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LEI MUNICIPAL N. º 1439 DE 17 DE JANEIRO DE 2018 

 

 

“Dá nova redação ao artigo 3º, 5º e 6º 

da Lei Municipal n.º394/91, alterada 

pela Lei Municipal 706/2001 e pela Lei 

Municipal 1257/2014 que cria o 

Conselho Municipal de Saúde e dá 

outras providências” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - ESTADO FEDERADO DA 

BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte LEI: 

 

 

Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal 394/91 de 25 de abril de 1991, alterado pela Lei Municipal 

706/2001 de 21 de março de 2001 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde – CMS terá a seguinte 

composição”: 

Representantes dos PRESTADORES de serviços públicos e 

privados: 

1. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

2. Um representante da Regional de Saúde do Estado da Bahia; 

3. Um representante dos prestadores de serviço de saúde da rede 

privada credenciada; 

4. Um representante de Instituição de Ensino Superior em Santo 

Antônio de Jesus; 

5. Dois representantes da rede hospitalar de atendimento ao SUS; 

Representantes dos TRABALHADORES da saúde: 
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1. Três representantes profissionais de saúde de Santo Antônio de 

Jesus atuantes no SUS sem repetição da categoria na titularidade 

e suplência; 

2. Dois representantes dos Agentes de Saúde de Santo Antônio de 

Jesus, sem repetição na titularidade; 

3. Um representante dos trabalhadores da área da Saúde indicado 

por sindicato que represente a categoria; 

Representantes dos USUÁRIOS: 

1. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

2. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Urbanos; 

3. Um representante das Entidades Empresariais de Santo Antônio 

de Jesus; 

4. Três representantes de Entidades Religiosas atuantes no 

Município de distintos segmentos, sem repetição de titularidade; 

5. Um representante dos Clubes de Serviço com atuação no 

Município; 

6. Dois representantes das Associações Urbanas e Organizações 

Não Governamentais; 

7. Um representante das Associações Comunitárias da Zona Rural; 

8. Dois representantes da Associação de Pessoas com Deficiência 

e/ou portadores de Doenças Crônicas. 

§ 1º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde e seus 

respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, 

após indicação feita pelas entidades das quais serão 

representantes, apresentando atas de Assembleia Geral das 

respectivas entidades. 

§ 2º - Nenhum Conselheiro poderá ser remunerado pelas suas 

atividades, sendo as mesmas consideradas como serviço público 

relevante. 

§ 3º - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, 

permitida uma reeleição, não podendo coincidir com o mandato 

do governo municipal.  

§ 4º - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito 

entre os seus membros, em reunião plenária e seu mandato será 

de dois anos, permitida apenas uma reeleição. 



  

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
GABINETE DO PREFEITO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

§ 5º - O Conselho Municipal de Saúde tem autonomia de se 

autoconvocar, sendo suas reuniões abertas ao público, com 

pautas e datas prévias e amplamente divulgadas. 

§ 6º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde, não poderão 

exercer cargos comissionados na administração pública 

Municipal, exceto o representante da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

§ 7º - A composição listada no artigo 3º poderá ser alterada 

através de Conferência de Saúde, convocada pelo Conselho 

Municipal de Saúde para este fim. 

Art. 2º - O artigo 5º da Lei Municipal 394/91 de 25 de abril de 1991, alterado pela Lei Municipal 

706/2001 de 21 de março de 2001 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 5º - As reuniões do CMS serão realizadas mediante quórum 

mínimo (metade mais um) dos seus integrantes.” 

Art. 3º - O artigo 6º da Lei Municipal 394/91 de 25 de abril de 1991, alterado pela Lei Municipal 

706/2001 de 21 de março de 2001 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 6º - As decisões e deliberações do Conselho Municipal de 

Saúde serão adotadas pela maioria simples dos seus membros, 

ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum 

especial maioria absoluta ou qualificada de votos. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Santo Antônio de Jesus, 17 de janeiro de 2018 

 

 

 

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 


