O orgSo de delibcra9ao maxima e o Plenario;

II - As sessOes plcndrias serSo realizadas ordinariamente mcnsalmente e 
extraordinariamente, quando for o caso;

III - Para a realiza^o das sessOes sera ncccssdria a presen^a da maioria 
absoluta dos membros do CMS, que deliberara pela maioria dos votes dos presentes;

IV - Cada membro do CMS tera direito a urn unico voto na sessao plenaria;

V - as decisSes do CMS ser^o consubstanciadas cm Resolu56es.

Art. 8° A Secretaria Municipal dc Saude prestara apoio administrative 
necessario ao funcionamento do CMS.

Art. 9° Para melhor desempenho dc suas fundees o CMS podera recorrcr a 
pessoas e entidades, mediante os scguintcs crittSrios:

I - Considcram-sc colaboradoras do CMS, as institui<;Ces fprmadoras de 
recursos humanos para a Saude e as entidades represenialivas profissionais e usuarios dos 
serv^os de saude, sem embargo de sua condi^o dc membros;

II - PoderSo ser convidadas pessoas ou instituif&es dc notdria 
cspccializa^ao para assessorar o CMS cm assuntos especificos;

III - Poderao ser criadas comissfles intemas, constituidas por entidadcs- 
membro do CMS e outras institutes, para promover estudos e emitir pareceres a respeito 
de temas especificos.

Art. 10 As scssOcs plenarias ordinarias e extraordinarias do CMS deverao 
ter divulgafao ampla e acesso assegurado ao publico.

Paragrafo unico - As resolu^des do CMS, bem como os temas.tratados pelp 
plenario, reuniOes de dirctoria e Comissoes, deverao ser amplamcnte divulgadas.

Art. 11 O CMS procedera a reestruluravao do scu regimentq interne no 
prazo de 90 (noventa) dias ap6s a promulgapao da lei.

Art. 12 Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir creditos adicionais 
necessarios para prover as despesas decorremes da reestrutura<;ao do CMS.
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Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publica^ilo, revogadas as
disposi96es em contrSrio.

Prefeitura Municipal de Turmalina/MG., 27 de junho de 2.013.

iTmtff Pinheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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