
GOVEFNO MUNICIPAL

'Santa FG de GoiSs

LEr N". s47i2017 , DE 18 DE SETEMBRO DE2OI7

"Altera a Lei Municipal n' 540/2017' na

forma que especifica e dd outras
providAncias. "

A Camara Municipal de Santa F6 de Goi6s, Estado de Goi6s, aprova e sua Mesa Diretora

promulga a seguinte emenda d Lei orgdnica do Municipio:

Art. 1o - O artigo 2o da Lei Municipal n" 54012017, de 15 de margo de 2017, passa a

vigorar acrescido do $ 7o e do $8o, os quais terao a seguinte redag6o:

A/t. 2'- (...)
(...).

57' - O Conselho Municipal de Satide exerce suas atribuigdes mediante o

funcionamento do Plendrio, que, aldm das comissdes intersetoriais, estabelecidas

na Lei no 8.080/90, instalard outras comissdes intersetoriais e grupos de trabalho
de conselheiros para agdes transitdrias. As comissdes poderdo contdr com

inte grante s ndo conselhe iros.

$8'- Qualquer alteragdo na organizagdo dos Conselhos de Sa de preservard o
que estd garantido em lei e deve ser Proposta pelo prdprio Conselho e votada em

reunido plendria, com qudrum qualificado, para depois ser alterada em seu

Regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente.

Art. 2' - O par6grafo primeiro do artigo 3' da Lei Municipal n" 54012017, de 15 de margo

de20l7, passa a vigorar alterado, com a seguinte redagdo:

Art. 3'- (...)
(...).

$ 1" O Conselho Municipal de Sailde serd composto por 08 (oito) membros

titulares e 08 (oito) membros suplentes;

Art.3" - O artigo 4o da Lei Municipal n' 54012017, de 15 de margo de 2017, passa a

vigorar acrescido do inciso XXVIII, o qual ter6 a seguinte redag6o:

Arl,4" -Sdo atribuigdes do Conselho Municipal de Saide:
(...)

PUBLICADO
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Nosscr ciclode, ai<>sso frJt(Jro-

nUru - estabelecer aqdes de informagdo, educaqdo e amunicaqdo em sadde,

diwlgar as funqdes e compeftncias do Conselho de Sa de, seus trdbalhos e

decisdes nos meios de comunicagdo, incluindo informaqdes sobre as agendas,

datas e local das reunides e dos eventos.

Art. 4' - O par6grafo d6cimo segundo do artigo 6o da Lei Municipal n" 54012017 , de 15

de margo de 2017 , passa a vigorar alterado, com a seguinte redaglo:

Art. 6'- (...)
(..)
$ 12 As organizagdes eleitas terdo mqndato de 02 (dois) anos, ndo podendo o
mandato coincidir com os mandatos dos Chefes d.os Poderes Executivo e

Legislativo, podendo os conselheiros serem reconduzidos, a critdrio das
re spe ctivas repre senta g de s.

Art.5'- O par6grafo primeiro do artigo 7" daLei Municipal no 54012017, de 15 de margo
de 2017, passa a vigorar alterado, com a seguinte redag6o:

Att 7'- (...)
(..)
$ l'O Conselho reunir-se-d, ordinariarnente e no minimo, I (uma) vez por mAs e,

extraordinariamente, na forma regimental. A pauta e o material de apoio ds
reunides devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedAncia m{nina de
10 (dez) dias.

Art.6'- O a(igo 7o da Lei Municipal n" 540/2017, de 15 de margo de 2017, passa a
vigorar acrescido do $ 3o o qual ter6 a seguinte redag6o:

Att. 7" - (...)
(...)

$3o As reunides plendrias do Conselho Municipal de Saide sdo abertas ao p blico
e acontecerdo em espaQos e hordrios que possibilitem a participagdo da
sociedade.

Art. 7o - O Capitulo VI da Lei Municipal n' 54012017 , de 15 de margo de 2017 , passa a
vigorar com nomenclatura alterada e acrescido do artigo 7o-A,7o-8,7o-C, com a seguinte
redag6o:

CAPiTULO VI
DO FUNCIONAMENTO E DAESTRUTIIRA

Att. 7" (...),

,\

V\
.J
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Att, 7" -A - As formas de estruturagdo interna do Conselho Municipal de Sailde
voltadas para a coordenagdo e diregdo dos trabalhos deverdo garantir a

funcionalidade na distribuigdo de atribuiqdes entre conselheiros e sewidores,

fortalecendo o processo democrdlico, no que evitard. qualquer procedimento que

crie hierarquia de poder entre conselheiros ou permita medidas tecnocrdticas no

seu funcionamento.

Arl, 7o -B - O Gestor do Fundo Municipal de Sailde deverd prestar contqs ao
Conselho Municipal de Safide de forma quadrimestral, sendo que a cada quatro
meses, deverd constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, pard que

faga a prestagdo de contas, em relat6rio detalhsdo, sobre andamento do plano de

sa de, agenda da sa de pactuado, relat1rio de gestdo, dados sobre o montante e a

forma de aplicagdo dos recursos, as auditorias iniciadas e conclu{das no periodo,
bem como a produgdo e a oferta de servigos na rede assistencial pr6pria,
contratada ou coweniada, de acordo com o art. 12 da Lei no 8.689/93 e com a
Lei Complementar no 141/2012.

Art. 7' -C - Qualquer cidaddo poderd denunciar irregularidades referentes ao
desenvolvimento das agdes e dos servigos de sa de ao Conselho Municipal de
Sa de, sendo garantido o dnoninato do denunciante.

$1' - A den ncia deverd ser formulada atravis do Servigo de Informagdo ao
Cidaddo - SIC acessivel via web no enderego www,sanlafedepoias.gapoubr ou
atravds do Protocolo Geral que fica instalado na Rua Randolfo Martins de Aguiar
Qd. 09, Lt. 0l Setor Residencial Portal do Sol, CEP: 76;267-000, Santa Fi de
Goids/GO.

$2'- Apds recebida a den ncia esta serd encaminhada a Mesa Diretora do
Conselho Municipal de Sa de, a quem compete apurar e decidir a procedAncia ou
improcedAncia desta, mediante devido processo legal e publicidade, respeitando
ainda os preceitos constitucionais do contraditdrio e da ampla defesa.

Art. 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticagdo, revogadas as disposig6es em
contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos dezoito-dias do m6s de Setembro de 201'l .
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