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LEI Nº 2.965, de 18 de abril de 2013. 
 
“DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 1.455/92, QUE CRIOU O CONSELHO 

MUNICIPAL DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 
O Prefeito Municipal de Ibirama, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, 
 
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Lei Municipal nº 1.455, de 07 de abril de 1992 que instituiu o 

Conselho Municipal de Saúde, passa a ter a seguinte redação: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Em conformidade com a Constituição da República Federativa do 

Brasil, Título VIII, Capítulo II e as Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90, fica instituído o 
Conselho Municipal de Saúde de Ibirama, órgão colegiado de composição paritária, 
caráter permanente, deliberativo, normativo, e fiscalizador, como co-responsável pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS – no Município de Ibirama, com o objetivo de 
assegurar o direito à saúde e à qualidade de vida das pessoas mediante a efetiva 
participação da comunidade organizada na gestão da política de saúde, sem prejuízo 
das funções dos demais poderes legalmente constituídos. 

 
CAPÍTULO II 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 
Art. 2º O Conselho Municipal de Saúde tem por finalidade atuar na 

formulação da política global de saúde para o Município de Ibirama e determinar sua 
execução, deliberando sobre normas regulamentares, técnicas, padrões e outras 
medidas de caráter operacional. 
 

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Saúde – CMS: 
 
I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular 

a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que 
fundamentam o SUS; 

 
II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de 

funcionamento; 
 
III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes 

aprovadas pelas Conferências de Saúde; 



Prefeitura Municipal de Ibirama 
Estado de Santa Catarina 

 
Rua Dr. Getúlio Vargas, 70 – Centro 

89140-000 – Ibirama – SC  
Fone: (47) 3357-8500 

Home page: www.ibirama.sc.gov.br – E-mail: juridico@ibirama.sc.gov.br 
 

 
 
IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, 

incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua 
aplicação aos setores público e privado; 

 
V - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão; 
 
VI - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre 

o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

 
VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da 

gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de 
seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, 
criança e adolescente e outros; 

 
VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde; 
 
IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de 
qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos 
avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde; 

 
X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS; 
 
XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as 

diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais; 
 
XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado 

mediante contrato ou convênio na área de saúde; 
 
XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o 
princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação 
vigente; 

 
XIV - propor critérios para programação e execução financeira e 

orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos 
recursos; 

 
XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação 

de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e 
próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei 
disciplina; 
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XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de 

contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e 
garantia do devido assessoramento; 

 
XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços 

de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e 
externo, conforme legislação vigente; 

 
XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, 

responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos 
serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do 
Conselho nas suas respectivas instâncias; 

 
XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as 

Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar 
a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do 
Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas 
pré-conferências e conferências de saúde; 

 
XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, 

entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da 
Saúde; 

 
XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e 

temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde; 
 
XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica 

e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento 
sociocultural do País; 

 
XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em 

saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e 
decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e 
local das reuniões e dos eventos; 

 
XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o 

controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação 
Permanente para o Controle Social do SUS;  

 
XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os 

poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de 
comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;  

 
XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas 

aprovadas pelo CNS; 
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XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e 

Educação para a Saúde no SUS; 
 
XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório 

das plenárias dos Conselhos de Saúde; e 
 
XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde 

no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS). 
 
CAPÍTULO III  
DA ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Art. 4º O Conselho Municipal de Saúde de Ibirama tem a seguinte 

organização: 
 
I - Plenário; 
 
II - Mesa Diretora; 
 
III - Comissões Intersetoriais, Grupos de Trabalho; e 
 
IV - Secretaria Executiva. 
 
Parágrafo único. As Instâncias a que se refere o caput deste artigo serão 

regulamentadas no Regimento Interno. 
 
Art. 5º A composição do Conselho Municipal de Saúde terá paridade 

conforme o artigo 1º, § 4º da Lei Federal nº. 8.142/90 e Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº. 453/2012, sendo: 

 
I - 50% de entidades representativas do segmento de usuários; 
 
II - 25% de entidades representativas do segmento dos trabalhadores da 

saúde e; 
 
III - 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados 

conveniados, ou sem fins lucrativos. 
 
§ 1º O Conselho Municipal de saúde terá a seguinte composição: 
 
a) Mínimo de 06 (seis) representantes de entidades representativas do 

segmento de usuários; 
 
b) Mínimo de 03 (três) representantes de entidades representativas do 

segmento dos trabalhadores da saúde; 



Prefeitura Municipal de Ibirama 
Estado de Santa Catarina 

 
Rua Dr. Getúlio Vargas, 70 – Centro 

89140-000 – Ibirama – SC  
Fone: (47) 3357-8500 

Home page: www.ibirama.sc.gov.br – E-mail: juridico@ibirama.sc.gov.br 
 

 
c) Mínimo de 03 (três) representantes do governo e prestadores de serviços 

privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 
 

§ 2º Cada segmento representado do conselho terá um suplente, eleito na 
Conferência Municipal de Saúde e ou Plenária de Saúde. 

 
§ 3º Um mesmo segmento poderá ocupar no máximo duas vagas no 

Conselho Municipal de Saúde. 
 
§ 4º A mesa diretora será composta por quatro 04 (quatro) membros, assim 

distribuídos: Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 
 
Art. 6º A eleição do Conselho Municipal de Saúde será realizada através de 

Conferencia Municipal de Saúde e ou Plenário do Conselho da saúde convocada para 
esse fim e, as representações serão de entidades e instituições legalmente 
constituídas, podendo as mesmas, elegerem ou indicarem seus representantes, 
conforme seus estatutos, para compor o Conselho Municipal de Saúde. 

 
I - A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia 

representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da 
representação de Usuário(a) e Trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de 
substituição do Conselheiro(a). 

 
II - A função de Conselheiro é de relevância pública e, portanto, garante sua 

dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro, durante o período das reuniões, 
capacitações e ações específicas do Conselho de Saúde. 

 
§ 1º O mandato das entidades e instituições membros do Conselho 

Municipal de Saúde será de 04 (quatro) anos, com eleição na Conferência Municipal de 
Saúde ou no plenário do CMS, convocada em caráter ordinário. 

 
§ 2º Os conselheiros, eleitos ou indicados para compor o Conselho Municipal 

de Saúde, serão formalmente encaminhados à Secretaria Executiva do Conselho pelas 
entidades que representam e homologados pelo Executivo municipal. 

 
Art. 7º O funcionamento do Conselho Municipal de Saúde será conforme o 

Regimento Interno que respeitará: 
 
§ 1º No caso de afastamento temporário ou definitivo dos titulares, 

automaticamente assumirá o suplente, até que, a formalização da substituição seja 
concluída pela entidade ou instituição detentora do mandato. 

 
§ 2º O conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 

(três) reuniões seguidas ou a 05 (cinco) intercaladas no período de 01 (um) ano será 
substituído automaticamente, pelo Plenário do Conselho municipal de saúde. 
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§ 3º Todos os membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde 

serão eleitos pelos seus pares em reunião do Plenário convocada, especificamente, 
para essa finalidade. 

 
§ 4º O Conselho reunir-se-á ordinariamente 01 (uma) vez por mês e 

extraordinariamente na forma regimental. 
 
§ 5º As reuniões do Conselho Municipal de Saúde instalar-se-ão conforme 

critério regimental quanto à convocação e quorum. 
 
§ 6º As deliberações do Plenário obedecerão a critérios regimentais quanto, 

à formalidade documental e o rito. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 8º Nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei Federal nº. 8.142, as 

decisões do Conselho Municipal de Saúde deverão ser homologadas pelo Secretário 
Municipal de Saúde, na forma regimental. 

 
Parágrafo único. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão 

consubstanciadas em Resoluções, Recomendações e Moções, cabendo á Secretaria 
Municipal de Saúde, tomar as medidas administrativas necessárias para sua 
efetivação. 

 
Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde através de sua dotação 

orçamentária destinará os recursos humanos, financeiros, espaço físico e materiais 
necessários ao pleno e regular funcionamento do CMS e lhe dará o suporte técnico-
administrativo necessário sem prejuízo de outros meios de colaboração da comunidade 
e instituições. 

 
Parágrafo único. Será assegurado a todos os conselheiros do CMS, o 

custeio de despesas de deslocamento e manutenção quando no exercício de suas 
funções. 

 
Art. 10º Considerar-se-ão parceiras do Conselho Municipal de Saúde todas 

as pessoas físicas e jurídicas dos segmentos de usuário, trabalhadores da saúde e 
gestores, públicos, filantrópicos e conveniados. 

 
Art. 11º Nos termos da Terceira Diretriz da Resolução nº. 453/2012-CNS o 

mandato das entidades será definido no Regimento Interno do Conselho, não devendo 
coincidir com o mandato do Governo Municipal, podendo os conselheiros serem 
reconduzidos, a critério das respectivas representações. 

 
Art. 12º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 13º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 

Municipais nº 1.455/92, nº 1.940/97 e 2.181/2002. 
 

Prefeitura Municipal de Ibirama, em 18 de abril de 2013. 
 

 
 

 
OSVALDO TADEU BELTRAMINI 

Prefeito Municipal 
 
 
Publicada a presente Lei na data supra. 
 
 
 
 

FÁBIO LUIZ FUSINATO 
Secretário de Administração e Finanças 


