COLOMBO - PARANÁ

LEI N° 971/2006
SÚMULA:
" Ins titui
Munic ipa l de Sa úde
providências".

o
e

Conse lho
dá outras

A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e
eu, José Antonio Camargo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,
DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
Art. 1° Em consonância com a Cons titu ição Fede ral, Leis
Fede rais n° 333 de 04 /11 /03 , e legisla ção es tadual de con tro le socia l
na sa úde , b em como a Le i Orgâni ca Mun icipal , de 05 de o u tub ro de
20 05 , fi ca ins ti tu ído qu e o C onse lh o Mun i ci pa l d e Sa úde de
C ol ombo -PR, do ravan te den ominado C MS/C olombo , é um ó rgão de
cará ter pe rmanen te , obj e ti vando e xe rcer as funções deliberati va ,
norma ti va , fiscali zadora consulti va, no que se re fe re às po l íti cas,
se rviços e a ções d e saú de no âmbi to do mu ni cípio de Colombo-PR.
Art. 2° Compete ao CMS/Colombo, nos limites da Legislação
vigente:
I – a tua r es tra teg icamen te na fo rmul ação e no controle de
execução da Política Muni cipal de Saúde, incluindo modelo de a tenção à
saúde e ope raciona li zaçã o loca l do SUS; em harmonia com as diretrizes
emanadas pelas Conferências e Plenárias de Saúde, nos três níveis de
governo;
II – apreciar previamente, colaborar na definição e aprovar as
prioridades nas ações e serviços relacionados ao inciso I deste artigo;
III – ap recia r p re viam en te , a va li ar e a pro var os aspectos
econômicos e financeiros relativos à totalidade do escopo referido nos
incisos I e II deste artigo;
IV – estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração
de metas para o Plano Municipal de Saúde, de acordo com os p ri n cíp ios que
o reg em, com as cara cte rís ticas só cio -ep idem io lóg i cas municipais e
com os incisos I e II deste artigo;
V – acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistências à
saúde prestados por pessoas e/ou jurídicas, bem como órgãos e entidades
públicas e/ou privadas e filantrópicas, no âmbito do município de Colombo/PR,
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solicitando e tendo acesso informações pertinentes;
VI – apreciar previamente e aprovar a proposta setorial da saúde,
no Orçamento Municipal, em consonância com a Emenda Constitucional n°
29 de 2000;
VII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a movimentação e aplicação
dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, oriundos do orçamento
da União e Seguridade Social, via Ministério da Saúde, repassados ao Fundo
Municipal de Saúde, de acordo com a legislação vigente;
VIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a programação e execução
orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, bem como o repasse
de recursos do mesmo à Secretaria de Saúde;
IX – aprovar a Política de Recursos Humanos na Saúde, no
âmbi to do SU S munici pal , in cen ti vand o e fiscal i za ndo as ações de
fo rmação profissional e educação continuada como estratégia para a
Humanização em Saúde e para a melhoria das ações e serviços;
X - a p rova r e acompan ha r a pol íti ca de p ro du çã o,
armazenamento e distribuição de insumos, medicamentos, himunobiológicos,
órteses e próteses e outros itens de interesse para a saúde, no que couber;
XI – estabelecer e aprovar critérios para a celebração de
contra tos e/ou con vênios entre o poder públi co municipal e pessoas
físicas e/ou jurídicas, órgãos e entidades públicas e/ou privadas e
filantrópicas, que prestem serviço à saúde no âmbito do município de
Colombo/PR, apreciando previamente tais atos;
XII – anal isar, discu ti r e ap ro var trimestra lmente as
Prestações de Contas e demais informações financeiras a serem fornecidas
pelo gestor municipal em saúde, analisando-os previamente às Audiências
Públicas, mediante repasse em tempo hábil aos conselheiros;
XIII – colaborar na elaboração, analisar, discutir e aprovar os
instrumentos de gestão em saúde, a saber: anualmente o Relatório de
Gestão e a Age nda Mun icip al de Sa úde e o Quadro de Me tas , e
quad rien almente o Plano Municipal de Saúde:
XIV – a companha r a p eriod icidad e da C on fe rên cia
Mun icipa l de Saúde , propo ndo se ne cessário a sua con voca ção ,
estru turand o a comissão organizadora, apoiando as pré-conferências e
discutindo e aprovando seu regimento e seu programa de Plenária do
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Conselho:
XV – criar, coo rdena r e supe rvisionar as Comissões
Temáticas Permanentes ou Temporárias, inte rnas ou in tersetoria is,
sempre que a Plená ria en tender necessário subsidiar a decisão dos
conselheiros sobre qualquer matéria, e de acordo com o Regimento Interno
do Conselho;
XVI – articul ar-se com os demais Co nselhos se toriais
existentes no âmbito municipal, como os Conselhos da Terceira Idade, da
Mulher, de Assistência So cial , de Portado res de De fi ciên cia , de Me io
Ambien te e tc., com o p ropósi to de coope ra r mútu a e d e
estabele cimento de es tra tég ias comuns p ara o fortalecimento da
participação popular efetiva e Controle Social na Gestão Pública;
XVII – i ncremen ta r e ap e rfe içoa r o rela cion amen to
sistemático com os demais poderes consti tu ídos, como po r e xemplo, o
Min istério Públi co e a Câmara dos Vereadores, bem como a mídia em
geral e ou tros se tores relevantes da Sociedade Colombense não
representados no Conselho;
XVIII – i n cen ti var a pa rti cipa r d a impl an ta ção d os
Consel hos Lo cais de Saúde , ap oiando a boa qua lidad e e a
con tinu idade d o seu funcionamento;
XIX – encaminhar possíveis denúncias relativas à Saúde ao
Gestor Municipal para serem apuradas por órgãos competentes, conforme
legislação vigente, possibilitando acompanhamento por parte do Conselho;
XX – a co m pa nh a r o p rocesso d e des en vol vime n to
científico e tecnológico na área da saúde, estimulando estudos e pesquisas
no âmbito municipal, observando diretrizes éticas e parâmetros científicos,
econômicos e sócio-culturais;
XXI – promover, com os recursos que lhe couberem, ações de
Educa ção em Sa úde , in formaçã o e comunica ção , no sentid o d e
di vulga r suas agendas e deliberações, bem como participar da Promoção da
Saúde;
XXII – man i festa r -se sob re dema is assun tos de sua
competência.
DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA
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Art. 3º O C MS/Colombo é composto por representação paritária
de 50% (cinqüenta por cento) de representantes de USUÁRIOS de serviços de
saúde; de 25% (vinte e cinco por cento) de representantes de
GESTORES públi cos locais de saúde e de PRESTADORES DE
SER VIÇ OS de saúde; e de 25% (vin te e cinco por cento) de representantes
de PROFISSIONAIS DE SAÚDE vinculados ao SUS/Co lombo, to tal i zand o
16 (de zesseis) membros ti tu lares , e seus respecti vos suplentes, todos
formalmente indicados pelas instituições, órgãos e entidades eleitos na
Conferência Municipal de Saúde de Colombo.
§ 1° O mandato do CMS/Colombo eleito será de 2 (dois) anos,
a contar da data da sua instalação, ou até a realização da próxima
Conferência Municipal de Saúde, cabendo prorrogação ou recondução de
membros, desde que aprovado em plenário.
§ 2 ° O man da to d e conse lh ei ro é consid erado de
relevância pública, não pressupondo remuneração, podendo ocorrer eventual
ajuda de custo por parte do Gestor Municipal, após submissão à Plenária e
mediante solicitação formal.
§ 3° Os rep resen tan tes d os usuá rios n ão p ode rão
pertencer, simultaneamente, a qualquer das outras 3 (três) categorias
representadas no conselho, fato que comprometeria a paridade preconizada.
Art. 4° Os conselheiros ti tula res e suplen tes serão
nomeados por ato do Prefeito Muni cipal , no praz de 30 (trin ta) dias, a
contar da formalização da eleição dos mesmos por ocasião da Conferência
Municipal de Saúde.
Art. 5° Perderá o mandato o conselheiro que faltar,
injustificadamente, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões
intercaladas ou alternadas.
§ 1 ° A j us ti fi ca ti va da a us ên cia às s essõ es do
CMS/Colombo deverá ser feita previamente à sua realização, por qualquer
meio de comunica ção , de vendo ser o ficia li zada em até 72 (seten ta e
duas) ho ras após a realização da mesma, se a justificativa não foi por escrito.
§ 2° A entidade representada pelo conselheiro faltante será
informada das faltas não justificadas de seu representante.
§ 3 º Se o co n se l h e i ro a p res e n ta r a ti tu d es ou
procedimentos incompatíveis com a função de conselheiro municipal de
saúde, sua possível exclusão do CMS/Colombo também poderá ser proposta
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pela Mesa Diretora à Plenária, que então deliberará.
Art. 6 ° O C MS/C o lomb o con ta rá
estrutura:
I – Plenária;
II - Mesa Diretora;
III – Comissões Temáticas;
IV – Conselhos Locais de Saúde.

com

a s eg ui n te

Art. 7 ° A Ple ná ri a do C MS/Co lombo é a ins tâ ncia máxima
de deliberação, sendo composta por todos os conselheiros titulares com
direito a voz e voto, e seus suplentes com direito a voz, e também a voto,
caso os respectivos titulares estiverem ausente.
Parágrafo único. As deliberações da plenária serão validadas pela
maio ria dos vo tos, cuj o sistema (simples ou absolu to ) será regido
pe lo Re gimen to Interno do CMS/Colombo.
Art. 8° A mesa Diretora do CMS/Colombo será eleita até a
Segunda reunião do conselho recém eleito e empossado, pelo quorum mínimo
de 2/3 (do is te rços), sendo composta pelos seguin tes membros,
escolhidos den tre seus membros titulares e garantindo a paridade em sua
composição:
I - Presidente
II - Vice-Presidente
III – 1° Secretário
IV – 2° Secretário
Pa rág ra fo ún i co . O man da to de q ual que r d os membros da
Mesa Diretora será de 1 (um) ano, podendo haver recondução de seus
membros se decidido pela Plenária.
Art. 9 ° A co ns ti tu ição e o fun cion amen to da Mesa
Di re tora, das Comissões Temáti cas e dos Conselhos L ocais de Saú de ,
in clui ndo atribuições e competências de cada membro desses órgãos,
serão estabelecidos em Regimento Interno do CMS/Colombo.
DO FUNCIONAMENTO
Art. 10. O CMS/Colombo reunir-se-á, em foro público,
ordinariamente uma vez por mês, ou em caráter extraordinário, quando
convocados por seu Presidente ou por no mínimo 1/3 (um te rço) de seus
membros, nesse caso para deliberar sobre matéria urgente e inadiável.
Pa rág ra fo ú n ico . As reun iõ es e xtra o rdin á rias de verão
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se r confirmadas junto a cada membro com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, acompanhando-se o envio prévio de material
subsidiário relativo ao motivo da convocação.
Art. 11. Fi ca estabelecido o quorum mínimo de metade mais
um dos seus membros (maioria simples) para a instalação de qualquer das
reuniões do CMS/Colombo.
Parágrafo único. A continuidade das reuniões plenárias além
do horário previsto na convocação, poderá se dar com a presença de 50%
mais um de seus membros, ou se aprovado pela Plenária.
Art. 12. A Prefeitura e sua Secretaria Municipal de Saúde
ga ran ti rão o apo io fin ance iro e admin istra ti vo ne cessário ao
fun cion amento do CMS/Colombo, através de interação de sua Mesa Diretora.
Art. 13. As deliberações e decisões normativas do CMS/Colombo
poderão ser consubstanciadas em RESOLUÇÕES ou RECOMENDAÇÕES,
devendo ambas ser então numeradas de forma seqüencial, e as primeiras
encaminhadas ao Prefeito Municipal, que por sua vez terá um prazo de 30
(trinta) dias para homologação ou veto.
§ 1° Em caso de homologação pelo gestor, as Resoluções
deverão ser publicadas na imprensa oficial do Município, de vendo ser
amplamente divulgadas.
§ 2 ° Em caso de ve to à Resol ução , o C MS/Colombo
poderá arquivar ou rati ficar a mesma. Neste último caso, se deliberado
em Plenária, poderá o conselho recorrer a Instituições competentes, como o
Ministério Público.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 1 4 . O fu n ci on amen to do C MS/Co lom bo , das
Conferências Municipais de Saúde e de suas receptivas Assembléias
Eleitorais, terão Regimen to in te rno p róprio , ap ro vad o na Plenária do
C MS/Colombo por maio ria absoluta (2/3 dos seus membros).
Art. 15. As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal do
Setor de Saúde.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 17. Ficam revogadas as Leis Municipais n° 429 de 25 de
junho de 1.991 e n° 747 de 1º de março de 2000.
Paço Municipal de Colombo
Em 28 de novembro de 2006.

JOSÉ ANTONIO CAMARGO
Prefeito Municipal
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