
Prefeitura Municipal de Sarapui
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR NP 019/91

De 05 de Julho de 1991.

" DISP3E SOBRE A CO',POSIÇIIO, ORSANI-

ZAÇSO E COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNI

CIPAL CL SAÚDE J: S•RAPUI E Dá PROVI

JÊNE14

TEREZA DL ALMEIDA 3ARR05 riOLTZ, Prefeita Munici

PAI de Sarapui, Estado de São Paulo, no usa de suas atribuições,

em especial ao disposto nos artigos 1S8 e 189 da Lei Orgânica do

Município, 1T. Z S A BER que a Câmara Municipal aprovou e ela saneis'

na e promulga a seguinte Lei:

Art. lv - C Conseino Municipal de Saúde de Sere

pui, previsto no art. 2:1 da Constitui

ção do Estado e instituído pelo art. 1_8 da Lei Orgânica do Muni

cipio, é o ór5ão deliberativo das atribuições do sistema único /

de saúde do município, identificadas co;r:

I - a elaboração e controle das políticas de saúde;

II - a formulação, fiscalização e acompanhamento das ações e ser

viços de saúde executedcs e desenvolvidos pelc sistema úni-

co de saúda.

Art. 2s - 0 Conselho Municipal de Saúde será di

ritjido por Mesa Diretora escolhida em

escrutínio secreto pelos seguintes membros que compõem seu ple-

nária:

1 - diretor dc Departamento Municipal da Saúde;

II - presidente da Comissão da Jrdem Social da Câmara;

1I1 - um representante do executivo;

IV - um representante do Legislativo;

- dois prestadores de serviço da Unidede p ista de Saúde;

VI - um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

VEE - um representante do professorado do Município;

0I1I - um representante dos servidores da Educação;

IX - um representante das confissões religiosas;

X - um membro da Associação dos Vicentinos, representando en-

tidades beneficientes;

XI - um representante da Associação de Pais e Mestres.
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§ 1R - 0 membro e seu suplente serão indicados

pelas entidades que representam, ea dois ofícios, enviados ao /

Prefeito, e ao Presidente da Cãeara, cabendo ao primeiro o Dure

to designativo.

§ 22 - C suplente assumirá, cora direito a voto

no caso de afastamento temporário ou do

finitivo do titular.

§ 3r - Os indicantes poderão, e qualquer tempo

propor e substituição de seu representar;

te , obedecidos as disposições deste artigo.

Art. 3 - No término do mandato os governo mu-

nicipal considorar-se-ão disoenaados

todos os membros a ele relacionados.

Art. Gr - A Mesa Diretora do Conselho será for-

mada por um Presidente e um Secreta -

rio Executivo, ambos com direito a voto, caoenoo ao presidente /

também o voto de desempate.

§ 12 - C mandato da Mesa será do dois anos, per

mitida reelei;B s , coincidindo, nacessa-

riemente , com a gestão dos mandatos eletivos municipais.

§ ZE - 0 componente da Mesa Diretora poderá ser

destituído pelo voto de dois terços dos/

membros do Conselho quando faltoso, omisso ou ineficiente no Co -

seepenno das suas atribuições regimentais, elegendo-se outro mem-

bro pare co-pletar o mandato.

§ iç - São i:pedi y_s de dirigir o Conselho:

1 - o diretor do Departamento Municipal oe Saú-

de;

II - o presidente da 4-omissão da Ordem Social da

Gamara;

III -.o representante do Executivo;

IV - o represantenoe do legislativo.

Art. 5: - C Diretor do Departamento Municipal /

oe Saúde terá assento a Mesa nas r,u-

ntoes Co Conselho , cabendo-lhe subsidiar os trabalhos do plena -

rio com as informações necessárias.

Preço 13 de Março, 25 - Terso 76-1177 - 76-1121

	

CEP 18.220 - 5 ARA P U I - SP



Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 62 - 0 Conselho flunicipal de Saúde reunir-

se-á ordinari_men.te e cada mãs e ex -

traordinariamente quando convocado pela presidência ou a requeri-

mento da maioria de seus membros.

§ 1Q - A Mesa Diretora dispensará o eeabro que,

sem motivo justifieaoo, deixar co compa -

recer a trãs reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas no pe-

ríodo du um ano.

2Ç - As sessões plenárias da Conselho insta -

lar-se-ao selo p resença da maioria de

	

/

seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos presentes.

Art. 7Q - As decisões do plenário dar-se-ão por

veto público, ressalvado o voto para/

a escolha da Mesa Diretora.

Parágrafo Único - As decisões materializar-se -

ao através de 'Jeliberaçeo nu-

mer das e assinadas pala lesa Diretora.

Art. 2Q - As funçces plenárias e diretoras

	

do

Conselho não serão remuneradas, sendo

o seu exercício considerado serviço relevante à preservação da se

úde da popula;ec.

Art.e2 - Cabe ao -on.selho Municipal de Saúde /

as atriouições previstas ne Constitui

ção do Estado e na lei Orgãnica do Município, no controle da exe-

cução e na deliberação sobre as eolilicds do saúde visando garan-

tir sace direito do cidadão, que é d:ver do Podar Público, median

te:

1 - políticas sociais, econemic:S e ambientais/

que visem o bem-estar físico, mental o soei

al do indivíduo e da coleiivieede e à redução da risco da doenças

e outros agravos;

11 - acesso universal e igualitárin às ações e /

ao serviço de saúde, em todos cs níveis;

III - direito à obtenção de informações e esclare

cimento de interesse da saúdo individual e

coletiva, eesim como atividades desenvolvidas pelo sistema;

IV - atendimento integral do indivíduo, abrangeu

do a prortoçëo, preservação o recuperação de
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sua saúde.

Art._ 0 - C Executivo Municipal, pelo seu Depar-

tamento Municipal de Saúde, é o Órgão/

coord nador e executador das açdos de saúde formuladas pelo Conse

lho, te.r, crio competente para o gerenciamento dos recursos do Fun

do 'Municipal de Saúde destinados ao seu desenvolvimento.

Parágrafo Único - O Diretor do Departamento Muni-
cisai de Saúdo oferecerá

	

ao

Cmselho, na forma disposta na lei que instituir o Fundo Municipal

de Saúde, as informações necessárias e a prestação do contas de

sua gestao.

Art. 11 - As pcl_ticas do setor de saude constan_	

tes do plano elurianual de investimen-

tos, ca lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anu

al terão origem nas deliberáçães do Conselho .

Parágrafo Única - i7, s trabalhos da Comissão Perma

nente da Comera de Vereadores,

competentes para o estudo ias matérias orçamentárias dispostas /

neste artigo, serão aconpannados e suesIdiados pelo Conselho.

Art. 12 - O Regimento Interno do Lonselho será /

aprovado dartro em sessenta dias de e-

leita a primeira m esa Diretora e dele constará, obrigatoriamente/

a meteria constante na -enstituiçãa dp E e tado pertinente ao siste

ma unido de saúde.

Fará1áfo

	

	 Único - C Regimento Interno, elaborado

e votado pelo plenária do Con-

selha, disciplinará a sua organizarão e funcionamento.

Art. 13 - Os órgãos, entidades ou associações ex

pressamente indicarão seus representar

tes no Conselho, co Prefeito e ao Prosi.ente de Câmara, dentro em

trinta dias da vigenela desta lei, ou da posse destes, quando for

o caso.

Parágrafo Único - A omissão da indicação será su

prida pela indicação conjunta/

de arrias os titulares do Executivo e Legislativo.

Art. 14 - F indo o trintieio de Que trate o arti-

go anterior iniciar-se-à a contagem /
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dos seguintes prazos:

I - cinco dias, ao Prefeito, para decretar a de

signação dos meabros e suplentes do Canse -

lho;

iI - quinze dias, ao Conselho, para a realização

da escolha da Mesa Diretora;

.Art.	 15 - C mancato da primeira Masa Diretora /

do Conselho encerrar-se-á ao término/

da mandato original dos atuais governantes municipais.

Art.	 16 - Esta lei entrará em vigor na Jata de

sua publicação, revogadas as disposi-

coes em contrario.

Tereza de Almeida Berrai Moltz
-Prerai te v unicipal-

Publicada e registraie na Secretaria da Prerei

tara Municipal, na data supra.

Isabel Carlos

Técnica Educacional
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