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SÚMULA:

Acrescenta o artigo 6o no Capítulo IV e altera os
artigos dos Capítulos V e VI, da Lei Municipal n°
558/09.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do

Município de Comélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte, a
LEI:

Art Io- O Capítulo IV, da Lei Municipal n° 558/09, fica acrescido do
artigo 6o, nos seguintes termos:

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO
Art. 6o. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico
poderá incluir a participação de órgãos colegiadosde caráterconsultivo municipal assegurada a representação:
I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento
básico;

III - dos prestadoresde serviços públicos de saneamento básico;
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa
do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.
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Parágrafo Único - As funções e competências dos órgãos colegiados
a que se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas
adaptações das leis que os criaram.
Art 7o. A Mesa Diretora, referida no artigo 4o desta Lei será eleita
diretamente pela Plenária do Conselho e será composta de:
a) Presidente;

b) Vice-Presidente;
c) Secretário; e,

d) Vice-Secretário.

Art. 8o. O Conselho Municipal de Saúde, reger-se-á pelas seguintes
disposições, no que se refere a seus membros:
I - serão indicados pelas entidades respectivas e serão substituídos
pelas mesmas mediante solicitação escrita à Mesa Diretora do Conselho;

II - terão seu mandato extinto, caso faltem, sem prévia justificação, a 3
(três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, num período de 12 (doze) meses;

III - terão mandato de 2 (dois) anos, cabendo prorrogação ou
recondução;
IV - cada entidade participante indicará por escrito um titular e um
suplente para integrar o Conselho.

Parágrafo Único. O exercício do mandato de membro do Conselho
Municipal de Saúde não será remunerado e será considerado de alta relevância pública.

Art. 9o. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho
Municipal de Saúde poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradores do Conselho Municipal, 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 convidadas pessoas ou instituições de notória
especialização na área de saúde, para assessorar o Conselho em assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas entre as instituições,
entidades e membros do Conselho, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

CAPITULO V

DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76^331.941/0001-70

Art. 10°. O Conselho Municipal de Saúde funcionará segundo o que
disciplina o seu regimento interno e terá as seguintes normas gerais:
I - o órgão de deliberação máxima será a Plenária do Conselho;
II - a Plenária do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês e extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros;
III - o Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á extraordinariamente
para tratar de matérias especiais ou urgentes, quando houver:

a) Convocação formal da Mesa Diretora;

b) Convocação formal de metade, mais um de seus membros titulares.
IV - cada entidade do Conselho terá direito a um único voto na

Plenária do Conselho;

V - as Plenárias do Conselho serão instaladas com a presença da
maioria simples dos membros que deliberarão pela maioria dos votos presentes;
VI - as decisões do Conselho Municipal de Saúde
consubstanciadas em resolução, moção ou recomendação e publicadas no Boletim Oficial do Município;

serão

VII - a Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar "ad referendum"
da Plenária do Conselho.

Art. 11. O Conselho Municipal de Saúde convocará a cada dois anos,
uma Conferência Municipal de Saúde para avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação para o

Sistema Único de Saúde e efetuar a eleição dosrepresentantes doconselho.
CAPITULO VI

DAS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAÇÃO
Art. 12. O Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de
suas atribuições, as seguintes diretrizes básicas e prioritárias:
I - a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicasque visem a promoção da saúde, redução do risco de doenças e de outros agravos, e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,proteção, recuperação e reabilitação.
II - integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde
em toda a rede municipal, diminuindo as taxasde mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida.
Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde promoverá como órgão

colegiado deliberativo e representativo, debates estimulando a participação comunitária, visando prioritariamente,
a melhoria de serviços de saúde no Município.

Art. 14. As disposições desta lei, quando necessário, serão
regulamentadas pelo Poder Executivo, desdeque homologadas pelo PoderLegislativo.
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Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2015.
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r reaenco vários ae i arvaino Alves
Prefei to

Lucyellen Roberta Dias Garcia
Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI N° 087/15

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa,
o Projeto de Lei referente à alteração dos objetivos do Conselho Municipal de Saúde.

Tal alteração justifica-se pela necessidade de edição de nova Lei,
alterando a Lei Municipal n° 558/09, para que seja assegurada, na Composição do Conselho de

Saúde, que também funcionará como Conselho de Saneamento Básico, a participação dos

representantes previstos no artigo 47, da Lei n° 11.445/07, e no artigo 34, do Decreto 7217/10.
Assim, contamos com o apoio de Vossas Excelências para

aprovação do presente projeto em regime de urgência.

Atenciosamente

Frederico Carlos de Carvalho Alves
refeito
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