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LEI N" 3082, DE 02 JUlHO DE 1997.

" Dispõe sourc a criação do COllselho MUllicipaI.dr
Saúde de Cruzeiro e d:í outnls providências".

Dr. Fábio Antonio Guimarães, Prereito Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo. no
uso de suas atribuições legais, raz saber que a Câmara Municipal de Cruzeiro aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Saúde de Cruzeiro, COMUS-
CRUZE1RO, em caráter permanente e com na.lureza deliberativa, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica cio Município de Cruzeiro,
com observância das normas gerais emanadas da União e do EsI'ado de São Paulo,

Artigo 2° - Cumpete ao COMUS-C1ZUZEIIZO :

1- Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da Pulítica 1\'lunicipal dc
Saúde, inclusive quanto aos seus aspectos econômicos e financeiros;

I [- estabelecer diretrizes para elaboração dos planos de saúde, no ãnlbito do fviunieípio ;

II [- fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no âmbito
do Município;

lV- propor medidas para o aperreiçoamento da organização e funcionamento do Sistema
fv1unicipal de Saúde.

Artigo JO - O COMUS-CRUZEIRO será composto por representantes do governo, dos
profissionais de saúde, dos prestadores de serviços e dos usuários do Sistema Municipal de
Saúde. .

§ 10 - O numero de membros do COM US-CRUZEI RO deverá ser de, 110 I1líl1illlO. 12
(doze) e de, no máximo, 20 (vinte).

~ 2° - O COIVIUS-CRUZEIH.O terá eomposlçao paritária l1a qual 50% (cinquenta por
cento) de seus membros serão representantes dos usuários e 50% (cinquenta por cento)
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representantes dos segmentos do governo, prolissionais de saúde e prestadores de serviços
do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo 3° - A representação dos scgmentos do govcrno, prollssionais dc saúdc e
prestadores de serviços deverá ser composta por:

1- represcntante(s) do Poder Executivo Municipal;

11- representante(s) dos profissionais da saúde, sendo 50% (cinquenta por cento) de
servidores públicos e 50% (cinquenta por cento) de profissionais dos serviços privados ~

111 - representante(s) dos prestadores de serviços de saúde, sendo 50% (cinquenta por
cento) de entidades filantrópicas e 50% (cinquenta por cento) de entidades não
filantrópicas, se existirem;

Parágrafo 4° - A represcntação dos usuários deverá ser composta por:

I - representante(s) de entidades congregadas de sindicatos de trabalhadores urbanos e
rurais;

11 - reprcsentante(s) de entidades congregadas dc sindicatos patronais;

111- representante(s) de conselhos cOlllunitários, associações de moradores ouo enl idades
equivalentes;

(V- representante(s) de movimentos comunitários organizados na área de saúde;

V- representante(s) de associação de portadores de deficiências;

VI - representante(s) de associações de portadores de patologias;

Vll - reprcsentante(s) de entidades de defesa do consumidor.

Paragraf'o 5° - A cada titular do COMUS-CRUZSIRO 1,;011 espomter ÍI UJIl suplente.

Parágrafo 6° - Não deve ser representante dos usuários aquele que detém alguma condição
que o caracterizaria como representante de qualquer outro segmento.

Parágrafo 7° - Os conselheiros não devem ter vínculo, dependência ou cOlllunhão de
interesses com qualquer dos demais segmentos representados no COMUS-CRUZEIRO
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Parágralo 8° - Não podem ser membros do COMUS-CRUZEIRO pessoas que pcrtençam
ao Poder Legislativo, Poder Judiciário C ao Ministério Público, a fim de garantir a
indcpendência dos poderes.

Parágrafo 9° - Os membros do COM US-CRUZEI 1\0 scrão indicados por seus pares c
nomeados por ato do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo 10 - Será considerada como existente, para fins de participação no COM US-
CRUZEIRO, a entidade regularmente organizada.

Parágrafo 11° - Os órgãos e entidades referidos neste artigo tJoderão, a qualquer tempo,
propor a substituição de seus representantes.

Parágrafo 12° - As funções de membro do COMUS-CI\UZEIRO não serão remuneradas,
sendo seu exerCÍcio considerado serviço relevante à preservaç~o da saúde da população.

Parágrafo 13° - O Secretário Municipal de SaLlde será .i:embro nato do COMUS-
CRUZEIRO.

Artigo 4° - O COMUS-CI\UZEIRO rcunir-se-á, ordinariaJll~n e, no mínimo, uma vez por
mês.

Parágrafo 1° - As sessões plenárias do COMUS-CRUZEl.tO deverão ter divulgação
ampla e acesso assegurado ao público.

Parágrafo 2° - As sessões plenárias do COMUS-CRU LRO instalar-se-ão com a
prescnça da maioria absoluta de seus membros e as deliiJerações serão tomadas pela
maioria dos votos.

Parágrafo 3° - Cada membro titular do COMUS-CRUZEIRO ,erá direito a um único voto
na sessão plenária.

Parágrafo 4° - As deliberações só terão eficácia se tomadas en scssão plenária.

Parágrafo 5° - As deliberações serão consubstanciadas em res .uções.

Parágrafo 6° - As deliberações de caráter normativo, que :mpliquem em adoção de
mcdidas administrativas da alçada privativa do Secretário !\lullicipal de Saúde, para sua
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validade. deverão obter homologação do ChelC do Podcr [>(cculivo Municipal, f~lcultado
ao mesmo a referida homologação

Artigo 5° - A organização e funcionamcnto inlerno do COMLJS-C1tUZEIRO sei ão
disciplinadas no Regimento Inlerno, a ser aprovado e homologHdo no prazo Illaxilllo dc óü
(sessenla) dias após a publicação desta Lei.

Artigo 6° - Esta Lci cntrará em vigor sesse:lla dias após a sua p'..blieaçào.

1997.

de jlllll\. de 1997

,,: iO~~"i""U'ãC
..efeito Mlllli.:ipal

Publicada na Secrelaria da Prefeitura MlInicipai

Artigo 7° - Revogam-sc as disposições em contrário, cspccialJ lvnte as Leis Municipais 11°

1.566 de 30 de maio de 1983, Lei nO2.547, de 19 de março de .992 e Lei 2.957. ue 12 de
março dc 1996 a partir da entrada em vigor da prescnte Lci.


