PROJETO DE LEI

NO

OI9, DE 20 DE SETEMBRO DE 2OT9

redação as Leis n. 893, de
22.04.2010, e n. 902, de 10.06.2010, que
redefine competência e estabelece a
composição do Conselho Municipal de Saúde

"Dá nova

de Barreiras, com base nas Resolu@es 453, de

10.05.2012, e 554, de 15.09.2017, do
Conselho Nacional de Saúde, e dá outras
providências."

O PREFEITO DE BARREIRAS - BA, no uso de suâs atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras - BA, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou

e

fica sancionada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE SAÚDE

-

Art

1o O Conselho Municipal de Saúde de Barreiras, órgão colegiado,
permanente e deliberativo do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, integrante
da estrutura brásica da Secretaria Municipal de Saúde, criado pela Lei n. 188, de
02.06.1993, e reformulado pelas Leis n. 408, de 30.04.1998, n. 541, de 19.09.2001, n.
893, de 22.04.2010 e n. 9O2, de 10.06.2010, tern por compet&rcia formular e pÍopoÍ
estratégias e controlar a execução da política de saúde do município, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros.

§eçãoI-DoObjetivo
Á.rt.

2" - O

de Saúde terá fun@es deliberativas,
fiscalizadoras e consultivas, objetivando o estabelecimento, acomparúamento, controle
e avaliação da política municipal de saúde, de acordo com a Constituição Federal, as
Leis Federais n. 8.080, de 19.09.1990 e n.8.142, de 28.12.1990, a Lei Complementar n.
141, de 13.01.2012, e as Resolu@es n. 453, de 10.05.2012, e n. 554, de 15.09.2017, do
Conselho Nacional de Saúde.
Conselho Municipal

Seção

Art.3'

II - Das Competências

- Compete ao Conselho Municipal de Saúde:

I Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de
Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estrategias para sua
aplicação aos setoÍes público e privado, assegurando-se que a universalidade e o acesso
igualitrário aos serviços e ações de saúde sejam garantidos pelo poder público.
II Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos Planos de
Saúde do Sistema Único de Saúde municipal e deliberar sobre seu conteúdo, eÍn função

-

-

dos principios que o regem e de acordo com as cÍracterísticas epiderniológicas, das
organizações dos serviços ern cada instância administrativa e ern consonância com í§
diretrizes eÍnanadas da Conferência Municipal de Saúde, revisando-o periodi
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III - Acompaúar os encamiúamentos e efetivação das deliberações aprovadas
ern suas reuniões plenririas e nas Conferências de Saúde direcionadas à gestão da
secretaria de saúde.

IV

- Auxiliar na identificação dos condicionantes e determinantes da situação de
saúde da população do município, considerando as condições socioeconômicas,
ambientais

e

epidemiológicas locais, propondo ações de proteção, promoção

e

recuperação da saúde, contextualizadas e adequadas à realidade.

V - Avaliar e deliberar sobre os critérios utilizados na organização e no
funcionamento das ações e serviços e sobre pÍopostas de normas brásicas para
operacionalização do Sistema Único de Saúde municipal.
VI - Promover a implantação dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde,
incluindo os Conselhos dos Distritos SanitiáLr-ios Especiais lndígenas, sob a sua
coordenação.

VII - Deliberar, previamente, sobre o Plano Municipal de Saúde, Programação
Anual de Saúde e outros instrumentos obrigatórios de gestão, considerando que a
omissão da instância de controle social na execução das atribuições pode ensejar, ante o
previsto no art. 40, caput e inciso II, da Lei n" 8.142/1990 e aÍt. 22, inciso I, da Lei
Complernentar 14112012, a transferência da administração dos recursos do fundo de
saúde paÍa outro ente (estado ou União), nos termos do arl. 4", paágafo único, da Lei
n" 8.14211990.
VIII Deliberm sobre a proposta orçamentária anual do Fundo Municipal de
Saúde, tendo ern vista as metas e prioridades estabelecidas no Plano Municipal de
Saúde, no Plano Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentiíu'ias, observado o princípio do
processo de planejamento e oÍçamento ascendentes, conforme legislação vigente.
IX - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do
Fundo Municipal de Saúde e deliberar e acompaúar a movimentação e o destino dos
recursos.
X Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde municipal, oriundos àas transferências do
orçamento da União e da Seguridade Social, do orçaÍnento estadual, l5oÁ do orçamento
municipal, como decorrência do que dispõe o artigo 30, inciso VII, da Constituição
Federal, a Emenda Constitucional n. 2912000 e a Lei Complernentar n. l4l, de
13.01.2012.
XI Apreciar os documentos relativos à prestação de contas do Fundo
Municipal de Saúde, apresentados pela gestão municipal, e encaminhar as deliberações
e recomendaçôes conforme os quesitos e prazos estabelecidos na legislação vigente.
XII - Analisar, discutir e deliberar, conforme período estabelecido na legislação
ügente, sobre a aprovação ou não do Relatório de Gestão.
XIII Definir e controlar as prioridades para a elaboração de contratos e
convênios entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de saúde e
acompanhar a sua atuagão.
Estabelecer estratégias intersetoriais
procedimentos de
acomparúamento da gestão do SisteÍna Único de Saúde municipal, articulando-se com
os demais colegiados.
XV - Examinar eventuais denúncias de indícios de irregularidades, respondendo
no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes as ações e aos serviços de saúde,
bem como apreciar e deliberar sobre os pedidos de recursos das suas deliberações.
XVI - Deliberar sobre toda e qualquer proposigão relativa à área da saúde a ser
encaminhada ao Poder Legislativo, propondo a adoção de critérios

-

-

-

-

XIV -
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qualidade e resolutividade, arualizando-os face ao processo de incorporação dos
avanços científicos e tecnológicos na iírea da saúde.
XVII - Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à
política de recursos humanos para a saúde.
XVIII - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formaSo e educação
continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde municipal, cooperando na
melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde.
XIX - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e

tecnológica na iírea da saúde, visando a observação de padrões éticos compatíveis com o
desenvolvimento sociocultural do município.
XX - Estimular, apoiar e promoveÍ estudos e pesquisÍls sobre assuntos e temas
na áu'ea da saúde pertinentes ao desenvolümento do Sisterna Único de Saúde municipal.
XXI - Acompanhar a aplicação das normas sobÍe etica ern pesquisas aprovadas
pelo Conselho Nacional de Saúde.
XXII Incrementar e aperfeiçoar o Íelacionamento sistemático com os poderes
constituídos, Ministerio Público, Câmara de Vereadores e meios de comunicação, bem
como, com setores relevantes não repÍesentados no Conselho Municipal de Saúde.
XXru Criar, coordenar e supervisionar Comissões lntersetoriais e outras que
julgar necessiírias, inclusive Grupos de Trabalho, integradas pelas secretarias e órgãos
competentes e por entidades rq)resentativas da sociedade civil.
XXIV Implanentar, de forma continuad4 a mobilização e a articulaÇão da
sociedade para a defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o Sisterna
Unico de Saúde e para o controle social na iirea da saúde.
)O(V Articular-se com outros conselhos setoriais, entidades, movimentos
populares e institui@es públicas e privadas, com o propósito de cooperação mútua e de
estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sisterna de participação
e controle social.
XXVI - Aprovar a organização e as noÍmas de funcionamento das Conferências
Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente, a cada quatro anos, e convoca-las,
extraordinariamente, na forma pÍeüsta pelos §l'e 5" do artigo lo da Lei n. 8.142, de
28.12.1990.
XXVII - Estabelecer ações de informação, educação permanente para o controle
social e comunicação sobre saúde ern geral e suas diferentes ternáticas, de acordo com
as Diretrizes e a Politica Nacional de Educação Permanente paÍa o Controle Social do
Sistema Único de Saúde, respeitando o Plano Municipal de Saúde existente.
XXVlll Diwlgar, nos meios de comunicação, as funções, competências,
funcionamento, trabalhos e decisões do Conselho Municipal de Saúde.
XXIX Atualizar, periodicamente, as informações sobre o Conselho Municipal
de Saúde no Sisterna de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS) ou outro
que vier a substituilo.
)OO( Ter coúecimento de toda pactuação em saúde feita com base ern
informações sobre as necessidades de saúde e as possibilidades para a articulação
regional no contexto da integralidade da saúde.
XXXI - Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência.

-

-

-

-

-

-

-

Seção

AÉ. 4'

III -

Da Composição

- O Conselho Municipal

de Saúde sení composto por 12 (doze)

representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de
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entidades representativas de trabalhadores da iárea da saúde, do govemo e de entidades
repÍesentativas de prestadores de serviços de saúde.

l"

A representação dos usuirios será paritríria em rela$o ao conjunto dos
§
dernais segnentos.
§ 2o. A representação nos segnentos deve ser distinta e autônoma em relaçâo aos
dernais segrnentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde.
§ 3". A paÍicipação como conselheiros de mernbros eleitos do Poder Legislativo
e de rçresentantes do Poder Judiciário e do Ministério Público não é permitida no
Conselho Municipal de Saúde.

Art. 5'- A composição do Conselho Municipal de Saúde seguirá o previsto na
8.142, de 28.12.1990 e Resolução n. 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional de
Saúde, distribuindo-se da seguinte forma:
Lei

t

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
b'125% de entidades representativas dos trabalhadores da iirea de saúde;
c) 25% de Íepresentação de governo e prestadores de serviços privados
conveniados ou sern fins lucrativos.

6o - Os órgãos, entidades, movimentos e instituições componentes do
Conselho Municipal de Saúde serão eleitas, conforme procedimentos especificados no
Regimento Intemo do Conselho Municipal de Saúde.

Art.

1". A participação no Conselho Municipal de Saúde seguiní os criterios de
repÍesentatividade, abrangência e complernentaridade do conjunto da sociedade.
§ 2'. Recomenda-se que, a cada eleição, os segÍnentos de representações de
usuários, trabalhadores e prestadores de serviços promovam a renovação de, no mínimo,
30% (trinta por cento) de suas entidades rçresentativas.
§ 3'. Cada entidade poderá ocupar apenas uma vaga no Conselho Municipal de

§

Saúde.

AÍ.

7'. Os órgãos, entidades, movimentos e instituições componentes do
Conselho Municipal de Saúde poderão, a qualquer momento, serem substituídos quando
solicitarern sua própria exclusão ou quando descumprirern suas obrigações, a partiÍ de
critérios definidos no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 8'. No que se refere

aos seus membros, o Conselho Municipal de Saúde
reger-se-á pelas seguintes disposições:

I - Serão indicados pelos seus respectivos órgãos, entidades, moümentos e
instituições e serão substituídos pelos mesmos mediante solicitação ao Conselho
Municipal de Saúde.
II - Cada órgão, antidade, movimento e instituição seú representada por um
membro titular e um suplente, para o período de dois anos, sern prejuízo de recondução
nos períodos subsequentes.

III -

Os mernbros poderão seÍ substituídos quando solicitaÍern sua própria
exclusão ou quando descumprirem suas obrigações com o Conselho Municipal de
Saúde identificadas a partir de criterios definidos no seu Regimento lnterno.

Rua Edigêr de Deus Pitta. 914 - Lot Arâru cEP: 47.806.146 - Banerras,

Bahiâ

www.barreiras.ba.gov.br (77) 3614-7100

O mernbro suplente de que trata o inciso II do caput podeÍá ser de órgão,
entidade, movimento ou instituigão diferente do seu titular, desde que seja dentro do

§

1o.

mesmo segÍnento.
§ 2". Os Servidores Públicos detentores de cargo de direção ou confiança na
gestão do Sisterna Único de Saúde ou ern prestadores de serviços para o Sistema Único
de Saúde não poderão ser representantes dos seguimentos dos usuáLrios ou dos
trabalhadores da á,rea de saúde.
§ 3" O Secretrí,rio Municipal de Saúde, autoridade mríxima da direção do SUS ern
Barreiras - Bahia não pode acumulm o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a
fim de priülegiar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da
Administração Pública.

Art. 9". A função de Conselheiro Municipal de Saúde não será remunerada,
considerando-se o seu exercício de relevância pública, com a garantia de dispensa do
trabalho, sem pÍejuízos funcionais ou reÍnuneratórios, duÍante o período das reuniões
plenárias e das comissões, dos eventos de capacitações, das Confer&rcias e de outras
ações definidas pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 10. O

Conselheiro Municipal de Saúde, no exercício de sua função,

responde pelos seus atos, conforme legislação úgente.
Seção

IV

-

Da Estrutura

Art. 11. O Conselho Municipal de Saúde

terá uma Mesa Diretora como órgão
operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de
Saúde municipal.

l'. A Mesa Diretora será composta

por um Presidente, um Vice-Presidente, um
SecretáLrio e um Secretário Adjunto, eleitos, ern plenári4 entre os membros do Conselho
Municipal de Saúde.
§ 2". A Mesa Diretora deverá seÍ constituída de forma paritiíria pelos segrnentos,
conforme o aÍtigo 5' desta Lei.
§ 3'. A presidência e a üce-presidência não poderão ser exercidas pelo GestoÍ
Municipal de Saúde ou seu ÍepÍesentante.
§ 4'. Os critérios para eleição dos cargos da Mesa Diretora, o ternpo dos
mandatos e suas atribuições serão definidas no Regimento Interno do Conselho
Municipal de Saúde.

§

Art.

12. Compete à gestão municipal gaÍantiÍ autonomia administrativa, dotação

orçamentrlri4 autonomia financeira e organizaçào da secretaria executiva com a
necessária infraestrutura e apoio técnico, para o pleno funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde, conforme preüsto pela Lei 8.142, de 28.12.1990, e Resoluções n.
453, de 10.05.2012, e n. 554, de 15.09.2017, do Conselho Nacional de Saúde.
§ 1'. Cabe ao Conselho Municipal de Saúde deliberar em relação à sua estrutura
administrativa e o quadro de pessoal, assim como pelo seu orçamento.
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§ 2". O Conselho Municipal de Saúde contará com uma Secretaria Executiva
coordenada por pessoa prçarada para a função, pÍrÍa o suporte técnico e administrativo,
subordinada ao pleniíLrio do conselho, que definirá sua estrutura e dimensão.

Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde poderá contar com Comissões lntemas
e/ou Grupos de Trabalho, com caráter permanente ou temporário, para promover
estudos e emitir pareceÍes a respeito de ternas específicos.

§ l'. A criação e definição das Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho
obedecerão a critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde, assim como suas composições e firncionamentos.
§ 2'. Os pareceÍes das Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho serão
submetidos à apreciação e deliberação da Plenária.
§ 3". Todas as Comissões Intemas e/ou Grupos de Trabalho deverão contar com
conselheiros e serem constituídas, preferencialmente, de forma paritifuia.
§ 4o. Todas as Comissões Internas e/ou Crupos de Trabalho poderão contar com
participações tempoÍiíÍ'ias de acordo com a necessidade, momentâne4 com técnicos ou
especialistas em áreas específicas, ou outro integrante interessado que possa contribuir
com as discussões e pareceres emitidos, não sendo perrnitido a permanência desses
profi ssionais nas referidas comissões.

Art. 14. Para melhor desernpeúo de suas firnções, o Conselho Municipal

de

Saúde poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I -

Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Saúde as
instituições formadoras de recursos humanos para a saúde e as entidades representativas
de profissionais e usuários de saúde, independentemente de sua condição de membros.
II - Poderão ser conüdadas pessoÍls ou instituições de notória especialização na
iárea de saúde, para assessorar o Conselho Municipal de Saúde ern assuntos específicos.
Seçâo V

-

Do Funcionamento

Art. 15. O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em Pleniírias,
ordinariamente uma yez por mês e, extraordinariaÍnente, sempre que houver
necessidade, por convocação da Mesa Diretora ou por solicitação, deüdamente
justificad4 da maioria de seus mernbros.
§ l".A

Reunião Plenária é

o

órgão de deliberação miáxima do Conselho

Municipal de Saúde.
§ 2'. As Reuniões Pleniirias Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Municipal
de Saúde iniciarão com a presença da maioria simples dos membros.
§ 3'. Cada membro titular do Conselho Municipal de Saúde terá direito a um
único voto na Reunião Plenária.
§ 4". Os manbros suplentes terão voz na Reunião Pleniíria e votaÍão somente na
ausência do seu mernbro titular.
§ 5'. As decisões nas Reuniôes Plenárias Ordinrárias e Extraordiniárias serão
tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes, ressalvados os cÍlsos
regimentais nos quais se exija quórum especial.
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§ 6". As Reuniões Plenrírias do Conselho Municipal de Saúde são abertas

ao

público.
§ 7". A cada quadrimestre, o Conselho Municipal de Saúde oportunizará espaço
na pauta de sua Reunião Plenríria, para que seja realizada a prestação de contas, ern
relatório detalhado, sobre o andamento da implernentação do Plano Municipal de Saúde,
sobre a aganda da saúde pactuad4 sobre o Relatório de Gestão, os dados sobre o
montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no
período, bern como sobre a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própri4
contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complernentar n. 141, de 13.O1.2012.

Art. 16. As

decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas

ern resolu$o, moção ou recomendação.

l'. A

Mesa DiretoÍa do Conselho podeni deliberar "ad referendum" da
§
Plenríria do Conselho, quando necessário.
§ 2". O Prefeito Municipal deverá homologar as decisões do Conselho Municipal

de Saúde, em um prazo miíximo de 30 (trinta) dias, dandoJhes publicidade oficial,
conforme disposto na Lei Federal n. 8.142, de 28.12.199O, e na Resolução n. 453, de
10.05.2012, do Conselho Nacional de Saúde.

Art.

17. Outras normas de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

serão disciplinadas pelo seu Regimento Intemo.

CAPÍTULOII
DAS DTSPOSTÇOBS

Art.
observará as

rmnts

E TRANSTTÓRrAS

18. O Conselho Municipal de Saúde, no exercício de suas atribuições,
seguintes diretrizes brásicas e prioritárias:

I A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visern a promoção da saúde, redução do risco de doenças e
outros agravos, e ao acesso universal e igualitrírio às a@es e serviços para sua
promoção, proteção, recuperação e reabilitação.
II - Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a
rede municipal, e objetivando a redução das taxas de morbidade e mortalidade e a
melhora da qualidade de vida da população do município.

-

Art.

19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposi@es em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras - Ba, 20 de seternbro de 2019

-êZz:-

João Barbosa de Souza Sobrinho

Prefeito Municipal
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