PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
* ESTÂNCIA BALNEÁRIA *
LEI Nº 2.151
DE 08 DE MARÇO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
BEM COMO, DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES
POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IGUAPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOAQUIM

ANTONIO

COUTINHO

RIBEIRO,

Prefeito Municipal de Iguape, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

LEI

Art. 1º - A Tabela de remuneração dos Servidores Públicos e dos subsídios dos Agentes
Políticos da Câmara Municipal de Iguape passa a viger da seguinte forma:

TABELA
Nº DA REFERÊNCIA

VALOR DAS
REFERÊNCIAS

01

R$

844,68

02

R$

939,11

03

R$ 1.033,53

04

R$ 1.220,66

05

R$ 1.313,39

06

R$ 1.502,23

07

R$ 1.691,12

08

R$ 2.159,81

09

R$ 2.348,64

10

R$ 2.535,82

11

R$ 2.817,36

12

R$ 3.756,54

13

R$ 4.695,68

40

R$ 4.187,13
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Art. 2º - Em observância à Constituição Federal, artigo 37, inciso X, é fixado o mês de
janeiro de cada ano, como data base para Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos e
subsídios dos Agentes Políticos.

Art. 3º - Aplica-se a referida Lei, para efeito de reajuste inflacionário, o índice do
IPCA/IBGE acumulado no ano de 2012, o equivalente a 5,83%;

Art. 4º - As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias, suplementadas se necessário;

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA, EM 08 DE MARÇO DE 2013.

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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Iguape, 11 de Março de 2013.

Ofício nº 205/2013

Exmo Senhor:

Venho, por meio desta, solicitar a necessidade de alteração da Lei de
Instituição do Conselho de Saúde, obedecendo a Resolução n° 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Trigésima Terceira Reunião Ordinária,
realizada nos dias 9 e 10 de maio de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições
conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006.
Considerando os debates ocorridos nos Conselhos de Saúde, nas três
esferas de Governo, na X Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nas Plenárias Regionais e Estaduais
de Conselhos de Saúde, nas 9ª, 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, e nas Conferências
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
Considerando a experiência acumulada do Controle Social da Saúde à
necessidade de aprimoramento deste Controle no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos
Conselhos Estaduais e Municipais referentes às propostas de composição, organização e funcionamento,
conforme o § 5º inciso II art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Considerando a ampla discussão da Resolução do CNS nº 333/03
realizada nos espaços de Controle Social, entre os quais se destacam as Plenárias de Conselhos de
Saúde.

Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o
processo de Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais, das
Conferências de Saúde e Plenárias de Conselhos de Saúde.
Considerando que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva
participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle
Social nas esferas da ação do Estado.
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Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012, e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da
Saúde.
Solicito aprovar as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação
e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, conforme proposta de Lei em anexo.

Atenciosamente,

TEREZA HANAE SATO NAKAMURA
Diretora Departamento de Saúde

EXMO SENHOR
DD. JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
- ESTÂNCIA BALNEÁRIA LEI Nº ?.???/2013
Institui o Conselho Municipal de Saúde de Iguape,
define sua composição e atribuições,
e revoga a Lei Municipal n° 1354/94.
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Iguape, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 78, inciso VI da Lei
Orgânica do Município de Iguape, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Iguape,
em sua Sessão ordinária realizada no dia 11 de março de 2013, aprovou e ele
promulga e sanciona a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1º. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil Título VIII,
Capítulo II e as Leis Federais 8.080/90 e 8.142,/90, fica instituído o Conselho Municipal de Saúde
de Iguape, órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde no âmbito
municipal, que tem por competência formular e propor estratégias e no controle da execução das
políticas de saúde do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde de Iguape terá funções deliberativas, normativas,
fiscalizadoras e consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento,
controle e avaliação da política municipal de saúde, compete:
I – Fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar a sociedade de forma
permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;
II – Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;

III - Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos
seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores público e
privado;
IV – Proceder a revisão periódica do Plano de Saúde;
V - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder
Legislativo ou outras instancias do SUS;
VI - Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de saúde do Sistema Único
de Saúde, no âmbito municipal, em função dos princípios que o regem e de acordo com as
características
epidemiológicas,
das
organizações
dos
serviços municipais e em consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de
Saúde;
VII – Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, entre o setor público e entidades
privadas de prestação de serviços de saúde, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Municipal,
Estadual ou Nacional;
VIII - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos
recursos humanos do Sistema Único de Saúde e do Conselho de Saúde;
Rua XV de Novembro, 272, Centro – Fone: (13) 3848.6800 – Fax (13) 3841.1620 – CEP 11.920-000 – Iguape/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
* ESTÂNCIA BALNEÁRIA *
IX - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o processo de planejamento e
orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;
X – Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo de Saúde
e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;
XI – Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da
Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do município, conforme
disciplina a legislação vigente;
XII – Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações
financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;
XIII -Criar, coordenar e supervisionar Comissões Intersetoriais e outras que julgar necessárias,
inclusive Grupos de Trabalho, integradas pelas secretarias e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil;
XIV - Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferencias de Saúde, a cada 2
anos, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora,
submeter o respectivo regimento e programa a Plenária do Conselho, convocar a sociedade para a
participação nas pré-conferencias e conferencias de saúde;

XV - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos,
Ministério Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não
representados no Conselho;
XVI -Articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de
estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e Controle
Social;
XVII - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área
de saúde, visando à observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento
sociocultural do município;
XVIII - Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde;
XIX - Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social;
XX - Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência.
CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde de Iguape, terá a seguinte constituição:
a) segmentos organizados de usuários do Sistema Único de Saúde;
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b) prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
c) trabalhadores da Saúde e,
d) representantes do governo municipal.
Parágrafo Único: A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos,
distribuídos da seguinte forma, 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades
representativas dos trabalhadores da área de saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços
privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Saúde terá uma Secretaria-executiva como órgão operacional de
execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município,
indicada pelo Gestor de Saúde, sendo funcionário do quadro municipal designado para esse fim.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º. O Conselho Municipal de Saúde de Iguape, terá a seguinte composição:

I - De forma paritária e quadripartite, indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos
pelas respectivas entidades ou escolhidos por voto direto dos delegados de cada segmento na
Conferência Municipal de Saúde indicados da mesma forma, as representações no conselho serão
assim distribuídos:






4 (quatro) representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde;
2 (dois) representantes dos trabalhadores de Saúde Municipal;
1 (um) representante de prestador de serviço do Sistema Único de Saúde Municipal;
1 (um) representante do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito Municipal;

II - A representação paritária de que trata este artigo, será realizada de forma direta junto aos delegados representantes
dos segmentos, que participarão da Conferência Municipal de Saúde;

III – Cada segmento representado do conselho terá um suplente indicado da mesma forma do
titular ou eleito na Conferência Municipal de Saúde.
Art. 6º. A presidência do Conselho Municipal de Saúde de Iguape será atribuída ao conselheiro
eleito pela plenária do Conselho.
Parágrafo Único: A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos
demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de
confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante
dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).
Art. 7º. O Conselho Municipal de Saúde, reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere a seus membros:
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I – Serão indicados pelos seus respectivos segmentos e serão substituídos pelos mesmos mediante
solicitação ao Prefeito Municipal através do Conselho;
II - Terão seu mandato extinto, caso faltem, sem prévia justificação, a 3 (três) reuniões
consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, num período de 12 (doze) meses;
III - Terão mandato de 2 (dois) anos, cabendo prorrogação ou recondução;
IV - Cada entidade participante terá um suplente, conforme disposto no item III do Art. 5º desta
Lei.
Parágrafo único: O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde não será
remunerado e será considerado de alta relevância pública.

Art. 8º. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde de Iguape
poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:
I – Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal, as instituições formadoras de recursos
humanos para a saúde e as entidades representativas de profissionais e usuários de saúde,
independentemente de sua condição de membros;
II – Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização na área de saúde,
para assessorar o Conselho em assuntos específicos;
III – Poderão ser criadas comissões internas entre as instituições, entidades e membros do
Conselho, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO
Art. 9º. O Conselho Municipal de Saúde de Iguape funcionará segundo o que disciplina o seu
regimento interno e terá as seguintes normas gerais:
I - O órgão de deliberação máxima será a Plenária do Conselho;
II – O Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva exercida por pessoa preparada
para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada à Plenária do Conselho, que
definirá sua estrutura e dimensão;
III - A Plenária do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente,
quando convocada pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros;

Rua XV de Novembro, 272, Centro – Fone: (13) 3848.6800 – Fax (13) 3841.1620 – CEP 11.920-000 – Iguape/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
* ESTÂNCIA BALNEÁRIA *
IV - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias
especiais ou urgentes, quando houver:
a) Convocação formal do Presidente;

b) Convocação formal de metade, mais um de seus membros titulares.
V - Cada membro do Conselho terá direito a um único voto na Plenária do Conselho;

VI - As Plenárias do Conselho serão instaladas com a presença da maioria simples dos membros
que deliberarão pela maioria dos votos presentes;
VII - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resolução, moção
ou recomendação, redigidas pela secretaria-executiva, que também será responsável pela guarda;

VIII – A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor
municipal, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre o andamento do
Plano de Saúde, Relatório de Gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos,
as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços da
rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei n° 8689/93 e
com a Lei Complementar n° 141/2012.
Art. 10º. O Conselho Municipal de Saúde convocará a cada dois anos uma Conferência Municipal
de Saúde para avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação para o Sistema Único
de Saúde e efetuar a eleição dos representantes do conselho.
Art. 11º. As disposições desta lei, quando necessário, serão regulamentadas pelo Poder Executivo,
desde que homologadas pelo Poder Legislativo.
Art. 12º. Esta Lei, que revoga a Lei n° 1354/94 e demais disposições em contrário, entrará em
vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE
EM, 11 DE MARÇO DE 2013.
Joaquim Antonio Coutinho Ribeiro
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