
Lei N ° 1233/04 Parnamirim, 30 de junho de 2004.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
- GABINETE DO PREFEITO
~  S e c r e t a r i a  E x e c u t i v a

3 0
Secretaria Executiva, Parnamirim/RN, de

da
R ____

/ Prefeito j

~  | 
Dá nova redação às disposições que cria o

Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN e 
determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIMR/RN:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO, DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Árt. Io. Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde - CMS, órgão 
colegiado, em caráter permanente e integrante da estrutura básica da Secretaria 
Municipal de Saúde, com competência legal deliberativa sobre as ações e serviços do 
Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito municipal, vinculado diretamente ao 
Secretário Municipal de Saúde, com composição, organização e recomendações fixadas 
na Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2o. O Conselho Municipal de Saúde - CMS - é composto por dezesseis 
membros, escolhidos por segmento, assim distribuídos: vinte e cinco por cento 
representando órgãos do Governo Municipal; vinte e cinco por cento composto por 
prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos; vinte e cinco por 
cento composto por representantes dos trabalhadores de saúde; e vinte e cinco por 
cento composto de entidades representativas dos usuários, convocados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
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Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN é 
presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, e, além deste, tem a seguinte composição 
paritária:

X. Segmento do Governo:
• 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde:
• 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação:
• 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.

I I .  Prestadores de Serviços:
• 04 (quatro) representantes das Unidades Prestadoras de Serviços de 

Saúde.

I I I .  Trabalhadores de Saúde:
• 04 (quatro) representantes dos prof issionais de saúde.

IV . Usuários:
• 01 (um) representante da Associação Brasileira de Estudos em Saúde 

Mental - ABRASSAME;
• 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria;
• 01 (um) representante da Fundação Esperança - FUNDESPE;
• 01 (um) representante da Pastoral da Criança.

§ Io. Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN 
prestam serviço público relevante, não fazendo jus a qualquer remuneração, gratif icação 
ou benefício pecuniário, garantindo-se-lhe a dispensa do trabalho, sem prejuízo para o 
conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do 
Conselho. ,

S 2 o . O  Presidente, nos seus impedimentos, será substituído pelo Vice- 
Presídente eleito em sessão secreta, por maioria simples, entre os membros titulares do 
Conselho.

§ 3o. Cada representante terá um suplente para substituí-lo em seus 
impedimentos ou sucedê-lo na vacância, até o término do respectivo mandato.

§ 4o. Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde de 
Parnamirim/RN são nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Portaria, após 
indicação de seus respectivos órgãos ou entidades;
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S 5o Os Conselheiros têm mandato de 02 (dois) anos, admitida a 
recondução por igual período, desde que devidamente indicado na forma prevista nesta 
Lei;

§ 6 o. Perde o mandato o conselheiro que, sem motivo justificado, faltar a 
três reuniões pienárias consecutivas, ou a seis intercaladas, no período de um ano.

§ 7o. Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN 
podem ser substituídos mediante solicitação da entidade, associação ou autoridade 
responsável por sua indicação, formalizado oficialmente ao Presidente do referido 
Conselho, que a submeterá ao Chefe do Poder Executivo.

Art, 4o. A estrutura organizacional do Conselho Municipal de Saúde de 
Parnamirim/RN tem o seu funcionamento regido pelo seguinte:

I .  Plenário;
I I ,  Comissões Especiais;

I I I ,  Secretaria Executiva.

Art. 5o. O  Plenário é o órgão máximo de deliberação do Conselho.

Art. 6o. As Comissões Especiais são criadas pelo Conselho para proceder a 
estudos, avaliações e, também, emitir parecer sobre matérias que, do interesse do 
Plenário, lhes sejam submetidas.

Art. 7o, A Secretaria Executiva é um órgão auxiliar, integrado por 
funcionários vinculados ao Sistema Municipal de Saúde, e que tem sob sua 
responsabilidade os procedimentos técnicos, administrativos e operacionais necessários 
à efetivação do pleno funcionamento do Conselho.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva, subordinada ao Presidente do 
Conselho, e por este provida, vincuia-se, também, operacionalmente, ao Plenário do 
Conselho Municipal de Saúde, que, no Regimento Interno, definirá sua estrutura, 
dimensão e competências.
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CAPÍTULO IX
DA FINALIDADE

Art. 8o. O Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN tem por 
finalidade a formulação, geração, contratação e fiscalização das políticas, ações e 
serviços de saúde submetidos às responsabilidades municipais, inclusive nos aspectos 
económicos e financeiros, segundo as diretrizes das Conferências Municipais de Saúde.

CAPÍTULO I I I
DA ATRIBUIÇÕES OU COMPETÊNCIAS 

SEÇÃO I  

DO CONSELHO

Art. 9o. Sem prejuízo das funções legaimente cometidas especificamente 
aos Poderes do Município, compete ao Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim:

I .  Implementar, continuamente, a mobilização e a articulação da sociedade na 
defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o dever do Poder 
Público para com a saúde, principalmente no que se refere ao SUS, com 
elemento de controle social de Saúde;

I I .  Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de 
funcionamento;

I I I .  Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes 
aprovadas pelas Conferências de Saúde;
Atuar na formulação e no controle da execução das políticas de saúde, 

incluindo os seus aspectos económicos e financeiros, bem como propor estratégias para as 
suas aplicações aos setores público e privado;

IV. Implementar, continuamente, a mobilização e a articulação da sociedade na 
defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o dever do Poder 
Público para com a saúde, principalmente no que se refere ao SUS, com 
elemento de controle social de Saúde;
Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
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V. Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalízação das diretrizes 
aprovadas pelas Conferências de Saúde;

V I. Atuar na formulação e no controle da execução das políticas de saúde, 
incluindo os seus aspectos económicos e financeiros, bem como propor 
estratégias para as suas aplicações aos setores público e privado;

V I I .  Definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e sobre eles 
deliberar, conforme as diversas situações epídemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços;

V I I I .  Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão 
do SUS, articulando-se com os demais coíegiados como os de seguridade, 
meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e 
adolescente e outros;

IX .  Proceder à revisão periódica dos planos municipais de saúde;
X. Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados ao Poder Legislativo; assim como propor a adoção de 
critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os em 
face do processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos, 
na área de Saúde;

X I .  Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao 
tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde, públicas e privadas, no 
âmbito do SUS, tendo em vista o direito universal de acesso às ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de 
complexidade dos serviços, sob a diretriz da hierarquização e 
regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o principio da 
equidade;

X I I .  Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Município;

X I I I .  Avaliar e deliberar sobre os contratos e convénios, conforme as diretrizes 
do Plano Municipal de Saúde, sugerindo providências ao Chefe do Poder 
Executivo;

X IV . Aprovar a proposta orçamentória anual da saúde, tendo em vista as metas 
e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias (artigo 
195, § 2o da Constituição Federal), observado o principio do processo de 
planejamento e orçamentação ascendente (artigo 36 da Lei n° 8.080/90)

XV. Propor critérios para a programação e a execução financeira e
orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação 
e destinação dos recursos;
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X V I. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar quanto a critérios de 
movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo Municipal de Saúde 
e os transferidos e próprios do Município.

X V II .  Analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão, com a prestação de 
contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos 
conselheiros, acompanhadas do devido assessoramerrto;

X V I I I .  Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, 
bem como encaminhar os indícios e as denúncias aos respectivos órgãos, 
conforme legislação vigente;

X IX . Examinar propostas; apurar denúncias e indícios de irregularidades; 
responder, no seu âmbito de atuação, às consultas sobre assuntos 
pertinentes às ações e aos serviços de saúde, e, também, apreciar 
recursos a respeito das deliberações do próprio Conselho;

XX. Estabelecer critérios para a periodicidade das Conferências de Saúde; 
sugerir suas convocações e estruturar as comissões organizadoras, ao 
mesmo tempo em que define os deveres e participação de cada conselheiro 
nas pré-conferências e conferências de saúde;

X X I. Estimular a articulação e o intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e 
entidades governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde;

X X II .  Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas 
na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Município;

X X I I I .  Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e 
divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos 
e decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre 
as agendas, datas e local das reuniões:

XX IV . Apoiar e promover a educação para o controle social, considerando o 
conteúdo programático que ressalte os fundamentos teóricos da saúde, a 
situação epidemíológica, a organização do SUS, a situação real de 
funcionamento dos serviços do SUS, as atividades e competências do 
Conselho de Saúde, bem como a Legislação do SUS, suas políticas de 
saúde, orçamento e financiamento;

XXV. Aprovar, encaminhar e avaliar a política Municipal para os Recursos 
Humanos do SUS;

X X V I. Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das 
plenárias do Conselho de Saúde;
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DO PRESIDENTE

Art. 10. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Parnamirim:

I .  Representá-lo no âmbito Municipal e fora dele, em suas relações jurídicas 
e administrativas;

I I . Convocar as reuniões e presidi-las, na forma regimental;
I I I ,  Aprovar os assuntos da Ordem do Dia agendados para as reuniões

plenárias e demais temas que devam constar da pauta.
IV . Votar nas deliberações do Plenário exercendo o voto comum, como membro 

nato e o voto de qualidade, nos casos de empate;
V. Praticar os demais atos administrativos compreendidos no exercício de seu 

poder de presidência do Conselho Municipal de Saúde;
V I. Assinar, com os demais conselheiros, as resoluções expedidas pelo

Conselho Municipal de Saúde.

CA PÍTU LO  IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 11. Instalado o Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim os seus 
membros, baseados na Legislação pertinente, definem as normas referentes ao seu 
funcionamento, elaborando o Regimento Interno, o qual deve ser aprovado pelo Chefe do 
Poder Executivo.

Parágrafo único. Quando necessário, e uma vez deliberado pelo Plenário, o 
Conselho Municipal de Saúde pode propor ao Prefeito Municipal as modificações no seu 
Regimento Interno necessárias d otimização de sua atuação e finalidade.

Art. 12. O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á ordinariamente, uma 
vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 
requerimento de um terço dos seus membros.

Parágrafo único. A pauta das reuniões ordinárias será definida pelo 
Presidente ou Vice-Presidente, se em exercício, com participação da Secretaria 
Executiva, podendo, por proposta de qualquer conselheiro, desde que deliberado pela
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maioria de seus integrantes, ser acrescidos ou suprimidos quaisquer itens constantes da 
proposta inicial.

Art. 13. As reuniões plenárias do Conselho Municipal de Saúde são 
públicas, ficando, contudo, sujeitas a um q u o ru m  mínimo de um terço, para instalação, e 
de dois terços, para deliberação.

Parágrafo único. As deliberações do Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde são tomadas por maioria simples dos membros presentes às reuniões.

Art. 14. Cada conselheiro tem direito a único voto, exceto quanto ao 
Presidente que tem o voto de qualidade, nos casos de empate.

Art. 15. As decisões do Conselho Municipal de Saúde, consubstanciadas em 
resoluções, são adotadas mediante quorum mínimo de dois terços dos presentes.

Parágrafo único. As resoluções do CMS, bem como os temas tratados em 
suas reuniões de Diretória são registrados em ata, lançada em livro próprio, e devem 
receber ampla divulgação.

i
i

CAPÍTU LO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. A Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim prestará o apoio 
administrativo e operacional necessário ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde.

Art. 17. O Conselho Municipal de Saúde convocará, a cada 02 (dois) anos, a 
Conferência Municipal de Saúde, com recursos garantidos pelo SUS municipal, caso a 
Secretaria Municipal de Saúde não o faça.

Art. 18. O Conselho Municipal de Saúde pode constituir Comissões 
Técnicas para assessorá-lo em estudos e trabalhos específicos, bem como solicitar 
parecer de entidades ou de técnicas de reconhecida competência na área de Saúde.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 
1000/ 9 9 , com suas alterações subsequentes, ficando, desde já, extintos todos os
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