
LEI N° 7.854, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.

Reformula a legislação que dispõe sobre a Conferência
Municipal de Saúde, a estrutura e o funcionamento do
Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

 

Art. 1º  A Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e a gestão do Sistema
Único de Saúde no âmbito do Município, criados pela Lei nº 3.871, de 22 de setembro de 1992, passam a
reger-se por esta Lei.

 
Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 2°  O Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Município, sem prejuízo das funções do Poder

Legislativo, contará com as seguintes instâncias colegiadas:
 
I - a Conferência Municipal de Saúde;
 
II - o Conselho Municipal de Saúde; e
 
III - os Conselhos locais de Saúde.
 

Capítulo II
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º  A Conferência Municipal de Saúde reunir-se-á a cada 4 (quatro) anos, com representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde no Município, a ser convocada pelo Poder Executivo ou por solicitação do Conselho Municipal de
Saúde, mediante Decreto.
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§ 1°  O Regimento Especial tratará da organização e do funcionamento da Conferência de Saúde, a ser
elaborado por Comissão Organizadora designada para este fim pelo Secretário da Saúde, ad referendum do
Pleno do CMS.

 
§ 2°  O tema central da Conferência Municipal de Saúde será estabelecido quando da sua convocação.
 
§ 3°  A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de

Saúde ou, na sua ausência, pelo Secretário Municipal da Saúde.
 
§ 4°  A Conferência Municipal de Saúde será composta pelos seguintes representantes dos vários

segmentos sociais, na condição de Delegados, formalmente credenciadas, com direito a voz e voto:
 
I - titulares ou representantes de instituições governamentais municipais, estaduais e federais;
 
II - titulares ou representantes de instituições conveniadas prestadoras de serviços de saúde públicas e

privadas;
 
III - titulares ou representantes de entidades de representação dos trabalhadores da área de saúde; e
 
IV - representantes de usuários; organizações sindicais dos trabalhadores rurais e urbanos; entidades

patronais; associações comunitárias ou de moradores; partidos políticos; organizações estudantis, assim como
outras instituições da sociedade civil organizada que não se incluam nos incisos anteriores.

 
§ 5°  A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos representantes do governo,

prestadores de serviços e trabalhadores da área de saúde.
 
§ 6°  Com o objetivo de orientar os debates que subsidiarão os trabalhos, serão realizadas Pré-

Conferências, com os diversos segmentos da comunidade, nas quais também serão eleitos os Delegados.
 
§ 7°  A Conferência Municipal de Saúde será convocada por Edital, publicado em órgão de imprensa

local, com antecedência de 30 (trinta) dias da sua realização, definindo a data, horário, e local da sua
realização, os temas a serem debatidos e demais informações pertinentes.

 
§ 8°  O CMS poderá convocar a sociedade para a participação nas Pré-Conferências e Conferência

Municipal de Saúde.
 
§ 9°  A critério da Comissão Organizadora, poderão ser credenciados observadores e convidados para a

Conferência de Saúde, que terão direito a voz.
 

Capítulo III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
Seção I

Das Funções e da Composição
 



Art. 4°  O Conselho Municipal de Saúde (CMS), instância colegiada municipal de Controle Social do
SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, atuando na formulação e proposição de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do Município, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo Prefeito.

 
Art. 5°  O CMS tem caráter permanente e deliberativo e será integrado por representantes do governo,

prestadores de serviços privados e conveniados, ou sem fins lucrativos, profissionais de saúde e usuários.
 
Parágrafo único.  A representação dos usuários dar-se-á sempre de forma paritária em relação ao

conjunto dos demais segmentos.
 
Art. 6°  O CMS será constituído de 36 (trinta e seis) membros para viabilizar a representação de

segmentos em conformidade com a legislação vigente.
 
I - os Conselheiros Titulares e os respectivos suplentes terão a seguinte composição:
 
a) 50% (cinquenta por cento) de entidades representativas de usuários;
 
b) 25% (vinte e cinco por cento) de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; e
 
c) 25% (vinte e cinco por cento) de representação do governo e de prestadores de serviços privados

conveniados, ou sem fins lucrativos.
 
Art. 7°  O CMS terá a seguinte composição:
 
I - do Governo Municipal:
 
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;
 
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
 
c) 1 (um) representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; e
 
d) 1 (um) representante da Secretaria de Gestão e finanças;
 
II - do Governo Estadual e Federal:
 
a) 1 (um) representante da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; e
 
b) 1 (um) representante da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego;
 
III - dos Prestadores de Serviços:
 
a) 1 (um) representante da Comunidade Científica;
 
b) 1 (um) representante de Entidades Públicas de Hospitais Universitários, Hospitais Filantrópicos e

Hospitais de Campo de Estágio de Pesquisa e Desenvolvimento; e



 
c) 1 (um) representante de Entidades dos Prestadores de Serviços Conveniados;
 
IV - dos Trabalhadores da área da Saúde:
 
a) 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina;
 
b) 1 (um) representante do Conselho Regional de Enfermagem;
 
c) 1 (um) representante do Conselho Regional de Psicologia;
 
d) 1 (um) representante do Conselho Regional de Fisioterapia;
 
e) 1 (um) representante do Sindicato dos Odontologistas de Caxias do Sul;
 
f) 1 (um) representante do Conselho Regional de Serviço Social;
 
g) 1 (um) representante do Conselho Regional de Nutrição;
 
h) um representante do Conselho Regional da Farmácia; e
 
i) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde;
 
V - dos Usuários:
 
a) 1 (um) representante de cada Distrito Sanitário, totalizando 10 (dez) membros;
 
b) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
 
c) 1 (um) representante dos Servidores Municipais (SINDISERV);
 
d) 1 (um) representante de Sindicatos dos Trabalhadores Urbanos;
 
e) 1 (um) representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas;
 
f) 1 (um) representante de Entidades ligadas aos direitos da Criança e do Adolescente;
 
g) 1 (um) representante de Associações de Pessoas com Patologias;
 
h) 1 (um) representante de Associações de Pessoas com Deficiências; e
 
i) 1 (um) representante dos Movimentos Organizados e dos Movimentos Sociais e Populares.
 
§ 1 °  A representação dos demais segmentos, nos casos em que houver mais de 1 (uma) entidade

envolvida na indicação, deverá seguir os mesmos critérios previstos no § 2° deste artigo.
 



§ 2°  Os representantes dos órgãos Municipal, Estadual e Federal serão indicados pelas autoridades
competentes.

 
§ 3°  Para cada membro titular do CMS, caberá 1 (um) suplente.
 
§ 4°  No prazo de 30 (trinta) dias da publicação da presente Lei, os segmentos que compõem o CMS

deverão indicar seus respectivos titulares e suplentes.
 
§ 5º  Os membros do CMS, representantes de entidades, dos governos e dos prestadores de serviços

poderão ser substituídos a qualquer momento, mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, por
meio de requerimento dirigido ao Prefeito.

 
§ 6º  Os membros do CMS serão nomeados pelo Prefeito por meio de Decreto, mediante a indicação

formal dos setores que representam e nos termos previstos neste artigo.
 
§ 7°  As alterações envolvendo o CMS, incluído o seu Regimento Interno, dar-se-ão mediante Decreto,

atendidas as previsões da presente Lei.
 
§ 8º  Os Conselheiros dos Distritos Sanitários poderão ser substituídos a qualquer momento, mediante

nova votação no Distrito de referência ad referendum do Plenário do CMS.
  
§ 9º  Os profissionais com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, prestadores de serviço

de saúde não poderão ser representantes dos usuários e de trabalhadores.
 
§ 10.  É vedada a participação no CMS de membros eleitos do Poder Legislativo, representação do

Poder Judiciário e do Ministério Público como Conselheiros.
 
§ 11.  A entidade que não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, perderá

automaticamente o mandato e será substituída por outra que represente o mesmo segmento, a ser escolhida
pelo Plenário dentre as que manifestarem interesse na participação, em cada gestão, devendo ainda ser
observado que:

 
I - do não comparecimento de representante de entidade por 2 (duas) vezes consecutivas, o CMS

comunicará a situação de forma oficial à entidade respectiva; e
 
II - durante o período de vacância de Conselheiro, por perda do mandato, tal situação não será

computada para fins do disposto no inciso I do § 11.
 
Art. 8°  As decisões do CMS serão consubstanciadas em Resoluções.
 
Parágrafo único.  O Prefeito, na qualidade de Gestor do Sistema Único de Saúde no Município, terá o

prazo de 30 (trinta) dias para homologar as Resoluções.
 

Seção II
Da Forma de Constituição

 



Art. 9°  O CMS será constituído por Plenário, Mesa Diretora, Secretaria-Executiva designada para a
função, Assessoria Técnica, Comissão Permanente de Fiscalização e Comissões Especiais, estas, de caráter
temporário e subordinadas ao CMS, que definirá sua estrutura e dimensão.

 
§ 1°  As Comissões Especiais terão a finalidade, entre outras funções, de articular políticas intersetoriais

e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

 
§ 2°  O Plenário constitui-se em instância máxima de deliberação do CMS, a ser definido em Regimento

Interno, que instalará as comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, e outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de Conselheiros para ações transitórias, podendo
contar com integrantes não Conselheiros.

 
§ 3°  O Conselho Municipal de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário

que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei nº 8.080/90, instalará outras comissões
intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com
integrantes não conselheiros.

 
§ 4°  Os membros da Mesa Diretora, inclusive seu Presidente, serão eleitos entre os Conselheiros que

compõem o Plenário do CMS, mediante voto direto e aberto, para um período de 3 (três) anos, permitida 1
(uma) recondução.

 
§ 5°  Para a composição da Mesa Diretora deverá sempre ser respeitada a paridade dentre os

representantes de que trata o art. 5° desta Lei.
 
§ 6º  Os Conselheiros Municipais que compõem o plenário do CMS, terão mandato de 3 (três) anos

permitindo recondução.
 
Art. 10.  Atendidas as disposições da presente Lei, as competências, as atribuições e as estruturas

administrativa, financeira e operacional do CMS, serão estabelecidas em Regimento Interno a ser elaborado
pelo Plenário e formalizadas mediante Decreto.

 
Seção III

Das Competências

Art. 11.  Ao CMS cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências:
 
I - deliberar em relação à sua estrutura administrativa;
 
II - decidir sobre o seu orçamento e sua aplicação, nos termos da legislação;
 
III - reunir-se, no mínimo a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, baseando-se no

Regimento Interno;
 
IV - elaborar a pauta e o material de apoio às reuniões, encaminhando aos Conselheiros, com

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, exceto quando houver urgência, devendo ser apresentado ao Plenário
para inclusão na Ordem do Dia;



 
V - exercer suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, além das comissões

intersetoriais, estabelecidas na legislação vigente, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de
trabalho para ações transitórias, cujas comissões poderão contar com integrantes não Conselheiros;

 
VI - constituir a Mesa Diretora eleita em Pleito, respeitando a paridade expressa nesta Lei;
 
VII - encaminhar as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao Prefeito para homologação, num

prazo de 30 (trinta) dias, para que seja dada publicidade oficial, sendo que, decorrido o prazo mencionado e
não sendo homologada a Resolução, ou não enviada justificativa ao CMS com proposta de alteração ou
rejeição, para que ocorra apreciação na reunião seguinte, o CMS poderá obter suas validações junto ao Poder
Judiciário;

 
VIII - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizando e articulando a sociedade de

forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;
 
IX - elaborar o Regimento Interno do CMS e dos Conselhos Locais de Saúde, para homologação do

Prefeito;
 
X - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas

Conferências de Saúde;
 
XI - 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;
 
XII - 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;
 
XIII - 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, mulheres, crianças, adolescente e outros;

 
XIV - deliberar os programas e projetos de saúde a serem encaminhados ao Poder Legislativo;
 
XV - propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade atualizando-os em face dos

processos de avanço científicos e tecnológicos na área da Saúde;
 
XVI - avaliar os critérios utilizados na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde;
 
XVII - analisar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de

Saúde Nacional, Estadual e Municipal;
 
XVIII - controlar e acompanhar a atuação do setor privado credenciado nos contratos e convênios com o

SUS;
 



XIX - 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;

 
XX - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de

Saúde e acompanhar a movimentação e aplicação e a destinação dos recursos;
 
XXI - 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;
 
XXII - examinar propostas, denúncias e indícios de irregularidades, apreciar recursos a respeito de

deliberações do CMS nas suas respectivas instâncias;
 
XXIII - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua

convocação e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Plenário do
CMS, convocar a sociedade para a participação nas Pré-Conferências e Conferências de Saúde;

 
XXIV - estimular e articular o intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, Conselhos locais de Saúde,

entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;
 
XXV - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde

pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde;
 
XXVI - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados

os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sócio-cultural do País, bem como acompanhar a
aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde;

 
XXVII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e

competências do CMS, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as
agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

 
XXVIII - 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;
 
XXIX - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério

Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados no
CMS;

 
XXX - avaliar, deliberar e encaminhar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no

SUS;
 
XXXI - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias do CMS; e
 
XXXII - atualizar periodicamente as informações sobre o CMS no Sistema de Acompanhamento de

Conselhos de Saúde.
 

Seção IV



Do Plenário
 
Art. 12.  Ao Plenário do CMS compete:
 
I - reunir-se, mediante quorum mínimo, metade mais um, ressalvados os casos regimentais nos quais se

exija quorum especial, ou maioria qualificada de votos, observados os seguintes critérios:
 
a) entende-se por maioria simples, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros

presentes;
 
b) entende-se por maioria absoluta, o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do

CMS; e
 
c) entende-se por maioria qualificada, dois terços do total de membros do CMS.
 
II - rever a organização do CMS, preservado o que está garantido em Lei, devendo ser proposto pelo

próprio CMS e votado em reunião Plenária, com quorum qualificado, para inclusão em Regimento Interno e
posterior edição de Decreto pelo Prefeito;

 
III - garantir a cada quadrimestre o pronunciamento do gestor, para que faça a prestação de contas, em

relatório detalhado, andamento do Plano de Saúde, Agenda da Saúde Pactuada, Relatório de Gestão, Dados
Sobre Forma de Aplicação dos Recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a
produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a
legislação vigente;

 
IV - manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos;
 
V - buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS, com a

devida justificativa e necessidade; e
 
VI - não havendo quorum mínimo em reunião, ordinária ou extraordinária, poderá ser convocada nova

reunião, mantendo-se a pauta da reunião anterior, respeitando o quorum mínimo de 1/3 (um terço) dos
presentes mais 1 (um).

 
Seção V

Dos Distritos Sanitários
 
Art. 13.  As atuações em saúde se utilizarão de divisões geográficas do território municipal em áreas

denominadas Distritos Sanitários, observado o Plano Diretor Municipal, formados por conjuntos de bairros
com características sanitárias e sociais semelhantes, aprovados pelo CMS.

 
Parágrafo único.  Os Distritos Sanitários são representados pelas Associações de Moradores e pelos

Conselhos locais de Saúde situados na sua zona geográfica respectiva, que indicarão sua representação junto
ao CMS, por meio de eleição em plenária de moradores, sendo obrigatória comprovação da convocação de
todas as partes.

 
Seção VI



Dos Conselhos Locais de Saúde
 
Art. 14.  Os Conselhos Locais de Saúde serão criados de acordo com os Distritos Sanitários, nos termos

do disposto no art. 13, a serem propostos gelo CMS e a ele submetidos.
 
§ 1º  Os Conselhos Locais de Saúde indicarão sua representação do segmento de usuário ao CMS, após

eleição em plenária de moradores, das zonas geográficas, respeitada a paridade de 50% (cinquenta por cento)
de usuários e 50% (cinquenta por cento) de Governo e trabalhadores de saúde.

 
§ 2°  A representação dos demais segmentos dar-se-á pelos trabalhadores de saúde, nas Unidades

Básicas de Saúde da região estabelecida pelo CMS.
 
§ 3°  O Governo será representado pelos Coordenadores das Unidades Básicas de Saúde da região

correspondente.
 
§ 4°  Para cada conselheiro corresponderá 1 (um) suplente.
 
§ 5º  O mandato do Conselheiro Local de Saúde será de 3 (três) anos com direito à recondução.
 
§ 6°  Os Conselhos Locais de Saúde indicarão 1 (um) representante para compor o Fórum dos

Conselhos locais de Saúde.
 
Art. 15.  O Conselho local de Saúde terá a função consultiva e suas demandas serão encaminhadas ao

CMS para apreciação e devidos encaminhamentos.
 

Seção VII
Das Disposições Gerais

 
Art. 16.  Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, órgão responsável

pela execução e gerenciamento do SUS Municipal, garantir ao CMS apoio administrativo, operacional,
logístico, econômico-financeiro, recursos humanos e materiais necessários ao seu pleno e regular
funcionamento.

 
§ 1º  Para o atendimento ao disposto neste artigo, fica criada a Secretaria-Executiva do CMS, que

funcionará como elemento de apoio, composta por servidor municipal, que atuará nas atividades gerais de
natureza administrativa, necessários ao desempenho das atribuições do CMS.

 
§ 2°  O Secretário-Executivo de que trata o § 1° será indicado pelo Secretário Municipal da Saúde.
 
Art. 17.  O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço

público relevante.
 

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18.  O Plenário do CMS terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Lei, para
propor o seu Regimento Interno.



 
Art. 19.  O processo eleitoral do CMS deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias após a vigência desta

Lei.
 
Art. 20.  Fica revogada a Lei nº. 3.871, de 22 de setembro de 1992.
 
Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 22 de setembro de 2014; 139º da Colonização e 124º da Emancipação Política.
 
 

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.


