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LEI N° 405/2012 DE 15 DE JULHO DE 2012 

 

 

Dispõe sobre alteração dos arts. 9° e 10 da 

Lei n° 359/2010 e dá outras providencias.  

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de 

Mato Grosso, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a 

Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:  

 

                       Art. 1º - O art. 9° da Lei n° 359/2010 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

"Art. 9° - O Conselho Municipal de Saúde – CMS é composto de 20 

(vinte) membros, sendo 50% (cinqüenta por cento) de segmentos e ou entidades 

representativas de usuários da saúde, 25% (vinte e cinco por cento) de segmentos e ou 

entidades representativas de trabalhadores da saúde e 25% (vinte e cinco por cento) 

divididos entre Governo Municipal e prestadores de serviços". 

 

Art. 2° - O art. 10 da Lei n° 359/2010 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

"Art. 10 - O Conselho Municipal de Saúde será composto pelos 

seguintes membros titulares, cujos suplentes, em mesmo número, serão eleitos, 

paritariamente e proporcionalmente, conforme previsto no artigo anterior: 

 

I - 04 (quatro) membros representantes do governo municipal, sendo;

     

a) 01 (um) representante eleito pela Secretaria Municipal de Saúde; 

b) 01 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

c) - 02 (dois) membros representantes dos prestadores de serviços à 

Saúde (pessoas físicas e ou jurídicas); 

d) 01 (um) representante de Entidade Governamental do Estado do 

Mato Grosso; 

II - 04 (quatro) membros representantes dos trabalhadores na saúde do 

Município, sendo; 

a) 01 (um) representante do segmento da categoria profissional - ACS – 

Agentes Comunitários de Saúde; 

b) 01 (um) representante do segmento da categoria profissional ACDE – 

Agente de Combate a Doenças Epidemiológicas; 

c) 01 (dois) representante do segmento e ou entidade de servidores de 

saúde do Município – nível superior; 
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d) 01 (um) representante do segmento e ou entidade de servidores de 

saúde do Município – nível médio. 

                                       

III – 08 (oito) membros representantes de entidades de usuários da 

saúde, sendo: 

  

a) 01 (um) representante eleito pelas Associações de Bairros de São 

Pedro da Cipa - MT; 

b) 01 (um) representante eleito das igrejas evangélicas no Município; 

c) 01 (um) representante eleito da igreja católica no Município; 

d) 01 (um) representante eleito pelas Associações de Pequenos 

Produtores de São Pedro da Cipa – MT; 

e) 01 (um) representante da associação dos Vicentinos no Município; 

f) 01 (um) representante da associação comunitária no Município; 

g) 01 (um) representante do Serviço de água e esgoto no Município; 

h) 01 (um) representante da Obra Kolping no Município. 

 

§1° - Os membros deverão ser eleitos por seus segmentos devidamente 

organizados e ou entidades regularmente constituídas, conforme discriminados nos 

incisos e alíneas deste artigo, para o exercício do mandato de três anos, vedada à 

recondução por mais de uma vez consecutiva. 

 

§2° - Juntamente com o titular, deverá ser eleito um membro suplente. 

§3º – Os membros prestadores de serviços à Saúde deverão ser 

credenciados pelo órgão responsável pelo Sistema Único de Saúde do Município". 

 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro 

da Cipa– MT.,  15 de Julho de 2012. 

 

 

 

 

 

Wilson Virginio de Lima 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 


