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LEI N" 693/05 

REESTRUTURA 0 
MUNICIPAL DE SAUDE 
VIV ACQUA E DA. 
PROVIDENCIAS. 

CONSELHO 
DE ATILIO 

OUTRAS 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, 
Estado do Espirito Santo, no uso atribui~iles 
legais, faz saber que a Camara Municipal 
APROVOU e eu SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte lei: 

Art. 1" - Fica criado o Conselho Municipal de Sallde de Atilio Vivacqua, com 
caniter deliberativo, constituindo a instancia m3xima no Municipio de Atilio Vivacqua no 
planejamento e gestiio do Sistema Mllllicipal de Saude, conforme artigo 163 da Lei 
Organica Municipal de Atilio Vivacqua. 

Art. 2" - Cabe ao Conselho Municipal de Saude de Atilio Vivacqua: 

I - Aprovar as Politicas e Diretrizes Municipais de SaUde, em conson§ncia com a 
Estadual e Federal e as necessidades locais; 

U - Eleger o presidente do Conselho Municipal de Saude de Atilio Vivacqua; 

Ill - Aprovar o Plano Annal e Plurianual de Sa6de do Municipio, deliberando sobre 
novos investimentos, instala~ao de novos servi~os e unidades, expan.sa:o retra~ao 
existentes, tanto na parte fisica como em recursos humanos e saneamento basico; 

IV - Convocar anualmente, a populaciio para discutir o orcamento municipal de sallde 
e programacao de metas fisicas e financeiras, inclusive os respectivos pianos de 
aplicat.;.ao de recursos, aprovando-os a seguir; 

V - Aprovar a celebracao de contratos e convenios com a rede complementar, e as 
presta~oes de contas das entidades e instituicoes municipais de saUde; 

VI - Aprovar as presta~Oes de contas mensais das entidades e instituicOes que 
compOem o Sistema Municipal de SaUde, exceto as privadas ou com fins Jucrativos~ 

VII - Acompanbar, avaliar e controlar 
financeiras, aprovadas para o exercicio. 

as programa~Oes das metas fisicas e 
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Art. 3" · 0 Conselho MWlicipal de Saude de Atilio Vivacqua sera composto por 
representa,ao fretaria de 50% (cinqiienta por cento) de representantes de Usuarios de 
servi~os de sallde, 25 % (vinte e cinco por cento) de gestores de 6rgaos pllblicos e 
prestadores de servi~os de saUde, na irrea complementar do SUS e 25%, (vinte e cinco por 
cento) de representantes de profissionais de saude pertencentes ao SUS/ES, representados 
pelas respectivas cntidades sindicais, totalizando 12 membros da seguinte fonna: 

I - Das representantes das usuarias - na praparcionalidade de 50% ( cinqiienta par 
cento)- 06 membros: 

a) 01 representante da Pastoral da Saude; 
b) 0 I representante da Pastoral da Crian>a; 
c) 01 representante da ComWlidade de Bairro Alto Niter6i; 
d) 0 I representante da Comunidade Silo Pedro; 
e) 0 l representante da Comunidade Linda Aurora; 
I) 01 representante da Comunidade Alto Sao Jose; 

II - Dos gestares de 6rgiias pllblicas e prestadares de serviya - na proparcionalidade 
de 25% (vinte e cinco par cento)- 03 membros: 

a) Secretario Municipal de Saude; 
b) Diretor Clinico do Hospital "Andrea Canzian Lopes"; 
c) 01 Representante dos profissionais de fanmicia com atua¢o no Municipio. 

Ill - Dos representantes dos profissionais de saitde - na proporcionalidade de 25% 
(vinte e cinco por cento)- 03 membros 

a) 01 Representante do Conselho Regional de Medicina; 
b) 01 Representante do Conselho Regional de Enferrnagem; 
c) 01 Representante do Conselho Regional de Odontologia. 

Art. 4° - Cada representante teni o seu respective suplente, indicado pelos 
respectivos 6rgaos, entidades e institui~Oes. 

Art. 5" - Na ausencia do Presidente do Conselho Milllicipal de Satide - CMS, 
deveni assumir a sua vaga a seu suplente e na ausencia deste, o plemlrio indicara quem 
continuani presidindo a reuniao. 

Art. 6"- Ao Presidente do Conselho MIUlicipal compete: 

I- Indicar o Secretario Executivo do Conselho MWlicipal de Saude de Satide; 
II- Cmnprir e fazer cumprir as resollll'oes de CMS. 
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Art. 7" - Ao Secretano Executive do Conselho Municipal de Sailde compete: 

I- Encaminhar e divulgar as delibera>oes tornadas pelo CMS; 
II- Comunicar aos componentes do CMS a convocal):fto de reuniOes extraordin3.rias; 
III- Assinar expedientes oriundos de reunioes do CMS; 
IV - Manter atualizado os arquivos das leis, nonnas, correspondencias e projetos, 
oriundos do Ministerio da Sailde (Conselho Nacional de Sailde), da Secretaria 
Estadual de Sailde (Conselho Estadual de Saude) e do Conselho Municipal de Saude; 
V - Divulgar aos membros do Conselho cronograma de reuniOes, local e horilrio das 
mesmas. 

Art. 8" - 0 Secretano Executive fara parte das reunioes do CMS sem direito a 
voto e sera responscivel pelas atas das mesmas. 

Art. 9° - 0 CMS se reunir8. wna vez par mes, ou em carater extraordin8.rio, 
quando convocado pelo Presidente do Conselho ou par no miDdmo 1/3 dos membros do 
conselho. 

§ 1"- As reunioes ordinatias do CMS serao confirmadas a cada membra do CMS com 
antecedencia minima de cinco dias; 

§ 2° - As reuniOes extraordin:irias serao convocadas para deliberar sabre materia 
urgente e inadhivel; 

§ 3° - As reuniOes extraordimirias do CMS seriio confrrmadas a cada componente com 
antecedencia minima de 48 horas. 

Art. 10 - 0 quorum para a realizac;§.o das reuni5es sera de metade mais urn dos 
seus membros. 

Art. 11- As deliberavoes do CMS serao formalizadas atraves de resolu>oes 
conjtmtas de seus membros a reuni§.o que deliberou, devendo ser acatada por todos os 
conselheiros. 

Art. 12- As delibera,oes do CMS serao aprovadas por maioria absoluta (2/3) dos 
presentes em primeira convocac;iio e maioria simples em segunda convocac;ao registrada 
em ata, lavrada em livro prOprio e dado conhecimento imediato aos conselhos regional e 
estadual de Sallde, como 6rgaos de decis5es regionais, atraves de extrato de cada ata as 
suas respectivas Secretarias Executivas. 

Art. 13 - As entidades que compoem o CMS deverao obrigatoriamente substituir 
seus representantes oficiais quando os mesmos faltarem tres reuni5es consecutivas ou 
cinco alternadas sern justificativa prCvlas por escrito. 



. .... ~ 

.......... ~~-; .. ,'\'. 
AtmO'vivacqiJ!l:es 

Ciwe--h<(oil 1\dm. :100~·1060 

PREFE!TURA MUN!C!P AL DE ATiLIO VIV ACQUA 
---

Art. 14- As prestar;Oes de contas de quaisquer entidades, s6 serao analisadas com 
a presen9a de seu representante oficial do CMS. 

Art. 15 - Os membros do CMS indicados pelas respectivas entidades serilo 
designados por ato do Prefeito Municipal para mandata de dois anos, permitida a 
recondur;ao ao cargo. 

Art. 16 - Os membros do CMS exercerao seus mandatos sem nenhum Onus para a 
mllllicipalidade devendo ser considerado serviyo re]evante para o mooicipio. 

Art. 17 - Cabe it Secretaria Municipal de Saude fornecer a infra-estrutura 
necessaria para o funcionamento do Conselho. 

Art. 18 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ilo, revogadas as 
disposi9oes em contrario, especialmente a Lei Municipal n" 1.032/91, de 04 de junho de 
1991. 

Atilio Vivacqua, 30 de mar\)o de 2005. 

HELlO ~TO LIMA 
Prefeito Municipal 


