
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇÚ/RN

CONTROLE DAS LEIS - 2002

LEI N" 018/2002

ANO - 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPANGUAÇU

Assunto: Altera o art. 3° e incisos da lei 10/98, que modificou a lei n° 008/91 que institui o
conselho municipal de saúde com as devidas alterações e dá outras providencias.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

Data da entrada: 30 de dezembro de 2002.



f

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CNPJ(MF) 08.085.318/0001 -24
Com Deus e Você.

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 018, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o art. 3° e incisos da Lei 10/98, que modificou a

Lei N° 008/91, que institui o Conselho Municipal de

Saúde com as devidas alterações e dá outras

providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Estado do Rio Grande do Norte,

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele

sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Art. 3° e seus incisos da Lei N° 10/98 de 20 de fevereiro de 1998,

que modificou a Lei N° 008/91, passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- O Conselho Municipal de Saúde - CMS, será composto de 08 (oito)

membros titulares e respectivos suplentes distribuídos da seguinte forma:

1 - DO GOVERNO MUNICIPAL

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde.

II - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

b) 01 (um) represente dos prestadores de serviços contratados, privados ou

filantrópicos.

III - TRABALHADORES DA SAÚDE

a) 02 (dois) representantes dos trabalhadores da Saúde, escolhidos entre os

seus pares.

Rua Marechal Deodoro, 99, Centro, CEP. 59.508-000, Telefax (0**84) 335 - 2261, Ipanguaçu- Rio Grande do Noi
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1PANGUAÇU

CNPJ(MF) 08.085.318/0001-24
Com Deus e Você.

GABINETE DO PREFEITO

IV- DOS USUÁRIOS

a) 01 (um) representante dos clubes de serviços;

a) 01 (um) representante do movimento sindical;

b) 01 (um) representante do movimento das igrejas (Católica ou Evangélicas ou

outras);

c) 01 (um) representante dos conselhos comunitários".

Parágrafo único. Para cada membro titular será nomeado o respectivo suplente

indicado pelos órgãos, entidades ou segmentos que compõem o Conselho.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte,

27 de Dezembro de 2002.

Rua. Marechal Deodoro, 99, Centro, CEP. 59.508-000, Telefax (0**84) 335 - 2261, Ipanguaçu- Rio Cirande do Norte.
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GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 018, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o art. 3° e incisos da Lei 10/98, que modificou a

Lei N° 008/91, que institui o Conselho Municipal de

Saúde com as devidas alterações e dá outras

providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Estado do Rio Grande do Norte,

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele

sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Art. 3° e seus incisos da Lei N° 10/98 de 20 de fevereiro de 1998,

que modificou a Lei N° 008/91, passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- O Conselho Municipal de Saúde - CMS, será composto de 08 (oito)

membros titulares e respectivos suplentes distribuídos da seguinte forma:

1 - DO GOVERNO MUNICIPAL

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde.

II - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
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IV - DOS USUÁRIOS

a) 01 (um) representante dos clubes de serviços;

a) 01 (um) representante do movimento sindical;

b) 01 (um) representante do movimento das igrejas (Católica ou Evangélicas ou

outras);

c) 01 (um) representante dos conselhos comunitários".

Parágrafo único. Para cada membro titular será nomeado o respectivo suplente

indicado pelos órgãos, entidades ou segmentos que compõem o Conselho.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte,

27 de Dezembro de 2002.

A FILHO
Prefeito

Rua. Marechal Deotioro, 99, Ceniro, CEP. 59 508-000. Telelax (0**84) 335 - 2261. Ipanguaçu- líio Grande do Norte.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CNPJ(MF) 08.085.318/0001-24
Com Deus e você.

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N° 018, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o art. 3° e incisos da Lei 10/98, que modificou a

Lei N° 008/91, que institui o Conselho Municipal de

Saúde com as devidas alterações e dá outras

providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Estado do Rio Grande do Norte,

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele

sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Art. 3° e seus incisos da Lei N° 10/98 de 20 de fevereiro de 1998,

que modificou a Lei N° 008/91, passarão a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 3°- O Conselho Municipal de Saúde - CMS, será composto de 08 (oito)

membros titulares e respectivos suplentes distribuídos da seguinte forma:

1 - DO GOVERNO MUNICIPAL

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde,

II - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

b) 01 (um) represente dos prestadores de serviços contratados, privados ou

filantrópicos.

III - TRABALHADORES DA SAÚDE

a) 02 (dois) representantes dos trabalhadores da Saúde, escolhidos entre os

seus pares.

Rua. Marechal Inodoro, 99, Centro. CKP. 59.50X-000, Telefax (0**84) 335 - 2261. Ipiinguafti- Rio Grande do Norte. |
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CNPJ(MF) 08.085.318/0001 -24
Com Deus e você.

GABINETE DO PREFEITO

IV- DOS USUÁRIOS

a) 01 (um) representante dos clubes de serviços;

a) 01 (um) representante do movimento sindical;

b) 01 (um) representante do movimento das igrejas (Católica ou Evangélicas ou

outras);

c) 01 (um) representante dos conselhos comunitários".

Parágrafo único. Para cada membro titular será nomeado o respectivo suplente

indicado pelos órgãos, entidades ou segmentos que compõem o Conselho.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte,

27 de Dezembro de 2002.

)E DEUS BARBOSA FILHO
Prefeito

Rua. Marechal Dcodoro. 99, Centro, CEP. 59.508-000. Tclefax (0**84) 335 - 2261, Ipanguaçu- Rio Cirande do Norte.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU

LEI N" 010

ANO: 1991

Prefixo: P.M. I

t s s i i n i o : Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde

ntcressado (a): Prefeitura Municipal de Ipanguaçu

)ata de Entrega: 09 de outubro de 1991

lúbrica do Funcionário:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu
COM DEUS E VOCÊ

Decreto ne 10/9J

Sanciona o Fundo Municipal de

Saúde.

O Prefeito Municipal de Ipanguaçu - Rn

Fa^o oabar que a Cambra Mun íc ipõl da

provou o Funeio Mimic i pá Í de Saúde e t;u senc íorio a LÊ l nG O i O/

91 / obravas do presân^te Decreto.

Publique-se o cumpr*a-se*

lpanaua^.u~Rnr em 22 cíe outubro de 1991

l //" JOSÉ DE DEUS BARBOSA FILHO

Prefeito
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu
COM DEUS E VOCÊ

LÊ

institui o Fundo Municipal de Saúda

da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uao de mias f
M>

atr Ibu Í coes l e0a|a« \o saber qu# a Câmara Municipal aprovou o esu sancjon®

a seguinte Lê Í í

CAPfTULO f

Das Disposições Prel i

i'/

AH;. | Q - Ffca Instituído o Fundo Municipal de Saúdo de

contabil com autonomia Fln^nce Jr« e administrativa do *

acordo coro o ar*tf 172 dó Decreto-te l nfl 200, de 25 de fevereiro de

> cujos recu8*so3 financeiro» serão destinadas a execução dos *

de trabalho fcslaQlonadoa com a saúdo Individual e coletj,

vá, coordenados ou desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Sq-

ud*.

CApfTUltO IJ

Dos

Art. 2e «. Constituem recursos do Fundo Municipal de Saú-

de do Município de lpanguaçu(FMS de Ip
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTF.

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu
COM DEUS E VOCÊ

l - dota^Õos consignadas nos ornamentos plurlanuals e anuais

1 1 - os transferidos, mediante convénios, acordos ou a Justos,

celebrados por entidades publicas ou particulares, nacionais ou Jnn

tornuc jonaiy, e de serviços de toda natureza, compatíveis com as '

atlvldades relacionadas com s saúde individual o coíotíva;

f 1 1 - os do reeditas provenientes de venda do serviçoa de saúde;

IV - os abtidos etraves do operações de credito;
^HV - os provenientes do Uoocooo e legados;

V| - oa d© dotações consignadas a saúdo do Município, nos orc.a

mentos faderals e estaduais;

V I I - os decorrentes do aplicações financeiras;

V||| - de outras rendas quo, por sua natureza, poasara dest

ao Fundo Municipal de Saúdo de Ipanguaçu.

Art. 3Q - Os recursos do Funcíc Municipal de Ipanguaçu serão

depositado» em Banco Oficial através de conta esp^c íf Ic-s, em favor

da Sear©tai»ia Municipal de

S
Art, 4S - Oa recur-sos do Fundo Municipal de Saúdo de

não aplicados era cada exercício, do acordo cora a respectiva programa
ÉW f* ^

^aof s^rao autoenaticaraente incorporados 433 disponibilidades para *

aplicação no «xercíclo seguinte,

CAPÍTULO III

Das Final idades

Art, 52 - Os recurooo do Fundo Municipal de Saúdo de
Hf

são apl içados:

l - No financiamento total ou parcial de programas integrados

de saúdo, propostos ou Implantados pela reforma sanitária;

l l - era estudos, pesquisas 9 projetoa de Interesso da saúde *

pública coletiva e individual da população do Município;

III - no pagamento de gratificação ao possoal da Secretaria Mu-



ESTADO DO RÍO GRANDE UO NORTK

** Prefeitura Municipal de Ipanguaçu

S

S

COM DEUS E VOCÊ

n íc ípal de Saúde;

fV - em programa de treinamento e atualízaçao tecnico-cientí-

fíca de pessoa f;

V - no repasso de recursos aã Unidades Ass istenc ia is (UA) '

destinados ao custeio dos serviços decorrentes de assistência hospi-

talar, ambulatória l, roedíco-odontolog iça e laboratorial;

VI - no pagamento de serviços relacionados a realização de

contratos, convénios e credenclamentos com a rede privada de saúde '

que esteja submetido ao Sistema Único de Saúde (SUS);

VII ~ na aquisição de equipamentos e material permanente, de

consumo e da medicamentos necessários, ao desenvolvimento dos progra

mas;

VI|Í - na construção, reformo* ampliação, aquisição ou locação

de imóveis para adequação da rede física de unidades sanitárias» '

ambulatórios, íaberatorloa, hospitais e outros estabelecimentos de
** • i 'iprestação de serviços de saúde;

IX - no atendimanto de despesas diversas, de cerater urgente,

imprevisíveis e inadiável, de câ ater conexor os previs-fcas nests arti

go.

PARÁGRAFO ÚNICO ~* Fíca vedada a aplicação dos recursos de '

que trata este artigo para outras finalidades, diferentes das ora *

esp©c Ífiçadas.

CAPÍTULO JV
Da Administração

Art. 6e - A gestão administrativa e financeira do Fundo '

Municipal de Saúde de Ipanguaçu e da competência da Secretaria Muni-

cipal de Saúde, que definira as diretrizes gerais de funcionamento, *

devendo manter u«n sistema organizado de contabilidade das suas opera-

ções/ obedecidas as normas definidas em Lei para as entidades de di-

re ito pub! iço.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NOUTL

Jfi Prefeitura Municipal de Ipanguaçu

COM DEUS E VOCÊ

Art. 7e - A Secretaria M u n i c i p a l de Saúde encaminha

rã para aprovação do Conselho M u n i c i p a l de Saúde.

í - os planos p l u r i anua I o anual de aplicação do

Fundo Mun ic i pá l de Saúda de Ipanguaçu e suas a Iterações.

M - os planos, programas e projetos de saúde e reji

pectívos orçamentos.

Ill - proposta cie realização de operação de credito,

para ampl iação cios recursos do Fundo M u n i c i p a l de Saudewde rfjpan-

guaçu.

í V - quaisquer mudanças na a locação dos recursos do

Fundo, conforme escolha de prioridades cstabe lecidas pelo Poder

E.xeccit ivo.

V - o relatório das atividades do Fundo M u n i c i p a l '

de Saúde de Ipanguaçu do ano, que devera ser apresentado ate 45

(quarenta -'2 cinco) Ji«s apôs o encerramento do exercício.

Art. 8- - A Secretaria fflunícípal de Saúde, adminis-

trar-a os recursos do Fundo através de ura Conselho Diretor;, o qual

gera presidido pelo Secretario M u n i c i p a l dg Saúde e composto dos

segu intes membros:

Í - um representante da Secretaria M u n i c i p a l de Fi-

nanças;

l l - um representante da Secretaria Munic ipa l de A-

dni in ietraçao.

PARÁGRAFO P R I M E I R O - O Conselho Diretor poderá

acrescido de mai s 2 (dois) membros de l i v r e escolha do Prefeito

Mun i c i pá! .

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao Conselho Diretor:

a) Elabora o orçamento e o p lano de aplicação anu-

al do Fundo;

b) f n c u b ir-se de sua contab í l idade e preparar as

prestações de contas semestrais e c;nua(, conforme estabe lec í da

„. ^ , P i^^ ,-!-,.., 0n+. ;,H?»Hfts de d íre ito oub l iço;



l

s

ESTADO DO RIO GRANDE DO NOKTI-

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu
COM DEUS E VOCÊ

c) especificar as normas de acompanhamento e controle

orçamentar ío e financeiro do Fundo, ds conformidade coro as p^cju

Marledades das entidades financeiras, que não conf Í Itera com a

legislação municipal;

d) atuat- como órgão de apoio administrativo do Secre-

tario Municipal de Saúde;

e) opinar sobre toda matéria encaminhada ao Conselho

Municipal de Saúde.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 9- ~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
f + f*f

no exercício de 1991, créditos especiais, para constituição Fi-

nanceira do Fundo Municipal cie Saúde de Ipanguaçu., de no mínimo

|Q;o da receita prevista no ornamento ser'3È c'° município,

Art. IO9 - A estrutura das unidades assistenc f ais pró-

prias e cedidas, será fixada em regimento próprio*

Art,, Í l 3 - Os casos não previstos nesta Lê í serão dec l

d idos pelo Conselho Municipal da âaudc, ou submetidos ao Pref e i

to Municipal se excederem a competência daquele»

Art, 129 _ tsfca Lei entrara em vigor na data de sua pu-

b l Icâc.aoj. revogadas as d i aposições em contrar io.

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu-RN, em 09 out 1991

j-/ .-cr i r\j «c ' n * *3l">r\<"^ \T l l lL .jL Ucub QnrfiJUon l I LI

PREFEITO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal do Ipanguaçu
COM DEUS E VOCÊ

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇU,

criado no dia 22 de outubro de I99I/ pela Lei Municipal '

ne 00839lí toma a seguinte resolução*

Aprova o Plano Municipal de Saúde para o bj_k

enio 91/92.

-membro

de Alcantara-membro

Francisco Canínde Ferreíra-membro

Jovaneo Ronaldo Nunes Batista-membro

Âgnaldo de Oliveira Pínto-mombro

ósé Sabjno Lopes-membro *

A a \/* -
everíno Cosme Xavfer-membro

Evílasjo Dantas Farías-membro

W/M*>
"DEUS BABBOSA FlLHO

Pré f e ito


