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CN刊： 03. 

LEI No 536/2021 
DE 01 DE JULHO DE 2021 

Refンente ao乃．ojeto山Lei de n10 de釦de 

junho de 2021, que reo智aniza o Conselho 

Aんnicipal de品誠de 一 C)以S,da 及矧肥tarja 

1んnicipal da Sa庭de 一  SMS, e 必  

provi麗加ias correlatas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADOR, estado de Se円ipe, no uso de suas 

atribui加es legais decide apresentar Projeto de Lei, submetendo a apreciag白o e 

aprova頭o da C白mara Municipal: 

CAP【TULO I 

DA DISPOSIgAO PRELIMINAR 

Art. 10. 0 Conselho Municipal de Saロde一 CMS, instituido nos termos da Lei no 

175/1997, de 30 de outubro de 1997, com altera96es introduzidas pela Lei no 

002/2017, de 11 de abril de 2017, na forma desta Lei. 

CAP!TULO II 

DA FINALIDADE E DAS COMPETENCIAS 

Art. 20- O Conselho Municipal de SaUde一CMS, Inst白ncia colegiada, deliberativa 

e permanente, do Sistema o nico de SaUde-SUS, integrante da estrutura 

o叩anizacional da Secretaria Municipal da SaUde 一 SMS, tem por finalidade 

formular estrat6gias e controlar a e execug白o da Politica de Saade no Municipio 

de Malhador, inclusive nos seus aspectos econ6micos e financeiros. 

Art. 30- Para a consecug白o da sua finalidade, compete ao Conselho Municipal 

de SaUde 一・ CMS: 
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ESTA(りDE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHA以）R 

GABINETE DA PREFEITO 

1一Definir as prioridades de SaUde; 

II 一Definir diretrizes para elaborag白o do Plano Municipal de Sa白de e sobre ele 

deliberar, conforme as diversas situa如es epidemiol6gicas e a capacidade 

organizacional dos servigos; 

川一 Zelar pelas diretrizes da politica municipal de saade, aprovadas pela 

Confe隠ncia Municipal de SaUde; 

IV一Aprovar, acompanhar, avaliar e controlar a execug白o do Plano Municipal de 

Saロde, revisto anualmente, e propor, quando for o caso, novas estrat白gias e 

prioridades para o alcance dos objetivos formulados a partir das diretrizes 

emanadas da Confer6ncia Municipal de SaUde, no equacionamento de quest6es 

do interesse sanit白rio municipal; 

V一Deliberar sobre presta頭o de contas, balancetes e diversos demonstrativos 

econ6micoイinanceiros, referentes 白 m ovimentag白o de recursos do Fundo 

Municipal de SaUde; 

VI一  Aprovar, anualmente, e acompanhar a implantag白o da Agenda Municipal de 

Sa白de; 

VII-Definir crit白rios para elabora頭o de contratos ou cony白nios entre o setor 

p自blico e as entidades privadas de saUde, no que se refere 白 prestag白o de 

servigos de saUde; 

VIII 一Apreciar quaisquer outros assuntos que lhe forem submetidos; 

IX一Elaborar seu Regimento Interno; 

X一Analisar, discutir e aprovar o relat6rio de gest白o, com a prestag白o de contas 

e informa96es financeiras, repassadas em tempo h白bil aos conselheiros, 

acompanhado do Secret白rio Municipal de SaUde; 

XI 一 Acompanhar, avaliar, fiscalizar os recursos, a中es e servigos de saUde 

prestados 白 popula頭o pelos 6勺白os e entidades pUblicos e privados integrantes 

do Sistema o nico de Sa白de一SUS no 白mbito municipal; 

XII一 Propor crit白rios para a promog白o e execug白o financeira e orgament白ria do 

Fundo Municipal de SaUde, acompanhando a movimentag白o e a destina頭o dos 

recursos; 

XIII 一  Estabelecer diretrizes quanto 白 localizagao e o tipo de unidades 

prestadoras de servigos pロblicas e privadas, no 白mbito do SUS; 
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ESTA以） DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFEITO 

XIV一Exercer outras compet白ncias, dentro de sua finalidade. 

CAPITULO川  

DA COMPOSIgAO 

Art. 4-O Conselho Municipal de Saロde 一 CMS 6 composto por 08 (oito) 

membros, aos quais deve ser atribuido o tratamento de conselheiro, conforme 

adiante discriminado 

1一Dos Gestores e Prestadores de Servigos (25%); 

A) O (a) Secret白rio (a) Municipal de SaUde; 

B) 01 (um) Representante dos Prestadores de Servigos, n白o havendo fica a 

crit白rio da Gest白oaindicag白o deste; 

II-Dos TRABALHADORES DA SA0DE (25%) 

A) 01 (um) Representante dos Trabalhadores na 白  rea da saUde de n『vel 

superior; 

B) 01 (um) Representantes dos Trabalhadores na 白  rea da saUde de nivel 

m白dio; 

川一DOS USUARIOS (50%) 

A) 01 (um) Representante dos movimentos sociais e populares, organizados 

e/ou representante de federag白o de associa96es comunit白rias do 

Municipio de Malhador; 

B) 01 (um) Representante de entidades congregadas de sindicatos, centrais 

sindicais, confedera叩es e federa96es de trabalhadores rurais e urbanos; 

C) 01 (um) Representante de organiza96es religiosas; 

D) 01 (um) Representante de associa96es de pessoas com d可ici白ncia e/ou 

de pessoas portadoras de patologia; 

E) 01 (um) Representantes de associa96es de moradores; 

Pargrafo primeiro一O Secret白rio Municipal da SaUde, membro nato, deve ser 

substituido, em suas faltas ou impedimentos, por seu substituto legal ou 

regulamentar. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFEITO 

Pa伯grafo segundo一Os membros do Conselho referidos nas alineas do inciso 

I do caput deste artigo, exceto da alinea "a", devem ser nomeados por ato do 

Poder Executivo. 

Pa伯grafo terceiro一Os membros do Conselho referidos nas alineas do inciso 

II e nas alineas do Ill do caput deste artigo, devem ser nomeados por ato do 

Poder Executivo, ap6s eleig白o a ser realizada nos termos do Captulo IV desta 

Lei. 

Pa伯grafo quarto一Os membros do Conselho devem ser substituIdos, em suas 

faltas ou impedimentos, pelos respectivos suplentes, a serem indicados pelos 

6rg白os ou entidades representadas e nomeados por ato do Poder Executivo. 

CAPITULO IV 

DA ELEI9AO 

Art. 50 -A Secretaria Municipal da SaUde 一 SMS deve publicar portaria com a 

ind icag白o da comiss白o eleitoral respons白vel pela eleig白o dos Membros do CMS 

de que tratam os incisos II e Ill do caput do art. 40 desta Lei, conforme definido 

em decreto do Poder Executivo. 

Pargrafo primeiro 一 A comiss白o deve publicar edital de convoca頭o, com 

pauta e local da eleig白o dos membros do CMS. 

Pa臣grafo segundo 一  Em n白o havendo representa頭o dos usu白rios 

discriminados nas alineas do inciso II do art. 40 desta Lei, o plen白rio da elei頭o 

deve eleger outro membro dentre as demais representa96es de usu白rios 

presentes. 

CAPITULO V 

DO MANDATO 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFEITO 

Art. 60 -O mandato dos membros do Conselho Municipal de SaUde一CMS, bem 

como de seus suplentes， 白 de 03 (t陣s) anos, permitida recondug白o. 

Pa臣grafo primeiro一As entidades que forem eleitas nos termos do inciso川 do 

caput do art. 40 desta Lei tem o prazo de 05 (cinco) dias para proceder 白  
indica弾o de seus representantes para fins de composigao do Conselho, sob 

pena de serem substituidas na forma estabelecida pelo Regimento Interno do 

Conselho Municipal de SaUde一CMS. 

Pa伯grafo segundo一 Em caso de vac白ncia, a vaga no Conselho Municipal de 

SaUde deve ser ocupada pela entidade suplente, obedecida a ordem de 

classifica頭o estabelecida no processo eleitoral. 

Pargrafo terceiro一Perde o mandato o conselheiro que, no periodo de 01 (um) 

ano, faltar, sem justificativa, a mais de 03 (tres) reuni6es consecutivas ou 05 

(cinco) alternadas, devendo ser substituido automaticamente pelo conselheiro 

suplente. 

Pargrafo quarto一 Fica vedada a participa頭o do conselheiro que tenha sido 

afastado do Conselho Municipal de Saロde por perda de mandato. 

Pargrafo quinto 一 O Presidente do Conselho Municipal de Saロde deve ser 

eleito por seus membros, obedecendo o que disp6e a Resolugao no 453, de 10 

de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saロde一CNS, ou de outra norma 

que venha a substituトIa, e de aco川o com o regimento interno do CMS. 

CAPJTULO VI 

DAS NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

Art. 70 -O Plen白rio 白 o Org白am白ximo de delibera96es do Conselho Municipal 

de SaUde. 

Pa伯grafo primeiro 一  As reuni6es plen白rias devem ser realizadas, 

ordinariamente, uma vez por m白s e extraordinariamente, quando convocadas 

pelo presidente ou por requerimento da maioria dos membros. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFE汀URA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABIN町E DA PREFEITO 

Pa伯grafo segundo一O dia e a das reuni6es, bem como o qu6rum para a sua 

realiza弾o, devem ser fixadas no Regimento Interno. 

Pa伯grafo terceiro一 Os membros do CMS de que tratam as alineas do inciso 

Ill do caput do art. 40 desta Lei podem ser substituIdos mediante solicita頭o das 

institui96es que representam . 

Art. 80 -O Plen白rio do Conselho Municipal de Saade一CMS deve manifestar-se 

por meio de resolu96es, recomenda頭es, mo96es e outros atos deliberativos. 

Pa伯grafo ロnico 一 As resolu96es dispostas no caput deste artigo devem 

obrigatoriamente ser homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no 

prazo m白ximo de 30 (trinta) dias, sendo-lhe dada publicidade. 

Art. 90 ・ As sess6es ordin白rias e extraordin白rias do CMS devem ser previamente 

divulgadas e abertas ao pUblico. 

Art. 100 -O Conselho Municipal de SaUde deve ter uma Mesa Diretora, org白o 

operacional de execug白o e implementag白o de suas decis6es sobre o Sistema 

onico de Saade no Municipio, eleita entre os Conselheiros Titulares na primeira 

reuniao ordin白ria do Pleno, respeitando-se a paridade expressa nesね Lei. 

Pa伯grafo primeiro 一 A Mesa Diretora do Conselho Municipal de SaUde deve 

ser composta por 04 (quatro) membros, assim distribuidos; 

1一Presidente; 

'I一Vice・Presidente; 

III一10 Secret自rio; 

IV一 20 Secret自rio; 

Par自grafo segundo一 O mandato dos membros da Mesa Diretora deve ser de 

01 (um) ano, sendo permitida recondugao atrav白s de rodizio para o mandato 

subsequente. 

Art. 110 -As decis6es do Conselho Municipal de Sa自de devem ser adotadas 

mediante maioria simples, ressalvados os casos regimentais nos quais se exりa 

qu6rum especial. 
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ESTA区》 DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFE汀o 

Art. 120 -O Conselho Municipal de SaUde 一 CMS deve contar com uma 

Secretaria Executiva, para desempenho de atividades e/ou servios de apoio 

t白cnico-administrativo. 

Art. 130 -As normas de funcionamento do Conselho Municipal de SaUde一CMS 

e o detalhamento de suas atribui96es, com base na respectiva compet白ncia, 

devem ser fixados no seu Regimento Interno, a ser aprovado pelo pleno do 

Conselho. 

Art. 140 -A atuag白o como membro do Conselho Municipal de Saロde n白o 白  

remunerada, sendo, para todos os efeitos, considerada como pablico relevante. 

Pargrafo O nico-Aos servidores publicos municipais que forem membros do 

Conselho Municipal de SaUde 一 CMS 6 assegurado abano de faltas em 

decorr白ncia de participa頭o nas reuni6es ou em outras atividades do Conselho. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSI9OES GERAIS, TRANSITORIAS E FINAIS 

Art. 150 -A cada 04 (quatro) anos, precedendo sempre as etapas nacional e 

estadual, deve ser convocada a Confer白ncia Municipal da SaUde. 

Art. 160 -As atividades de apoio t白cnico e administrativo necess白rias ao 

atendimento da finalidade, implanta頭o e funcionamento do Conselho Municipal 

de Saade ・－ CMS devem ser prestadas pela Secretaria Municipal de SaUde 一  

SMS. 

Art. 170 -O Conselho Municipal de SaUde一CMS, com a composig白o e normas 

dispostas nesta Lei, deve ser formalmente instalado no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contado da publicag白o desta mesma Lei. 

Art. 180 -As normas, instru96es e/ou orienta96es regulares que, se for o caso, 

se fizerem necess白rias白 aplica頭o ou execu頭o desta Lei, devem ser expedidas 

mediante atos do Poder Executivo. 

昇  
7 



ESTADO DE SERGIPE 
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GABINETE DA PREFEITO 

Art. 190 -O Conselho Municipal de SaUde一CMS, deve ter dotag白o orgament白ria 

e financeira prprias, constituindo-se em Unidade Orament白ria da Secretaria 

Municipal da Saロde一SMS. 

Art. 200 -As despesas de correntes da aplicag白o ou execu頭o desta Lei devem 

correr 白 conta das dota96es apropriadas consignadas no Or卿mento do 

Municipio para o Poder Executivo. 

Art. 210 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art・  220 -Ficam revogadas as Leis 152/1995 de 21 de dezembro de 1995 e a Lei 

175/1997, de 30 de outubro de 1997, e demais disposi96es em contr白rio. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Malhador do Estado de Sergipe, 01 
de julho de 2021. 

A に 
りE ASSI争 ARAUJO JUNIOR 
o Munic巾io de Malhador 
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