
LEI MUNICIPAL Nº 12/2001 
 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal, a criar o Conselho 
Municipal de Saúde – CMS  e dá 
outras providências. 

 
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 

Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - É criado o Conselho Municipal de Saúde – 
CMS – como órgão colegiado de cooperação governamental, de caráter 
permanente e deliberativo, que deverá atuar na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde no âmbito do Município e cujas 
decisões serão homologadas pelo Prefeito Municipal.  

 
Parágrafo único – O CMS é vinculado diretamente ao 

Gabinete do Prefeito e tem como órgãos o Plenário, composto pelo conjunto 
dos conselheiros e uma secretaria Executiva. 

 
Art. 2º - Compete ao CMS: 
 
a)atuar na formulação e controle da execução da 

política de saúde, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e de 
gerencia técnico-administrativa; 

 
b) estabelecer estratégias e mecanismos de 

coordenação e gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados em 
nível nacional e estadual; 

 
c) traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos 

de saúde, adequando-os às diversas realidades epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

 



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

 
e) propor medidas para o aperfeiçoamento da 

organização e do funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS; 
 
f) 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. 

 
g) fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das 

ações e serviços de saúde; 
 
h) propor a convocação e estruturar a comissão 

organizadora das Conferências Municipais de Saúde; 
 
i) fiscalizar a movimentação de recursos repassados à 

Secretaria Municipal da Saúde e/ou ao Fundo Municipal de Saúde; 
 
j) estimular a participação comunitária no controle da 

administração do Sistema de Saúde; 
 
l) propor critérios para a programação e para a 

execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, 
acompanhando a movimentação e destinação dos recursos; 

 
m) estabelecer critérios e diretrizes quanto à 

localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde públicos e 
privados, no âmbito do SUS; 

 
n) elaborar o Regimento Interno do Conselho e suas 

normas de funcionamento; 
 
o) estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas 

sobre assuntos e temas na área da saúde de interesse para o desenvolvimento 
do Sistema Único de Saúde; 

 
p) outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica 

da Saúde e pelas Conferências Nacional e Estadual de Saúde. 



 
Art. 3º - O CMS compor-se-á de 12 (doze) membros, 

designados pelo Prefeito, sendo:  
 
I – 2 (dois) representantes do Governo, a saber: 
 
a) Secretário Municipal da Saúde; 
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 
 
II – 2(dois) Representantes dos Trabalhadores da área 
da saúde, a saber: 
 
a) 1 (um) representante dos Agentes Comunitários de 

Saúde; 
b) 1 (um) representante das categorias profissionais de 

saúde do Município; 
 

III – 2 (dois) representantes de prestadores de serviços 
de saúde de entidades filantrópicas e não filantrópicas, a saber: 

 
a) 1 (um) representante do Hospital Comunitário de 

Carazinho; 
b) 1 (um) representante dos prestadores privados ou 

credenciados pelo SUS; 
 

IV – 6 (seis) representantes dos usuários dos serviços 
de saúde, indicados pelas seguintes entidades: 

 
a) Associação dos Moradores de Rincão do 

Segredo; 
b) Associação dos Moradores de Linha Vitória; 
c) Representante do Conselho de Desenvolvimento 

Rural; 
d) Associação dos Moradores de Vila Seca; 
e) Representante da Comunidade São João Batista; 
f) Associação dos Moradores de Mata Cobra. 

 
§ 1º - As entidades com representação no CMS, 

governamentais ou não, indicarão, cada uma, os seus representantes, sendo 



um titular e outro suplente, cujas nomeações serão efetuadas por decreto do 
Prefeito, para um período de 2 (dois) anos, admitida a recondução. 

 
§ 2º - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do 

CMS serão eleitos, anualmente, dentre os membros componentes do Conselho 
e empossados pelos mesmos na mesma oportunidade. 

 
§ 3º - Estarão impedidos de participar do CMS os 

cidadãos eleitos para o exercício de mandato eletivo. 
 
Art. 4º - O desempenho da função de membro do CMS 

será gratuito e considerado de relevância para o Município. 
 
Parágrafo único – A ausência não justificada por 3 

(três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um) ano, 
implicará na exclusão automática do conselheiro, cujo suplente passará à 
condição de titular. 

 
Art. 5º - O CMS reunir-se-á, no mínimo  1(uma) vez 

por mês, ordinariamente, ou em caráter extraordinário quando convocado 
pelo Presidente ou 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 
Art. 6º - O Prefeito poderá designar servidores para 

executar os serviços da Secretaria Executiva do CMS. 
 
Parágrafo único – As Secretarias e Departamentos 

Municipais, darão ao CMS apoio técnico e administrativo necessário à 
realziação de suas finalidades e execução de suas atribuições. 

 
Art. 7º - O CMS eleborará e aprovará o seu Regimento 

Interno o qual será oficializado por decreto do Poder Executivo. 
 
Parágrafo único – As deliberações do CMS serão 

tomadas por maioria absoluta de seus membros, formalizadas em Resoluções, 
sempre que necessário. 

 
Art. 8º - O Prefeito Municipal determinará o local onde 

funcionará o CMS. 
 



Art. 9º - A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá à conta do Fundo Municipal da Saúde do orçamento vigente e por 
dotações especificas nos orçamentos vindouros. 

 
Art. 10º - Dentro de 15(quinze) dias, contados da data 

da publicação desta Lei, O Poder Executivo convocará os órgãos e entidades, a 
que se refere o art. 3º, para que indiquem seus representantes e elaborem o 
Regimento Interno do CMS, ocasião em que serão eleitos e empossados o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário. 

 
Art. 11º - Está Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 5 de março de 2001. 
 
 
 

            João Domingos R.da Silva 
                           Prefeito Municipal 
 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
Rita de Cássia de Oliveira 
  Diretora de Expediente 
 


