
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N" OI5, DE 24 DE SETEMBRO DE 2O2I

"Altera o dispositivo na LEI N" 1.397, DE 29 Dt
OUTUBRO DE 2019 que dá nova 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 de Barreiras, com base nas Resoluçôes

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

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe

confere a Lei Orgânica do Municipio de Barreiras-BA, faz saber que a Câmara Municipal de

Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte:

AÉ. lo. Os Arts. 4o e l6 § 2" da l-ei 1.397 de 29 de outubro de 2019, passam a vigorar com

a seguinte redação:

* AÍÍ. 4". O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 (dezesseis)

repÍesentantes de entidades, instituições e movimentos representativos de

usruírios, de entidades representativas de traba.lhadores da área da saúde, do

governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde.

"AÍt.I 6 . As decisões de que trata este artigo serão consubstanciadas em forma

de resoluções, enumeradas em ordem crescente e datadas em ordem

cronológic4 a partir da promulgação desta lei.

'§ 2". O Secretrírio(a) Municipal de Saúde Municipal deverá homologar as

decisões do Conselho Municipal de Saúde, em um prazo mríximo de 30

(trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial, conforme disposto na Lei Federal

n. 8.142, de 28.12.1990, e na Resolução n. 453, de 10.05.2012, do Conselho

Nacional de Saúde.

Art. 2'. Esta lei em vigor na data da sua publicação.

iqsinatrrra dc:unci"n

Gabinete do Prefeito Municipal Barreiras, 24 de setembro de 2021 .

João Barbosa de Souza Sobrinho
- PREFEITO MT]MCIPAL-
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