
PKEFEITtUA MUf1C1PAL DE CURRAUNHO 
PODFR EXEC'T3VO 

01.08.94. 

Dipa sobra a rariaço do Cor-
s1ho Municipal de 5auda,cri*dr n 
forma do art. I?U da Li Urçznica 
do Municipio da Curralinho. 

A CÂMARA MUNICIPAL. DE CURRALINHC3 atatui 4 au õwnciono 
t. 	1_i 	 -. 

CAPITULO 1 
005 (JBJETIVO3 

-. 	 tono o Munc2pLo me condiçoe d 
or pa nizaçi no ,,atríbuIçõew a funcionaixi ento do Conselho Munici pa l da 	S*ude 
inatancia parmananti a dalibarat,iva, na forma do ua 	t.abe1aça o art.i?C 

1ncioa U1 d aaço Ii d 	aut1 	do 	ttar*to cLs taL GrLienick dc 
fliCi!.ic da Curraijho. 

A rt. 2 	Ao Ccniho uicipa1 oa S w ude t  como entidade Z e s to 
a do istam, Municipal da 5auda do Municipio irttaQr*dO ÀO Sistema UfliC*) 

da SQ Uõe (SUS), oopata: 
1 - A tuar na !ormao a formul ço,c tcla da axacuçao da pc 

iit.ica d3 cauda a r,ivai. .Muni'cip&i,incluindo oa aain aspectos •conomicoa 
rLnancairos a da çer.ncia tacnicaMdluiniatrattvo a operacional 

11 	Estabelecer aatrataia a nocaní s ion e de coordanzçao • 
tc de Siatama Unjo de Sauda (U3) articul 	oa 	oe,  dia orani,- 
Mea 1uricjpaj., catadu.i a federal; 

III 	Propor adoo de cit,rioa qua dsPina quaJiodaa rasol 
tividadaatrav.a da incorporaçao da avançai cianti'icc* 	taio1000ao 
setor Zítudo Municipal ;  

. Propor polui t prOQ 	p rnj& toc integ rados d a Saudu  
Educao ti MoiO ambiente 	 ria população; 

Realizar Conr.r.nci 	 de S a udo em. a ltarnancia com 
jstadual,cbj.tivando aliáçao a açama daaanvalvidas no aietea* Mnjp 

ca propo: dirtrizaa para formulaçar, de Po1icica 0 rpagraa. • pvoet 
VI - Elaborar o Rajmanto 1ntao do Coc1ho a suas normas 

ia funciona*.nto 
V11 	Aprovar o Plano Municipal o. 
VIII 	Propor ri.rioa paro por 	 cuçcaa f'in.ancai 

rai a 0 rçam.ntariaa do Fundo fãunicipu l da Saud9 9  aco mpanhando a movisponta 
;ao a d.atinaçao doa recursos ,  

IX - Opinar previ t ,"ntg sobrequaluar projate publico a pr 
ado qua impltq a Tua politica da Sauda; 

X - Es ~ imular o  opinar ou promover estud os a pequia sobra 
ntoaa twm 	arca da cauda da intara para o desenvolvimento Co 

i.is t-ama, Ur1co da S aida. 
XI 	Outras &tribuíç Ze3 estbeiacidaa ia norm a* coaplanra 

u que lhaa Forum delegada palo Cra1ho Nacional ou Estadual d• Saúdo. 

CRPTULO II 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 	O Conselho unicj;ial da Sa údo 	conatltudc da 18 
dezoito- 	mabros,obedaoando o qua diapa a Li )rnLca 	ricial 

- 
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miados pio cha1a do Podar Executivo a sara prldido pelo 5ocretic 
Municipal da Sauda na qualidade de caembro nato a ainda:  

l rapras ntanta da Secretaria Municipal da Educaçao; 
l representante da Scrtari* Eatedal do Educação; 

- 1 ropresentanta dR, Secretaria Municipal cita Saúde (Secratri 
! representante doa trabalhadores na arca da cauda; 
2 	presentantes da entidades c d 	do zindicatome d 

• trabalhadores; 
5 nivaibrao raprementantes da eociaiada civ.L 	anizaa; 

Ul rapresentanta das irja$ avane1icas 
- $1 ropresentanta da CNBB Pa3toral da, criança ; 
- l representante do sindicato dos pscadots 
-' l rwPresantanto da Cmara Municipal de Curalinho 

2 veprocentantea do Sistuou estadual da Saud! no Municipio; 
$1,  rsprtaaentanta da Secretaria de nomínistragía Municipal. 

Parrzfo lnico 	Os membros. efetivos a respectivos suplanto* 
do Conselho Municipal da Seude,serao nomeados pelo Prefeita wediántei 
dicaçeo. a)daa autoridades adrninistratjuaeoe repr t a ntna $raos 
pub icos; 

dos dirigentes das ro3pectivas entidades demais csoz; 
e) o mandato dos membros do Con1ho 5 d 	anos nci tos 

doart. 219 inciso uníc6 do LOMC4 
Art. 4 	- O Conlha Municipal de 5ads terá pe1nrio,co1egia 

doalsm da Secretaria a assessoria tecnic 
Paregrafo d .  nico 	O planaria acre composto pelo conjunto da Ço 

selheiros 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 59 - O conselho Municipal' cia Saci tr seu runcionant 
regido pelas seguintes disposições: 

! - As funçoas dos membros titulares e suplantes neo cara 
rerados,sendo seu exercício considerado relevante a 3aud. da populaçao; 

II - As sessões p1enrias saro reaiizoas ordinariamente i1 
(uma) a cada 30 diae, em calendários de reunioas definidos e extraordic 
riamanta quando convocado pela Presidente ou por requerimento da stori 
c:e 50U5 nbrcs - 

III 	para retalizaço das sses sori nocosõaria e 
da maioria sip1ea dos-conselheiros; 

ii - Cada conselheiro tara direito a um vota; 	 - 
V - os atoe do conselho serao coflsuitataniadae et 	souçoe 

homologadas pelo chefe do podar Executivo Municiibal.' 
VI - s sessoea çMnarias do conselho municipal da saude sa4o 

abertas ao publico com pauta e dates praviamente divulgadas pelos eib 
de comunicaçaode massa; 

• 	VII - sara suaiariamontá dispesado o membro que uam Motivo jus 
tificado deixar de comparecer a $3 reunies oansecuti.m ou a cinco($5T 
intercaladas no parindo da um semestre; 

VIII - 08 membros do conselho Municipal de saa3de, durante os 
seus respectivos mandatos poderao ser substituídos madianto solicitaças 
da atridade ou ci rigente dos respectivos orças ou onttdadeo represen-
tadas encaminhadas ao prefeito do município por intarmadio cio Preideri 
te do Cona*lho. 

Art. 	- 	iamaaç;o cjos Membros do Coisaiho da-se 	msdiant 
Decreto do Executivo no prazo maximo de 3$ dias a contar da proulgaça 
deste Lei. 

Art. 72 - O Conselho deverá elaborar $ aprovar seu Regimento 
Ïnterno na prazo da 33 dias apaja regular publicaçao do Decreto de noma 

d.. 
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Art4 89 - Esta Li entra en viçcir n data de :stia publi 
cço,radae as diaposiçoea em contrrio 

Gabinata do IPrefeíto Municipal d. Currslinho 

FLm,I1 de Agasto de 1994 

PUBLICADO E REGISTRADO 
NA MESMA DATA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE 
GOVERNO E FINANÇAS 

E1AOEL DA COSTA CARDOSO 
PREFEITO EM EXECICIO 


