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LEI ns 248 de 16 de Maio de 1995.

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MON

TADAS, ESTADO DA PARAÍBA, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS,

FAÇO SABER QUE O LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO

A PRESENTE LEI:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Artigo 12 - Fica instituído o Conselho Municipal de Sau

de - CMS em carater permanente, como orgao deliberativo do Sistema

Único de Saúde - SUS, no âmbito do Município de Montadas, Estado

da Paraiba.

Artigo 22 - Sem prejuízo das funções do Poder Legislat^
vo Municipal, compete ao CMS:

I - Definir as prioridades de Saúde;

II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas da

Política de Saúde;

III - Deliberar sobre o Plano Municipal de Saúde;

IV - Atuar na formulação de estratégicas e no controle

de execução da Política de Saúde;

V - Propor critérios para a programaçao e para as exe

cuções financeiras e orçamentárias do Fundo Muni

cipal de Saúde, acompanhando a movimentação e o

destino dos recursos;

VI - Acompanhar, Avaliar e Fiscalizar os serviços de

saúde prestados à população pelos órgões e enti-

dades publicas e privadas integrantes do SUS no

Município;

VII - Defenir critérios de qualidade para o funciona

mento dos serviços de saúde, públicos e privados,
no âmbito do SUS;

VIII - Defenir critérios para celebração de contratos e

convênios entre o setor público e as entidade pri^
vadas de saúde, no que tange à prestações de ser
viços de saúde;
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IX - Apreciar previamente os contratos e convênios re -

feridos no inciso anterior;

X - Estabelecer diretrizes quanto à localização e o t^
po de unidades prestadoras de serviços de saúde ,

publico e privados, no âmbito do SUS;

IX - Elaborar seu Regimento Interno;

XII - Outras atribuições estabelecidas em normas comple-

mentares.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Artigo 32—0 CMS terá a seguinte composição:

I - DO GOVERNO MUNICIPAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRI

VADOS.

a) um representante da Divisão da Saúde, deste Município;

b) um representante do Centro de Saúde Estadual Severino de

Araújo Souza;

c) um representante da Divisão da Educação e Cultura, deste Mu

nicípio.

II - DOS USUÁRIOS.

a) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Montadas-PB;

b) um representante da Pastoral;

c) um representante das Associações Comunitária.

1 - A cada titular do CMS, indicado pelas entidades, correspon

dera um suplente.

2 - Sera considerada como existente, para fins de participação

no SUS a entidade regularmente organizada.

3-0 numero de representantes do que trata o inciso II do pre

sente artigo não será inferior a 50% (Cinqüenta por cento) ,
dos membros do CMS.

Artigo 42 - Os membros efetivos e suplentes do CMS se

rão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação:
I - da autoridade estadual ou correspondente local, no caso

de representação de órgão estaduais;

II - dos responsáveis das respectivas entidades nos demais ca

sos.

1- - Os representantes do Governo Muncipal serão de liver es

colha do Prefeito.
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2s - o Diretor do Departamento de Saúde e membro nato e

presidente do CMS.

Artigo 5^-0 CMS reger-se-á pelas seguintes dispo

sições, no que se refere a seus membros:

I - o exercício da função de Conselheiro não será remunera

da, considerando-se como serviço público relevante;

II - os membros do CMS serão substituídos caso faltem, sem

motivo justificado, a 03 (Tres) reuniões consecutivas

ou 04 (Quatro) reuniões intercaladas no período de um

ano.

III - os membros do CMS poderão ser substituídos mediante so

licitação, da entidade ou autoridade responsável, apre

sentada ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO II

DO FUNCIONAMENTO

Artigo 6^-0 CMS terá seu funcionamento regido pelas

seguintes normas:

I - o órgão de deliberação maxima é o plenário;

II - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a

cada bimestre e extraordinariamente quando convocadas

pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus

membros;

III - para a realização das sessÕes será necessário a presen

ça da maioria absoluta dos membros do CMS, que delibera

ra pela maioria dos votos dos presentes;

IV - cada membro do CMS terá direito a um único voto na ses

são plenária;

V - as decisões do CMS serão consubstanciadas em resoluções.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presidente do CMS terá, além do voto comum, o

de qualidade.

Artigo 79-0 Departamento Municipal de Saúde prestará

o apoio administrativo necessário ao funcionamento do CMS.

Artigo 82 - Para melhor desempenho de suas funções o

CMS poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes

critérios:

I - consideram-se colaboradores do CMS, as instituições

formadoras de recursos humanos para a saúde e as

entidades representativas de profissionais e usu-

rarios dos serviços de saúde, sem embargo de sua

condição de membro;
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II - poderão ser convocadas pessoas ou instituições

de notória especialização para assessorar o CMS

em assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas, consti

tuídas por entidades-membros do CMS e outras ins

tituições, para promover estudos e emitir pare-

ceres a respeito de temas específicos.

Artigo 92 - As sessões plenárias ordinárias e extraor-

dinarias do CMS deverão ter divulgação ampla e acesso assegurado ao

público.

PARÁGRAFO ÚNICO - As resoluções do CMS, bem como os temas tratados
em plenário, reunião de diretorias e comissões ,

deverão ser amplamente divulgadas.

Artigo 102 o CMS elaborará seu Regimento Interno no

prazo de 90 (Noventa) dias após a publicação desta Lei.

Artigo 112 _ A presenté^Lei, entra^ em vigor na
de sua publicação, revogando as ^isiposições em contrário.
PREFEITURA MUNCIPAL DE MONTAd/s,/ lA de Maio fíe/l995.
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