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LEI N.° 180 /2001. 
De 28 de agosto de 2001 

"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Câmara Municipal, através de seus representantes legais 
aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo 1 

o 	Dos Objetivos 

Art. l - Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde - CMS em 
caráter permanente, como órgão deliberativo do Sistema único de Saúde - SUS. 

Art. 2° - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são 
competência do CMS: 

1 - Atuar na formulação e controle da execução da Política de Saúde 
incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa; 

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

111 - Traçar diretrizes de elaboração e aprovar o Plano Municipal de 
Saúde, adequando-os às diversas realidade Epidemiológicas e à capacidade organizacional 
dos serviços; 

1V - Propor à adoção de critérios que definam qualidade e melhor 
resolutividade, verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos 
na área; 

V - Propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do 
funcionamento do Sistema único de Saúde - SUS; 

VI - 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; 

VII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços 
de saúde; 

VIII - Estabelecer critérios e diretrizes quanto à localização e tipo de 
unidades prestadoras de serviços de saúde públicos, filantrópicos e privados, no âmbito do 
SUS, bem como a sua fiscalização na prestação dos serviços; 

IX - Elaborar o regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e 
suas normas de funcionamento; 

X - Estimular, apoiar ou promover, estudos e pesquisas sobre assuntos 
e temas na área de saúde de interesse para o desenvolvimento do Sistema único de Saúde - 
SUS; 

XI - Outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 
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Capítulo II 

Da Estrutura e Funcionamento 

Seção 1 

Da Composição 

Art. 30 - O CMS de São Félix de Minas com 08 (oito) membros, é 
composto paritariamente por 50% dos representantes dos usuários, 25% dos trabalhadores da 
área de saúde e 25% do governo municipal e prestadores de serviços públicos, filantrópicos 
ou privados conveniados com o SUS, com mandato de 02 (dois) anos, assim discriminados: 

1— Do Governo Municipal 

o 	a) 	01 representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

b) 	01 representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

ii— Dos Trabalhadores da Área de Saúde 

a) 	02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 

111 - Dos Usuários 

a) 04 representantes dos usuários do SUS 

§ 1° - A cada titular do CMS corresponderá um suplente; 

§ 2° - Será considerada como existente, para fins de participação no 
CMS, a entidade regularmente organizada; 

Art. 40 - Os membros efetivos e suplentes do CMS, serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal, mediante indicação pelas instituições e em conformidade com o art. 
3° desta lei, após eleição em FORUM MUNICIPAL DE SAÚDE. 

§ 1° - Os representantes do governo municipal serão livre escolha do 
prefeito. 

§ 2° - O presidente do Conselho será eleito pelos seus conselheiros e 
dentre os seus membros. 

Art. 50 - O CMS 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 CMS serão substituídos caso as entidades fiquem 
faltosas sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões 
intercaladas no período de 01 (um) ano; 

III - os membros do CMS poderão ser substituídos mediante solicitação 
da entidade ou autoridade responsável, mediante documentação apresentada ao Prefeito 
Municipal. 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO 
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Art. 6° - O CMS, terá seu funcionamento regido pelas seguintes 
normas: 

1 - O órgão de deliberação máxima é plenário; 

II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e 
extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por requerimento da maioria dos 
seus membros, sendo amplamente divulgadas e em local de acesso assegurado ao público; 

III - Para realização das sessões será necessária a presença da maioria 
simples dos membros do CMS, que deliberará pela maioria dos votos dos presentes; 

IV - Cada membro do CMS, terá direito a um único voto na sessão 
plenária sob cada tema discutido; 

V - Em caso de empate, após duas sessões consecutivas, em uma 
terceira sessão vota somente o presidente, com voto de qualidade; 

VI - As deliberações do CMS serão consubstanciadas em resoluções, 
bem como os temas tratados em plenário e serão amplamente divulgadas. 

Art. 7' - O Departamento Municipal de Saúde prestará apoio 
administrativo necessário ao funcionamento do CMS. 

1 

Art. 8°  - Para melhor desempenho de suas funções o CMS poderá 
recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios: 

- Consideram-se colaboradores do CMS, as instituições formadoras de 
Recursos Humanos para à Saúde e as entidades representativas de profissionais e usuários dos 
serviços de saúde, sem embargo de sua condição de membros; 

LI - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para assessorar o CMS em assuntos específicos; 

III - Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidade - 
membros do CMS e outras instituições - para promover estudos e emitir pareceres a respeito 
de temas específicos. 

Art. 9° - O CMS elaborará seu Regimento Interno, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias após a posse dos Conselheiros eleitos para o mandato. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei N.° 009/97 de 29 de janeiro de 1997. 

São Felix de Minas-MG., aos 
28 dias do mês de agosto de 2.001, 

5° Ano de Emancipação Políticay) 

JURACI UZA 
Prefeito 	nicipal 

REGISTRADO às fls. 099 a 101- Livro n° 03 
PUBLCADO EM: 28/Agosto/ 2.001   
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