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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 068/19-GPC Carazinho, 13 de março de 2019.

CAMARA MUNICIPAL 
DE CExcelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Pi otocoln n'__C
Hora ~

1 4 HAR. 21119

Encaminha Projeto de Lei n° 028/19 Res.c 
Ass ■ W

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 

028/19, desta data, que da nova redação ao Art. 3o da Lei Municipal 5.433/2000. 

Exposição de Motivos:

O presente projeto justifica-se , tendo em vista a adequação da Resolu

ção n0453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde- Ministério da Sa

úde, e devido a demanda de solicitações de entidades, efetuadas ao Conselho.

Atenciosamente.
_í

Milfon Schmitz, 
/ Prefeito.

DD
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PROJETO DE LEI N° 028 DE 13 DE MARÇO DE 2019.

Dá nova redação ao Art.30 da Lei Municipal 
5.433/2000.

Art. 1o O Art.3° da Lei Municipal 5.433 de 26 de outubro de 2000, 

que Altera e consolida as Leis Municipais n°s 4.442, de 18/08/1993 e 4.785 de 

05/05/1995, que dispõem sobre o conselho Municipal de Saúde e dá outras 

Providências , passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 3°- O Conselho Municipal da Saúde terá a seguinte

composição:

I - Dos representantes do Governo e prestadores de serviços 

privados conveniados, ou sem fins lucrativos:

a) Representante da Secretaria Municipal da Saúde
b) Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
c) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
d) Representante da Secretaria de Educação
e) Representante do Centro de Tratamento e Apoio a 

Dependentes Químicos/Cetrat
f) Representante do Hospital de Caridade de Carazinho
g) Representante da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais/APAE

II - Das Entidades representativas dos trabalhadores da Saúde:

a) Representante de entidade de Trabalhadores da Saúde
b) Representante da Associação Médica de Carazinho
c) Representante dos Profissionais de Laboratório e Serviços de 

diagnóstico
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d) Representante da Associação dos Odontólogos de Carazinho

e) Representante do Sindicato dos Servidores Municipais de 

Carazinho, incluindo os trabalhadores da Saúde

f) Representante dos Profissionais da área de saúde de 

Carazinho

g) Representante do Sindicato de Classe Patronal de Carazinho, 

incluindo área da saúde

III Dos Representantes das entidades e movimentos

representativos de usuários:

a) Representante da Associação Comunitária de 

Carazinho/UACC

b) Representante do Sindicato das Empresas de Transporte de 

Cargas de Carazinho e Região/SINDICAR

c) Representante dos Trabalhadores Rurais de Carazinho

d) Representante Sindicato dos Professores Municipais de 

Carazinho/APROCAR

e) Representante do Clube de Serviços de Carazinho

f) Representante das Entidades Estudantis e CPM de Carazinho

g) Representante da Associação de Profissionais Liberais de 

Carazinho, exceto os da saúde

h) Representante do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente 

de Carazinho

i) Representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Carazinho

j) Representante das Cáritas da Paróquia Nossa Senhora de

Fátima

k) Representante da Associação de e para pessoas com 

Deficiência e Superdotação ou Altas Habilidades de 

Carazinho e Região/APD
l) Representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer de 

Carazinho/RS
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m) Representante da Província Brasileira da Congregação das 

Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo
n) Representante do Centro de Convivência Esportiva, Cultural 

da Criança e do Adolescente Trianon.”(NR)

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

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2019.

iltónfôch/nitz
Prefeito'

DD
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ,

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
62/2019

Matéria: PL 28/2019
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. PROJETO DE LEI. AUTORIA 
DO PREFEITO MUNICIPAL DEFINE A COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA 
PARIDADE E PERCENTUAIS LEGAIS OBSERVADOS. 
VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n.° 
28, de 13 de março de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Dá nova 
redação ao art. 3o da Lei Municipal 5.433/2000.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei define a composição do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), através de três grandes grupos, sendo eles: a) dos representantes do 
Governo e prestadores de serviços privados conveniados (com sete representantes); b) 
das entidades representativas dos trabalhadores da saúde (com sete representantes); c) 
dos representantes das entidades e movimentos representativos de usuários (quatorze 
representantes), compondo o CMS um total de 28 (vinte e oito) representantes.

Segundo a exposição de motivos:

O presente projeto justifica-se , tendo em vista a adequação da Resolução n0453, 
de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde- Ministério da Saúde, e 
devido a demanda de solicitações de entidades, efetuadas ao Conselho.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, já que não 
envolve matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV • matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:

.yy
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

No mats.

A Lei Federal n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, no § 2o do seu art. 1o, refere que 
"O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão coiegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos económicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo”, e, no § 4o do mesmo artigo, aduz que “A representação dos usuários 
nos Conselhos de Saúde e Conferências será parítária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos.

A Resolução n.° 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional 
de Saúde - Ministério da Saúde, por sua vez, dispõe que o número de conselheiros será 
distribuído da seguinte forma: a) 50% de entidades e movimentos representativos de 
usuários; b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; c) 
25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou 
sem fins lucrativos.

Sem qualquer esforço intelectivo, percebe-se que a proposta 
legislativa, além de observar o princípio da paridade, atende aos percentuais exigidos pela 
Resolução n.° 453/2012, já que, de um total de 28 representantes, 14 são de entidades e 
movimentos representativos de usuários (50%), 7 são de entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde (25%) e 7 são do Governo e prestadores de serviços 
privados conveniados, ou sem fins lucrativos (25%).

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela
viabilidade técnico-jurídica do PL n 0 28/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo

CARAZINHO (RS), 19 deXmarço de 2019.

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID 
Procurador do Podei Legislativo 

Matffcula 50020 
OAB/RS 93.542

I-Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Juridico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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LEI MUNICIPAL Ne 5.433/00

Altera e consolida as Leis Municipals nss 
4.442, de 18.08.1993 e 4.785, de 05.05.1995, 
que dispõem sobre o Conselho Municipal de 
Saúde e dá outras providências.

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO .
DO RIO GRANDE DO SUL

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS

Art. I9 - O Conselho Municipal de Saúde - CMS, instituído em caráter 
permanente, é órgão deliberativo e fiscalizador do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito 
municipal.

Art. 22 - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, é competência do
CMS:

I - atuar na formulação de diretrizes estratégicas da política municipal de 
saúde e no controle de sua execução;

II - participar no estabelecimento de prioridades e diretrizes a serem 
observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde, apreciá-lo e 
aprová-lo;

III - propor medidas para organização e aperfeiçoamento do SUS no 
município;

IV - propor critérios para a programação e para as execuções financeira e 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a 
movimentação e o destino dos recursos (Planos de Aplicação e 
Prestação de Contas), através do exame dos registros contábeis e 
demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos 
recursos repassados ou retidos à conta do Fundo Municipal de Saúde;

V - apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, do orçamento anual e do plano de investimentos da 
Secretaria Municipal de Saúde;

VI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados à 
população pelos órgão e entidades públicas e privadas integrantes do 
SUS no Município;

VII - participar no estabelecimento do dimensionamento do quadro de 
recursos humanos disponíveis no SUS;

VIII - propor critérios para a elaboração de contratos e convénios entre o
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setor público e as entidades privadas de saúde, no que tange à 
prestação de serviços de saúde;

IX - apreciar, previamente, os contratos referidos no inciso anterior e 
outros, inclusive termos aditivos a serem fixados pela Secretaria 
Municipal de Saúde;

X - participar no estabelecimento de diretrizes quanto à localização e o 
tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde, públicas e 
privadas, no âmbito do SUS;

XI - apreciar e aprovar os relatórios de gestão do SUS apresentados pela 
Secretaria Municipal de Saúde;

XII - apreciar, analisar e deliberar sobre as políticas setoriais de saúde, 
bem como acompanhar e fiscalizar sua implementação;

XIII - aprovar o regulamento, organização e as normas de funcionamento 
das conferências municipais de saúde realizadas ordinariamente e 
convocá-las extraordinariamente;

XIV - examinar propostas e denúncias relacionadas às ações e aos serviços 
de saúde municipais, encaminhando as providências cabiveis;

XV - estimular a participação comunitária no controle, acompanhamento e 
avaliação do sistema municipal de saúde;

XVI - elaborar seu Regimento Interno;
XVII - outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 32 - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte composição:

I - Dos representantes do Governo, nomeados pelo Prefeito Municipal, em
número de quatro:

a) Representante da Secretaria Municipal da Saúde
b) Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
c) Representante da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social
d) Representante do SUS ou autoridade de livre escolha do Prefeito

II - Representantes dos prestadores de Serviços:

a) Representante de entidade de Trabalhadores da área de Saúde
b) Representante da Associação Médica de Carazinho
c) Representante do Hospital de Caridade de Carazinho
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d) Representante dos profissionais da área de saúde de Carazinho
e) Representante da Associação dos Odontólogos de Carazinho
f) Representante dos Profissionais de Laboratório e/ou Serviços de 

diagnóstico

III- Representantes dos usuários dos serviços de saúde:

a) Representante das Associações Comunitárias de Carazinho/UACC
b) Representante dos Sindicatos de Trabalhadores Urbanos de Carazinho
c) Representante dos Trabalhadores Rurais de Carazinho
d) Representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Carazinho, 

exceto os da área da saúde
e) Representante dos Sindicatos da Classe Patronal de Carazinho
f) Representante dos Clubes de Serviço de Carazinho
g) Representante das Entidades Estudantis e CPM’s de Carazinho
h) Representante de Associação de Profissionais Liberais de Carazinho, 

exceto os da área da saúde
i) Representante do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Carazinho
j) Representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas.

Parágrafo Unico - A composição do CMS, será anualmente discutida nos 
meses de novembro e dezembro e poderá ser ampliada; a plenária do CMS homologará o 
ingresso, respeitadas as condições desta lei, observando sempre o critério paritário já 
estabelecido.

Art. 4e - A indicação dos membros efetivos do Conselho Municipal de Saúde é 
privativa das respectivas bases, entidades ou segmentos sociais:

I - cabe ao Prefeito escolher os representantes do Governo Municipal;
II - e às respectivas entidades nos demais casos.

§12-o Secretário Municipal de Saúde é membro nato do Conselho Municipal 
de Saúde, como um dos representantes do Governo Municipal.

§ 2s - A nomeação dos conselheiros será formalizada por ato do Poder
Executivo.

§ 3S - Os membros do Conselho Municipal de Saúde poderão ser substituídos 
mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal, 
à exceção de quando for o membro integrante de chapa do Núcleo de Coordenação desde a 
inscrição para o processo eleitoral até o término do mandato que vier a ser conferido, a não ser 
com a concordância do membro e pelo motivo constante no artigo 75, inciso III, desta Lei.
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§ 4e - Poderá haver exclusão de conselheiros por 1alta grave quando o mesmo 
comparecer com sintomas de embriaguez nas reuniões plenárias, denegrir a imagem do 
Conselho, falar em nome do CMS sem autorização, promover desacato a Plenária ou ao Núcleo 
de Coordenação, por ofensa moral ou física e outras a serem definidas, que serão julgadas pela 
Plenária.

Art. 59 - A cada titular do Conselho Municipal de Saúde corresponderá um
suplente.

Art. 6s - O Conselho Municipal de Saúde será constituído por Plenária, Núcleo 
de Coordenação, Assessoria Técnica, Comissão Permanente de Fiscalização, podendo, ainda, 
ser constituídas outras comissões, em caráter especial.

§ 1e - A Plenária do Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, instância 
máxima com poder deliberativo em relação à gestão das ações de saúde no Município, 
composta por todos os membros do CMS, listados no artigo 32, desta Lei.

§ 22 - O Conselho Municipal de Saúde será dirigido por um Núcleo de 
Coordenação, constituído por 04 (quatro) membros eleitos entre os conselheiros titulares que 
compõem a Plenária do CMS, mediante voto direto para um período de 02 (dois) anos, podendo 
o mesmo ser reeleito por mais uma gestão: Coordenador, Vice-Coordenador, Secretário Geral e 
1Ô Secretário.

§ 3S - Na ausência ou impedimento do Coordenador do CMS, a coordenação 
dos trabalhos da Plenária será assumida pelo Vice-Coordenador ou sucessivamente pelo 
membro seguinte, por ordem de menção de chapa.

§ 49 - O CMS constituirá uma Assessoria Técnica (SETEC), com atribuições 
de examinar e dar parecer técnico do que lhe for solicitado pela Plenária do CMS ou pelo 
Núcleo de Coordenação.

§ 5s - O CMS constituirá uma Comissão Paritária Permanente de Fiscalização, 
composta por 04 (quatro) membros eleitos pela plenária, com atribuições de acompanhar as 
execuções financeira e orçamentária do FMS, da movimentação e do destino dos recursos de 
acordo com os Planos de Aplicação aprovados pelo CMS, através do exame dos registros 
contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados 
ou retidos à conta do FMS; examinar e dar parecer técnico sobre as prestações de contas e 
outros assuntos quando solicitado pela Plenária do CMS ou pelo Núcleo de Coordenação.

§ 6a - Para melhor desempenho das funções do CMS poderão ser criadas 
comissões especiais, constituídas por entidades membros do CMS e outras instituições ou 
pessoas de notório saber, independente de sua condição de membro, para promover estudos e 
emitir pareceres a respeito de temas específicos.

§ 72 - O CMS poderá constituir Conselhos Distritais, tantos quantos forem o 
número de Postos de Atendimento Médico mantidos pela Secretaria Municipal da Saúde, tendo 
cada Conselho, como região de abrangência, os bairros atendidos pela unidade da SMS, com o 
objetivo de estabelecer controle, acompanhamento e avaliação das diretrizes e políticas de
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saúde implantadas pelo Plano Municipal de Saúde, aprovado pela Conferência Municipal de 
Saúde.

SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 72 - O CMS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:

I - o exercício da função de conselheiro não será remunerado, considerando-se 
como serviço de relevância pública;

II - os conselheiros com dificuldades de locomoção contarão com favorecimento 
do município para o seu deslocamento;

III - os membros do CMS serão substituídos caso faltarem, sem motivo 
justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) reuniões 
intercaladas no período de 01 (um) ano;

IV - a alteração da composição ou outro artigo e/ou seção deverá ser 
previamente deliberada pela plenária e posteriormente regulamentada, 
mediante projeto de lei;

V - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e 
extraordinariamente quando convocadas pelo Coordenador ou por 
requerimento da maioria de seus membros, em local e horário previamente 
determinado pelo Núcleo de Coordenação;

VI - para a realização das sessões será necessária a presença da maioria 
absoluta dos membros do CMS em primeira convocação, não havendo 
quorum no horário previsto a Plenária se reunirá em segunda convocação, 
quinze minutos após com a presença de 1/3 dos conselheiros, 
deliberará pela maioria dos votos dos presentes;

VII - cada membro do CMS terá direito a um único voto na sessão plenária;
VIII - as decisões do CMS serão consubstanciadas em resoluções, que deverão 

ser homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde no prazo de 30 dias;
IX - o Núcleo de Coordenação terá reuniões quinzenais em local e horário a 

serem definidos pelo mesmo, sendo a Plenária informada destas reuniões, e 
as mesmas serão abertas aos membros do CMS.

que

Art. 8B - O orçamento da Secretaria Municipal da Saúde contemplará recursos 
financeiros para o desenvolvimento de atividades do CMS (despesas de custeio e de capital).

§ 1s - A Secretaria Municipal de Saúde prestará o apoio administrativo e 
operacional, cedendo recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento.

§ 2S - O CMS terá uma secretaria executiva, cujo titular será escolhido pelo
núcleo de coordenação.
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Art. 92 - As sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, do CMS deverão 
ter divulgação ampla e acesso ao público.

Parágrafo Único - As resoluções do CMS, bem como os temas tratados em 
plenário, reuniões de diretória e comissões, deverão ser amplamente divulgadas.

Art. 10-0 CMS adaptará seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) 
dias após a promulgação desta Lei, submetendo a aprovação pela plenária.

CAPITULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - A alteração de qualquer artigo, seção, parágrafo ou inciso deverá ser 
previamente deliberada pela plenária e posteriormente regulamentada, mediante projeto de lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 26 DE OUTUBRO DE 2000.

AYLTON MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal:

MARIA ELIZABETH R. FENNER 
Secretária Municipal da 

Administração

CVP/mef
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PARECER

Parecer n° 056/2019 
Projeto de Lei: PL 028/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Dá nova redação ao Art. 3o da Lei Municipal 5.433/2000. 
Relator: Gilson Haubert

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o referido PL 

está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado parecer sobre 
aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. O Relator vota de acordo com o Projeto de Lei sob o viés dos interesses difusos e coletivos.
4. Os demais vereadores Votam de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antônio Lil Bervian, 20 de março de 2019.

Vereador Gilson flaubert 
Presidente

m
Vereador Tener/e/C

Vide/residénte

Secretario

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 044/2019 
Projeto de Lei: PL 028/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Dá nova redação ao Art. 3o da Lei Municipal 5.433/2000.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que discipiinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

*

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista se tratar de interesse 

local.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Presente Projeto.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões^Antônio Libório BervÍany2T de março de 2019.

#

7

Vereador Gian Pédroso 
Preside^/'

i i
Vereador Ecféi Vieira

/V/ce Presidente

íl.
• Veréa icrcio Hoppen

/ Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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NÃOSIM

XAlaor Galdino Tomaz
XAlexandre Capitânio
XAnselmo Britzke

PresidenteDaniel Weber
XErlei Vieira
XFábio Zanetti
XGian Pedroso

XGilson Haubert
XIxomar de Andrade

AusenteJanete Ross de Oliveira
XJoão Pedro Albuquerque

AusenteLuis Fernando Costa
XMareio Hoppen
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ESTADO DO RIO GRANDE DÓ SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
CAPITAL DA HOSPITALIDADE È DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.478, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Dá nova redação ao Art.3° da Lei Municipal 
5.433/2000.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. Io O Art.3o da Lei Municipal 5.433 de 26 de outubro de 2000, 

que Altera e consolida as Leis Municipais n0s 4.442. de 18/08/1993 e 4.785 de 

05/05/1995, que dispõem sobre o conselho Municipal de Saúde e dá outras Providências , 
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 3°- Ó Conselho Municipal da Saúde terá a seguinte
composição:

I - Dos representantes do Governo e prestadores de serviços 

privados convêniados, ou sem fins lucrativos:

a) Representante da Secretaria Municipal da Saúde
b) Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
c) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
d) Representante da Secretaria de Educação
e) Representante do Centro de Tratamento e Apoio a

Dependentes Químicos/Cetrat
f) Representante do Hospital de Caridade de Carazinho
g) Representante da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais/APAE

I! - Das Entidades representátivas dos trabalhadores da Saúde:

7vyvvw.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n® 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mati: prefeltura@carazlnho.rs.gov.br

mailto:prefeltura@carazlnho.rs.gov.br
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a) Representante de entidade de Trabalhadores da Saúde
b) Representante da Associação Médica de Carazinho
c) Representante dos Profissionais de Laboratório e Serviços de

diagnóstico

d) Representante da Associação dos Odontólogos de Carazinho
e) Representante do Sindicato dos Servidores Municipais de

Carazinho, incluindo os trabalhadores da Saúde
f) Representante dos Profissionais da área de saúde de 

Carazinho

g) Representante do Sindicato de Classe Patronal de Carazinho, 
incluindo área da saúde

Dos Representantes das entidades e movimentosIII
representativos de usuários:

a) Representante da Associação Comunitária de 

Cãrazinho/UACC

b) Representante do Sindicato das Empresas de Transporte de 

Cargas de Carazinho e Região/SINDICAR

c) Representante dos Trabalhadores Rurais de Carazinho
d) Representante Sindicato dos Professores Municipais de 

Câfâzmho/APRQCAR
e) Representante do Clube de Serviços de Carazinho
f) Representante das Entidades Estudantis e CPM de Carazinho
g) Representante da Associação de Profissionais Liberais de 

Carazinho, exceto os da saúde

h) Representante do Conselho Tutelar dâ Criança e Adolescente 

de Carazinho
i) Representante da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Carazinho
j) Representante das Cáritas da Paróquia Nossa Senhora de

Fátima
k) Representante da Associação de e para pessoas com

0 Cy
www.caraz?ntio.rs.gov.br W /

Av. Flores da Cunha, 799 - CaixaPpstal; - CEP 9950M00 - CARAZINHO/RSE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.govnbr * wwn^camaracr?^cgov.6r0'rs'90V' r CN^J: 89.965.222/0001-52
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Deficiência e Superdotação ou Altas Habilidades de 

Carazinho e Região/APD
l) Representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer de

Carazinhó/RS
m) Representante da Província Brasileira da Congregação das 

Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo

n) Representante do Centro de Convivência Esportiva, Cultural 

da Criança e do Adolescente Trianon.”{NR)

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

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2019.

í
í

Mntòn/schnhitz 
j Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

N N,

Lori Luiz Bolesina
Secretário dafAdministração e Gestão
oo

!

i
www.carazinho;rs:gov.br
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