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MENSAGEM n°I.2.5-f2009

Gov. Edison Lob:iolMA, 22 de Junho de 2009
I

Egrégia Câmara,
Encamin~apara

que revoga a Lei nO
Conselho Munici pal de

apredaçao dos Nobres Edis o incluso Projeto de Lei

• atualiza os objetivos as competências e composiçao do
aúde e da outras providências.

Como é do conhecimento da Excelentissima Senhora Presidente, e demais
lIuslJe membros dessa augusta Casa Legislativa o Conselho Municipal de SaUde - CMS
de Governador Edison Lobão, em caráter permanente e deliberativo. 6rgao coleg iado
composto pOf representantes do Governo, de Prestadores Privados e Conveniados, ou
sem fins lucrativos de entidade dos Trabalhadores de Saude e entidades de Usuários,
atua na formu laç:io de estratégias e no controle da execuç.êo da poJltica de saúde,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tendo como objetivos básicos o
estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliaçao da poj!tica municipal de $aucie e
da operacionalização do Sistema Único de SaUde no Municlpio de Govemados Edison
lobao.

o

referido Conselho, foi criado pela lei Municipal nO
regulamentado em l eis que sofreram afleraçoes nos anos seguintes.

_

f97, encorltra-se

Cootudo, o Município vem sendo questionado por órg30s federa is e o
Ministério Publico Estadual sobre sua composição, já que legislaç30 de 2003.
especificamente a ResoluÇêO nO 333, do Conselho Nacional de Saúde, aprova diretrizes
para aiaçilio, reformulaçao , estruturaçilio e funcionamento dos Conselhos de SaUde.
Assim. visa O presente Projeto de lei adequar-se ê essas normas federais,
bem como para atualizar a legislaç30 existente.
Essas. portanto, as razões para a apresentaçao do pro;eto ora encaminhado
ê elevada apreciaçao dos membros dessa Casa.
Dessa forma, face ê grandeza dos objetivos a serem atingidos é que.
solicitamos aos Nobre s Vereadores que aprovem esta propositura.
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Revoga a Lei Q5/1 1
que cria o Conselho
Municipal de Saúde, alualiza os objetivos, as
competências e a composição do referido
conselho e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNtCiplO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, no
uso de suas atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:

CAPíTULO I
Da Instituição
Arl 1° - A presente Lei cria e regula as atividades e atribuições do Conselho
Municipal de Saúde de Govemador Edison Lobi:io - CMS. com fulcro da Constituição Federal,
artigo 198 e nas Leis de nO 8.080 de 19 de setembro de 1990 e 8.142 de 28 de de:tembro
de 1990. observadas as diretrizes emanadas das Conferências Municipais, ESladuais e
Nacionais de Saúde.
CAPiTULO 11
Da Definição
Art. Z' - O Conselho Municipal de Saúde - CMS de Governador Edison Lobão,
em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do
Govemo, de Prestadores Privados e Conveniados, OU sem fins lucrativos de entidade dos
Trabalhadores de Saúde e entidades de Usuários, atua na formulação de estratégias e no
cofltrole da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
tendo como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da
política municipal de saúde e da operacionalização do Sistema Único de Saúde no Municipio
de GovernadOS Edison lobão.
CAPiTULO 111
Das Competências
Art. 3° - Compete ao Conselho Municipal de Governador Edison lobão.
observadas as diretrizes emanadas das Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais de
Saúde, assim como, no disposto na Constituição Federal e Ilas Leis Federais nO 8.0BO de
19 de setembro de 1990 e 8.142 de 28 de dezembro de 1990 .
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1- Definir a Política Municipal de SaUde:
11 - Deliberar. analisar contrOlar
oper.!cionalizaçio do Sistema Único de Saüde;

e

aparecer

em

nlver

muniçipal, a

111 - Deliberar sobre estratégias e diretrizes necessérias ao controle a avaliação
da operacionaJização do Plano Municipal de SaUc!e, inclusive nos &eUS aspectos econOmicos
e financeiros;
IV - Aprovar, controlar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de SaUde do
municlpio;
V - Apreciar e emitir parecer sobre o Plano de aplicaçAo dos recursos
Ofçamentários e financeiros alocados no Fundo Municipal de Saúde;
VI - Apreciar e se pronunciar conclusivamente sobre os relatOrlos 00 gasta0

eJou iI\.Iditooas realizadas nos ÓfIÕlAos ou entidades integrantes ou consorciadas 110 Sistema
Único de Saúde de Govemadof Edison lobao;
VII- Deliberar sobre a criaçAo 00 Comi$SOes TéCnicas necessárias ao efetivo
desempenho das funÇÕeS do Conselho Munidpal de Saúde;
VIII- Promover a articulação intersetorial de saUde, com vista é implementação
de um Modelo de Atenç:io é Saúde que atenda es reais necessidades de saUde da
população;
IX - Solicitar aos Orgl05 Públicos Integrantes do Sistema Único de Saúde SUS no municlpio a coIabofllçAo de servidores de qualquer IÕlraduação funcional, para
participarem da elaboração de estudos, para proferirem palestras técnicas ou ainda prestarem
esclarecimento sobre as atividades desenvolv'das pelO 6rg:io a que pertencem;
X - Desenvolver gestOes junto aos órgéos formadores e entidades e
Movimentos ligados á saúde em Governador Edison lobão, no sentido 00 buscas
compatibililar a pesquisa cientifica na área da saUde e da educação, com os interesses
prioritários e epidemiológicos da população;
XI - Estabelecer parâmetros quanto á poIltica de recursos humanos a ser
seguida ao 1mbito do Sistema Único de Saúde de GovernadOf Edison lobão;
XII - Estabel8C1l r instruções e diretrile5 para 11 formação dos Conselhos
Gestores de Unidades de Saúde eJou Conselhos locais ou Distritais no municipio de
GovernadOf Edison loblo;
XIII - Elaborar critérios para c:elebraçao de convênios. contralos e outras
avenças com Prestadores Públicos. Filantrópicos e Pessoas Físicas. sempre obedecendo os
R.ua Urbano Roehlo, sln - Centro CEP 65.928-000 _ GQvemadot Edison labia
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ditames da Lei 8,666, de 21 de junho de 1993 e o disposto no artigo 199 da Constitulç~o
Federal e nos artlgoa 24, 25 e 26 da Lei Org6niça da Saude de nO8080 de dezembro de

1990;
XIV - Autorizar o descredeoclamento de prestadores de serviços que
descumprirem as normas legais do Sistema Único ele SaUde. pactuadas em Convênio ou
Contraio especlficos a!>Sir.ados com a Secretaria Municipal de SaUde;
XV - Garantir Que os Sistemas de Informação dos Órglios integrantes do SUS
no MunlClpio de Governador Edison Lobao, forneçam mensalmente li Secretaria Executiva do
Conselho Municipal de Saúde, informes epidern'oIógicos de morbi-mor\aJidade, de consultas e
intemaç6es prestadas pelo SUS, além de outras infoonaç6es de interesse para a saúde
pública, divulgando-as para a população;
XVI - Garantir Audiências Públicas trimestraiS na Camara de Vereadores de
Governador Edison Loblio, consoante disposto no eltlgo 12 da lei 8.693193;
XVII - Ter acesso a qualquer infoonaçâo que diga respeito a estrutlXa e pleno
funcionamento de todos os órg:.os vinculados ao Sistema Ú~ de SaUde em QovemadOl
Edison Lobao;
XVIII - Manter audiências com dirigentes dos órgaos vinculados ao Sistema
Único de Saúde em Governador Edison loblo;
XIX - Aprovar o Regimento Interno, a org.anizaçâo e as normas de
funcionamento da Conferência Municipal de Saúde, Que reuni,·S&-á ordinariamente a cada 02
(dois) anos:

xx - Propor o desenvolvimento de ações e serviços para a proteção, promoção,
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores subme~dos aos riscos e agravos das
condições de trabalho,
CAPiTULO IV
Da Com posição
Art. 4° - O Conselho Municipal de Saúde - eMSI de Governador Edison Lobão.
6rglio colegiado de C<lréter permanente e deliberativo e com a funçao fiscalizadora . composto.
de forma paritéria, cooforme Lo l nO 8.142 artigo 1°, § 40 de 28 de dezembro de 1990 e a
Resoluçlo 333 do Conselho Nacional de Saude, com representaçao do Governo,
Prestadores de Serviços Privados COnveniados ou sem fins lucrativos em 25% de entidades
dos Trabalhadores de Saúde em 25% e de entidades de Usuários em 50% petfazondo um
total de 12 membros titulares e, respectivamente. 12 membros suplentes.
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Art se • A escolha das Entidades, órgaos e InstitliçOes que terJo essento no
Conselho Municipal de Saúde ~ CMSI de Governador Edison lobão sem definida nas
Conferências Municipais de Saúde. que deverao ser amplamente divulgadas e precedidas por
Pré-Confer!ncia de Saúde.

§ 1 - As Conferências Municipais de SaUde devem sef presididas de PrêConferências de Saúde, com ampla discussao e constara da pauta o ponto acerca da
definição dos representantes no Conselho Municipal de Saúde:

§ 2 - Os seguimentos QUe comporao o Conselho Municipal de Saúde terllo
plena autonomia na escolha dos órgAos governamentais, nào governamentais, instituições
públicas, privadas. entidades ou fórum de entidades, com a seguinte distribuição de vagas :
I - Governo, Prestadores de 5efViços Privados e sem fins lucrativos com 25%
represantaçOes;
11 - Entidades dos Trabalhadores de Saú de com 25% representações e:
111- Entidades de Usuários com 50% rePl"esentaçOes.

§ 3 - A indicaçao de Governo, titulares e suplentes, respectivamente, será
prerrogativa do Executivo Munieipal. sendo que será garantida a vaga da Seaetaria MtmicipaJ
de Saúde ou 6rgao congênere resporwive/ pela execuçao da poIitica de laUda 1"10 Municlpio.

§ .... - Os representantes do Governo ao se afastarem ou serem afastados dos
seus carvos serao imediatamente substituldos e nomeados pelo Prefeito.
§ 5 - Os representantes dos demais segmentos serlio indicados pelas
entidades que foram escolhidas nas suas respectivas Conferências Municipais de Saúde.

§ 6 _ Para cada titul ar das demais representações será definido um suplente
também eSCOlhido nas Conferências Municipais de Saúde.
Art 6" . As tunç:6es dos membros do CMS nao serao remuneradas, sendo seu
exerclcio considerado de relevlncia pUblica. portanto. deve ser asseglT<ldo a liberação de
seu traoalho para as reuniOes e demaiS atividades desenvolvidas como Conselheiro . em se
trotando de atividades itinerantes demandas das funções de Conselheiro de Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde devefá garantir ajuda de custo para deslocamento,
hospedagem e al imentação quando de realização de alividades sopervisão e
acompanhamento das ações o serviços de saUde em povoados ou fora do Municfpio.
Art. 7" - O mandato do CMS de Governador Edison Lobao serâ de dois anos,
MO coioodindo com O termino do mandato 00 Prefeito Municipal.
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Art 8". Os representantes titulares e suplentes serão nomeados por portaria do
Prefeito, mediante indieação de seu mpectivo órgao, entidade ou FÓfum de entidades
através de oficio.

Art. 9" . A organizaçflo interna e as normilS de funcionamento do Conselho
Municipal de SaUde serao regulamentadas por Regimento Interno elaborado e aprovado pelo
plenário do CMS de Governador Edison Lobao, confonne determina o artigo 1° § 5· da lei
8.142 de 28 de dezembro de 1990.
Art 10 - As deliberações do Conselho Municipal de Saúde, observado o
qUÓfUm estat>elecido no Regimento Interno, serao tomadas mediante:
I - ResoluçOes homologadas pelo Prefeito Municipal ou pelo Secretério
Municipal de Saúde por delegaçao do Prefeito, sempre que se reportarem a
responsabilidades legais do Conselho;

11 - Recomendaçao sobre lema Ou asSunto espadfico que nao é habitualmente
de sua responsabilidade direta, mas é retevante eJou necessário, dirigida a alor ou atores
institucionais de quem se espera ou se pede determinada conduta ou providência:
UI - Moções que expressem o juizo do Conselho sobro fatos ou situaçOes. com
o propósito de manifestar reconhecimento, apoio, critica ou oposiçilo.

Art. 11 - As desp8SU necessárias para o bom funcionamento e para .. atuaçao
do Conselho Municipal de SaUde no que diz respeito às suas atribuiQOes legais dever.lio ser
custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 12 - O atual mandato do Conselho Municipal de Saúde, com a composiçao
definida na Lei
, será mantido até a posse dos conselheiros definidos na _ .
Confertncia Municipal de Saúde a ser realizada no dia ~~~~~_
Art. 13 - Esta Lei entra em vigof na data de sua publicação. revogando-se as
disposiçOes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2009.

E

'=1i
)
8
si.

LOURENCIO
DE MORAES
Prefeito Municipal
RUI! Urbano RoeM, stn - Centro CEP S5.92~ _ Go... mador Ediaon Loblo

