
Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
Página 1 de 5 

-iBLICAIU 	NO UU 

MURAL EM  JLiIL 

CFE. LEI MUN 60212012 

'r 

LEI N°0753, DE 19 DE JUNHO DE 2017. 

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
RIQUEZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Renaldo Muelier, Prefeito Municipal de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe 
confere o Artigo 64, III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1° Em conformidade com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, Título VIII, Capítulo II e as Leis Federais 8.080/90 e 
8.142/90, fica instituído o Conselho Municipal de Saúde de Riqueza - 
SC, órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de 
Saúde no âmbito Municipal, que tem por competência formular 
estratégias e controlar a execução da política de saúde do 
Município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

1- A composição, organização e competências devem ser disciplinadas 
no Regimento Interno, e homologado por Decreto do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

Art. 2° São competências do Conselho Municipal de Saúde de Riqueza: 

1- acompanhar, fiscalizar, controlar e avaliar a implementação e 
consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

II- atuar na formulação e no controle da execução da política 
Municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e 
privados; 

III- acompanhar, definir e fiscalizar os modelos de atenção à saúde 
da população e de gestão do Sistema Único de Saúde em função dos 
princípios que o regem e de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização dos serviços nos termos da Lei n° 
8.080, de 19 de Setembro de 1990; 

IV- acompanhamento da elaboração do Plano Municipal de Saúde - PMS, 
bem como aprová-lo e acompanhar a sua execução; 

V- acompanhar, discutir e avaliar a formulação da proposta 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e sua programação 
financeira, ainda acompanhar, discutir e apreciar a avaliação de sua 
execução; 

VI- controlar a execução do cronograma orçamentário do Fundo 
Municipal de Saúde, bem como a sua aplicação e operacionalização; 
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VII- avaliar a organização e o funcionamento do Sistema de Saúde; 

VIII- propor critérios para programação e execução financeira e 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação 
e a destinação dos recursos; 

IX- acompanhar, avaliar e definir parâmetros para compra de 
prestação de serviços e de ações de saúde dos serviços privados e/ou 
pessoas físicas, de acordo com o Capítulo II, da Lei Federal n° 8080 
de 19 de Setembro de 1990; 

X- criar, coordenar e supervisionar as Comissões Inter setoriais e 
outras que, a critério do Conselho, julgar necessárias, inclusive 
Grupos de Trabalho, integrados por órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal e por entidades representativas da 
sociedade civil organizada; 

XI- possibilitar o amplo conhecimento do Sistema Único de Saúde à 
população, às instituições públicas e entidades privadas, divulgando 
dados, e estatísticas relacionadas com a saúde e também estimular e 
apoiar a educação para o controle social; 

XII- estimular a articulação e o intercâmbio com os demais Conselhos 
Municipais, Entidades Governamentais e não Governamentais, Entidades 
Privadas e Instituições responsáveis por ações ligadas à saúde, 
especialmente com os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério 
Público e a Mídia, visando à promoção e o aperfeiçoamento da Saúde 
da comunidade; 

XIII- convocar em caráter ordinário ou extraordinário a Conferência 
Municipal, relacionada à Saúde, Saúde do Trabalhador, entre outros 
temas ligados ao referido Conselho, nos termos do disposto no artigo 
1°; da Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 

XIV- estimular e apoiar estudos e pesquisa sobre assuntos e temas na 
área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde - SUS; 

XV- acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação 
científica e tecnológica na área de saúde, visando à observação de 
padrões éticos; 

XVI- alterar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, 
obedecendo ao disposto no § 50 do artigo 1°, da Lei n° 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, a qualquer tempo, a fim de atender as 
exigências do interesse da Saúde, na forma prevista nesta Lei; 

XVII- propor a alteração da Lei Municipal que estabelece a 
composição, organização e competências do Conselho Municipal de 
Saúde; 

XVIII- acompanhar a execução das deliberações do Conselho e seu 
efetivo cumprimento pelos órgãos envolvidos; 
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XIX - regulamentar a eleição dos Conselhos Locais de Saúde, bem como 
desenvolver em conjunto com os mesmos o respectivo Regimento Interno 
de Funcionamento. 

Art. 30  A paridade do Conselho Municipal de Saúde do Município de 
Riqueza se dará acordo com as recomendações da 10' e da 11' 
Conferências Nacionais de Saúde, e Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde, que consiste na distribuição das vagas da seguinte forma: 

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de 
saúde; 
e) 25% de representação de governo e prestadores de serviços 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 

Art.40  O Conselho Municipal de Saúde será composto por 06 (seis) 
membros titulares e 06 (seis) suplente, representantes das 
entidades, obedecendo-se à paridade instituída pelo artigo 30desta 
Lei, tendo a seguinte composição: 

1- Representantes do Governo: 
- Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação, 

Saúde e Promoção Social; 
- Um representante da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças; 

II- Representantes de entidades representativas de trabalhadores da 
área da saúde: 

- Um representante da Estratégia de Saúde da Família - ESF; 
- Dois representantes dos profissionais de saúde vinculados ao 

SUS; 

III- Representantes dos Usuários: 
- Dois representantes das comunidades do interior do 

Município; 
- Um representante da Câmara de Diretores Lojistas CDL; 
- Um representante das Associações de Pais e Professores APP; 
- Um representante das instituições religiosas; 
- Um representante dos Clubes de Idosos; 

§ 1° A escolha dos membros será realizada no prazo máximo de 90 
(noventa) e mínimo de 60 (sessenta) dias que antecede ao termino do 
mandato. 

§ 2° As entidades, movimentos e instituições que farão parte do 
Conselho Municipal de Saúde indicará, por escrito, seus 
representantes, de acordo com a sua organização. 

§ 30  Os representantes do governo municipal serão indicados pelo 
Fórum de profissionais ou pela Entidade representativa. 

§ 40  o presidente do Conselho Municipal de Saúde será escolhido, em 
reunião, através de votação de seus membros. 
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§ 50  Os representantes das entidades, órgãos ou instituições e o 
presidente, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
através de Decreto. 

§ 60  O mandato do Conselho Municipal de Saúde será de 2 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos. 

Art. 5°  O Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas seguintes 
disposições no que se refere a seus membros. 

1- O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, 
considerando-se como serviço público relevante; 

II- Os membros do Conselho Municipal de Saúde poderão ser 
substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade 
responsável. 

Art. 60  O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento regido 
pelas seguintes normas: 
1- O órgão de deliberação máxima é o Plenário; 

II- As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 
trinta dias, e, extraordinariamente, quando necessário, sendo 
convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos 
membros, com base em seu Regimento Interno; 

III- Para a realização das sessões, será necessária a presença da 
maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Saúde, que 
deliberará pela maioria dos votos dos presentes; 

IV- Cada membro do Conselho Municipal de Saúde terá direito a um 
único voto na sessão plenária; 

V- O Presidente do Conselho Municipal de Saúde terá além do voto 
comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar ad-
referendum do Plenário; 

VI- As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão 
consubstanciadas em resoluções; 

VII- Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão substituídos 
caso faltem, sem motivo justificado, a quatro reuniões consecutivas 
ou oito reuniões intercaladas no período de dois anos; 

VIII- A pauta e o material de apoio às reuniões serão encaminhados 
aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

Art. 7° Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal 
de Saúde poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os 
seguintes critérios: 

1- Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Saúde, as 
instituições formadoras de recursos humanos para a saúde e as 
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entidades representativas de profissionais e usuários de saúde, sem 
embargo de sua condição de membro; 
II- Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para assessorar o Conselho Municipal de Saúde em 
assuntos específicos; 

III- Poderão ser criadas comissões internas constituídas por 
entidades-membro do Conselho Municipal de Saúde e outras 
instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de 
temas específicos. 

Art. 80 As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do 
Conselho Municipal de Saúde deverão ter divulgação prévia e acesso 
assegurado ao público. 

Parágrafo único. As resoluções do Conselho Municipal de Saúde, bem 
como os temas tratados em plenário, reuniões de diretoria e 
comissões, deverão ser amplamente divulgadas. 

Art. 90  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário em especial a Lei 0182 de 06 de outubro 
de 1997 e a Lei 0246 de 20 de abril de 2011. 

Município de Riqueza 	9 de junho de 2017. 

RE 	'  MUEIL:R 
Prefei o de Riqueza 

Registrado e Publicado em Local de costume 

ADEMAR 	ÔNIO PIGNAT 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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