
Projeto de Lei n º1.545, de 06 de março de 01 
 
“Revogam as Leis 1.268 de 16 de abril de 1.993 e 
1.118 de 16 de dezembro de 1.991 e institui e 
organiza o Conselho Municipal de Saúde e dá outras 
providências”. 

 
A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU E EU, 
Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 
 
Art 1º- Ficam revogadas as Leis municipais  nºs: 1.268 de 16 de abril de 
1.993 a qual dispõe sobre o funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde  e a Lei de nº1.118 de 16 de dezembro de 1.991 que instituiu o 
Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art 2º- Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde – CMS, em caráter 
permanente, como órgão deliberativo do CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SUS, no âmbito municipal. 
 
Art 3º- Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo são competências 
do CMS: 
 

I- definir as prioridades da saúde; 
II- estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do 

Plano Municipal de Saúde; 
III- atuar na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde; 
IV- propor critérios para a programação e para as execuções 

financeiras e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, 
acompanhando a movimentação e o destino dos recursos; 

V- acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde 
prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e 
privadas, integrantes do SUS no município, inclusive avaliar e 
fiscalizar   os usuários; 

VI- definir critérios de qualidade para funcionamento dos serviços 
de saúde, públicos e privados, no âmbito do SUS; 



VII- definir critérios para celebração de contratos ou convênios 
entre o setor público e as entidades privadas de saúde, no que 
se relaciona à prestação de serviços de saúde; 

VIII- apreciar previamente os contratos e convênios a que se refere 
o inciso anterior; 

IX- estabelecer diretrizes quanto à localização e o tipo de unidades 
prestadoras de serviços de saúde públicas e privadas, no 
âmbito do SUS; 

X- elaborar o seu Regimento Interno; 
XI- outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 

 
Art 4º- O Conselho Municipal de Saúde terá composição paritária e será 
formado com 50% (cinqüenta por cento) de representantes do Governo 
Municipal, dos trabalhadores de Saúde e dos prestadores de serviços de 
Saúde, e de 50% (cinqüenta por cento) por representantes de usuários. 
 
Art 5º- O Conselho Municipal de Saúde, será organizado e funcionará 
conforme as disposições desta  lei e será composto por representantes de 
órgãos públicos e de entidades, assim distribuídos: 

 
Órgãos e entidades representadas: 
50% (cinqüenta por cento) de representantes do Governo Municipal, 
dos trabalhadores de saúde e de prestadores de serviços de saúde; 
50% (cinqüenta por cento) será representado por usuários: 
representantes de entidades religiosas e representantes da 3ª. Idade. 
 
Entidades representadas  -  usuários: 

a- representante de entidades congregadas de sindicatos de 
trabalhadores urbanos e rurais; 

b- representantes de movimentos comunitários organizados na 
área de saúde; 

c- representantes de conselhos comunitários, associações de 
moradores ou entidades equivalentes; 

d- representantes de associação de portadores de deficiência; 
e- representante de entidade de defesa do consumidor; 
f- representantes de entidades religiosas; 
g- representantes da geração de 3ª idade. 

 



Art 6º-  O Conselho Municipal de Saúde será paritário e composto em 
uma das partes pelo representante do Governo municipal, trabalhadores 
de saúde e prestadores de serviços públicos e privados e, em outra, por 
representantes de usuários. 
 
§ 1º - o segmento do Governo municipal terá a seguinte composição: 
“até três (3) representantes titulares e até três (3) suplentes, indicados 
pelo poder público municipal. 
 
§ 2º- Os representantes dos prestadores de serviços de saúde, terá a 
seguinte composição:  três representantes titulares, e três (3) suplentes de 
prestadores de serviços do SUS, compreendendo entidades públicas e 
com fins lucrativos. 
 
§ 3º. - o representante dos trabalhadores de saúde terá a seguinte 
composição: três (3) representantes titulares e três (3) suplentes 
 
Art 7º- São órgãos do Conselho: 

a) - Plenário ou Colegiado Pleno; e 
b) – Secretaria Executiva. 

 
Art 8º- Estes órgãos serão compostos da seguinte maneira: 
 
§ 1º. O Plenário ou Colegiado Pleno pelo conjunto dos Conselheiros. 
 
§  2º-  A Secretaria Executiva, com assessoria técnica, é subordinada ao 
Plenário do Conselho. 
 
Art 9º- Os atos do Conselho serão homologados pelo Chefe do Poder 
Executivo, podendo esta atribuição ser delegada ao Secretário Municipal 
da Saúde. 
 
Art. 10º- O colegiado Pleno reunir-se-á obrigatoriamente uma vez ao mês 
e extraordinariamente sempre que necessário, e funcionará baseado em 
Regimento Interno a ser elaborado e aprovado pelo Plenário. 
 
Art 11- A Secretaria Executiva será a unidade de apoio e funcionamento 
do conselho de Saúde, secretariando suas reuniões e servindo de 
instrumento divulgador de suas deliberações, mantendo intercâmbio 



constante com as unidades do Sistema Único de Saúde e articulando os 
entendimentos necessários ao aprimoramento do mesmo. 
 
Parágrafo único: A Assessoria Técnica da Secretaria Executiva contará 
com pessoal administrativo e técnico, assistirá ao plenário, mobilizando 
consultorias e assessoramento por parte das instituições, órgãos e 
entidades da área de saúde que dará suporte e apoio técnico ao 
Conselho. 
 
Art 12-  O mandato dos membros do CMS, será de dois (02) anos, 
renovável por igual período, por uma única vez, cumprindo-lhes exercer 
suas funções até a designação dos substitutos, não poderá em qualquer 
hipótese coincidir com o término dos mandatos  dos agentes políticos 
(municipais). 
 
Parágrafo único: O Presidente do Conselho será eleito entre os membros 
do Conselho em reunião plenária. 
 
Art 13- Nenhum conselheiro será remunerado pelas suas atividades, 
sendo as mesmas consideradas de relevância pública. 
 
Art 14- O Regimento Interno definirá o “quorum” mínimo para caráter 
deliberativo das reuniões do plenário, para as questões de suplência e 
perda do mandato por faltar não justificadas. 
 
Art 15- O Conselho tem autonomia de se auto-convocar, sendo que suas 
reuniões deverão ser abertas ao público com pauta e datas previamente 
divulgadas pela imprensa disponível na cidade. 
 
Art 16- COMPETE AO CONSELHO DE SAÚDE: 

1. atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, 
incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência 
técnico-administrativa; 

2. estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do 
SUS, articulando-se com os demais colegiados em nível nacional, 
estadual e municipal; 

3. traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos de saúde, 
adequando-os às diversas realidades epidemiológicas e à 
capacidade organizacional dos servidores; 



4. propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor 
resolutividade, verificando o processo de incorporação dos avanços 
científicos e tecnológicos na área ; 

5. propor medidas para aperfeiçoamento da organização e do 
funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS; 

6. examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre 
assuntos pertinentes a ações e serviços de saúde, bem como apreciar 
recursos a respeito de deliberações do Colegiado; 
7. fiscalizar, acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de 

saúde; 
8. propor a convocação e estruturar a comissão organizacional das 

conferências Estaduais, Municipais de Saúde; 
9. fiscalizar a movimentação de recursos repassados para a Secretaria 

de Saúde e ou ao Fundo de Saúde; 
10. estimular a participação comunitária no controle da administração 
do       Sistema de Saúde; 
11. propor critérios para a programação e para as execuções 
financeiras e orçamentárias dos Fundos de Saúde, acompanhando a 
movimentação e destinação de recursos; 
12.  estabelecer critérios a diretrizes quanto à localização e ao tipo de 
unidades prestadores de serviços de saúde públicas, privadas, no 
âmbito do SUS; 
13.elaborar Regimento Interno do Conselho e suas normas de 
funcionamento; 
14.  estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos 
e temas na área de saúde de interesses para o desenvolvimento do 
Sistema Único de Saúde; 
15.  outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde, pela 
IX Conferência Nacional de Saúde, e pela Lei Orgânica do Município. 
 
Art 17- Fica acrescentado à presente Lei, na íntegra, o artigo 183 da 
Lei Orgânica do Município, com competência do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
Art 18- Fica ratificado em todos os seus termos os Regimentos 
Internos. 
 
Art 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições mencionadas. 



       
     Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 8 dias do  mês de 
março do ano de dois mil e um (08/03/2001).  

 
                            
 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

          
                       
  


