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LEI Nº. 294/08, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. 

 
 

“Dispõe sobre a alteração da Lei 

Municipal nº. 004, de 08 de janeiro de 
2001, e dá outras providências.” 

 
 
   A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º O art. 3º e 4º da Lei Municipal n.º 004, de 08 de 

janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

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

composição. 
 
I – dois representantes do Governo Municipal, sendo: 

a) um representante da Administração Municipal; 
b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
II – dois representantes dos trabalhadores na saúde, sendo: 
a) um representante dos prestadores de serviço de saúde/SUS; 

b) um representante dos servidores da saúde/SUS. 
 

III – quatro representantes das entidades de usuários, onde 
poderão ser contempladas, dentre outras, as seguintes 
representações: 

a) associações de portadores de patologias; 
b) associações de aposentado e pensionistas; 

c) associações sindicais ou de trabalhadores urbanos e rurais; 
d) associações de moradores; 
e) entidades religiosas; 

f) movimentos sociais e populares organizados. 
 

§ 1º A cada titular do CMS corresponderá um suplente. 
 
§2º Para fins de participação no CMS, representando entidades de 

usuários mencionadas no inciso II, será considerada como 
existente a entidade ou associação regularmente organizada ou 

reconhecida na comunidade como ativa. 
 
§ 3º A representação do Governo Municipal será definida mediante 

indicação do Prefeito Municipal, para o representante da 
Administração e mediante indicação do Secretário de Saúde, para 

o representante da Secretaria de Saúde. 
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§ 4º A representação de servidores da saúde e prestadores de 
serviços de saúde/SUS, será definida por indicação de suas 

entidades representativas, ou na falta desta, por assembléia entre 
os respectivos trabalhadores. 
 

§ 5º A representação das entidades de usuários de que trata o 
inciso II não será inferior a 50% dos membros do CMS, 

observando-se o princípio da paridade, e será definida por 
indicação dos respectivos dirigentes ou representantes. 
 

Art. 4º. Os membros efetivos e suplentes do CMS serão 
homologados pelo Prefeito Municipal, mediante emissão de 

Decreto. 
 
§ 1º A diretoria do CMS, eleita entre seus membros, é composta 

pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 
 

§ 2º Compete ao Presidente convocar e dirigir as reuniões, 
estabelecer a pauta de reuniões e representar o CMS em todos os 
atos. 

 
§ 3º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas 

ausências ou impedimento deste. 
 
§ 4º Compete ao Secretário a organização dos trabalhos do CMS, 

elaboração das atas de reuniões de demais documentos a serem 
redigidos e executar as atividades estabelecidas pelo Presidente.” 
 
 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA 
SANTA, Estado de Goiás, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e oito. 

 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 


