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PROJETO DE LEI Nº 045/2016 – 026-014 
 
 
 
 

Altera a Lei nº 2.228, de 03 de fevereiro de 2010 e 
dá outras providências. 

 
 
 

Art. 1° - A Lei nº: 2.228, de 03 de fevereiro de 2010, a qual “Reorganiza e 
regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde em conformidade com 
a Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde e dá outras providências”, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 2° - O Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberativas, normativas, 

fiscalizadoras e consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, 
controle e avaliação da política municipal de saúde, de acordo com as disposições normativas 
contidas na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal e nas Leis Federais 8.080/90, 
8.142/90 e da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde.” 

 
“Art. 3° - Sem prejuízo das funções dos Poderes Legislativo e Executivo, o 

Conselho Municipal de Saúde tem por objetivo a formulação de políticas que visem à redução 
dos riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, nos termos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, 
segundo orientação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe: 

 
(...)  
 
XXIII – exercer o controle social nas ações de saneamento básico do Município de 

Salinas. 
 
Art. 5° - O Conselho Municipal de Saúde será constituído de 20 membros 

titulares, com seus respectivos suplentes e disposto da seguinte forma, conforme Lei Federal 
nº: 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como Resolução 453 do Conselho Nacional de 
Saúde:  

 
I - 10 (dez) representantes dos usuários, distribuídos, indicados e escolhidos 

dentre os seguimentos legalmente constituídos da sociedade civil: 
 
a) 01 (um) representante titular da APAC (Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados) e suplente; 
b) 01 (um) representante titular da Associação Loucos por Direito e suplente;  
c) 01 (um) representante titular das Associações Urbanas e suplente; 
d) 01 (um) representante titular do Sindicato dos trabalhadores Rural e suplente; 
e) 01 (um) representante titular do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

e Sustentável – CMDRS e suplente; 
f) 01 (um) representante titular das Igrejas evangélicas e suplente; 
g) 01 (um) representante titular da Pastoral da Criança e suplente; 
h) 01 (um) representante titular da Pastoral da Saúde e suplente. 
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i) 01 (um) representante titular do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Salinas (SINDSERVI) E suplentes; 

j) 01 (um) representante titular da instituição Projeto Transformação Justiça 
Socioambiental de Salinas/MG e suplente. 

 
II - 04 (quatro) representantes dos trabalhadores do serviço municipal de saúde de 

Salinas-MG, distribuídos da seguinte forma:  
 
a) 01 (um) representantes funcionários do Hospital Municipal Dr. Oswaldo 

Prediliano Santana, sendo de nível médio e um de nível superior e suplente; 
b) 01 (um) representante funcionário do quadro administrativo da Secretaria 

Municipal de Saúde (coordenador da Atenção Básica) e suplente; 
c) 01 (um) representante funcionário efetivo do CAPS (Centro de Apoio Psíquico 

Social de Salinas) e suplente;  
d) 01 (um) representante dos funcionários da Vigilância Sanitária e suplente. 
 
III - 03 (três) representantes do Governo Municipal, com funções de direção da 

Secretaria Municipal de Saúde de Salinas, sendo que o Secretário Municipal de Saúde é 
titular nato, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com seus 
respectivos suplentes; 

 
IV - 03 (três) representantes dos prestadores de serviços vinculados ao SUS 

(Sistema Único de Saúde), incluindo a concessionária dos serviços de água e esgoto do 
Município de Salinas.” 

 
Art. 2º - As demais disposições permanecem inalteradas. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Salinas, 27 de outubro de 2016. 
 
 
 
 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


