
Lei N° 214/99 
 
 
 

Altera a redação dos artigos 3º e 7º da Lei nº 071/97 e 
dá outras providências. 

 
 
 
 Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições legais; 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os artigos 3º e 7º da Lei nº 071/97 de 13/05/97, 

passando a redação  DE: 

 Art. 3º O CMS compor-se-á de 11 (onze) membros, designados pelo Prefeito, sendo: 

 I - 06 (seis) representantes do município, a saber: 

 a) O Secretário Municipal de Saúde que será o Presidente nato; 

 b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente; 

 c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 

 d) 01 (um) representante dos prestadores de serviços e profissionais da saúde, a saber: médicos e 

odontólogos; 

 e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

 f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação. 

 II - 05 (cinco) membros, sem qualquer vinculação com o município, representantes dos usuários dos 

serviços de saúde e indicados pelas seguintes entidades: 

 a) representante da APSAT Vespasiano Corrêa; 

 b) representante do CPM da Escola Estadual de 1º Grau Vespasiano Corrêa; 

 c) representante Comunidade Paroquial; 

 d) representante Sócias Sant`Ana;  

 e) representante Clube de Mães Roda de Chimarrão. 



 § 1º As entidades civis com representação no CMS indicarão 2 (dois) nomes, cada uma, dentre os 

quais um membro titular e um suplente. 

 § 2º O Presidente terá apenas o voto de qualidade, ou seja, em caso de empate e após duas votações 

sucessivas dos outros membros do CMS; PARA: 

 Art. 3º O CMS compor-se-á de 10 (dez) membros, designados pelo Prefeito, sendo: 

 I - 05 (cinco) representantes do município, a saber: 

 a) O Secretário Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social; 

 b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente; 

 c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 

 d) 01 (um) representante dos prestadores de serviços e profissionais da saúde, a saber: médicos e 

odontólogos; 

 e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação. 

 II - 05 (cinco) membros, sem qualquer vinculação com o município, representantes dos usuários dos 

serviços de saúde e indicados pelas seguintes entidades: 

 a) representante da APSAT Vespasiano Corrêa; 

 b) representante do CPM da Escola Estadual de 1º Grau Vespasiano Corrêa; 

 c) representante Comunidade Paroquial; 

 d) representante Sócias Sant`Ana;  

 e) representante Clube de Mães “Renascer”. 

 § 1º As entidades civis com representação no CMS indicarão 2 (dois) nomes, cada uma, dentre os 

quais um membro titular e um suplente. 

 § 2º O Presidente terá apenas o voto de qualidade, ou seja, em caso de empate e após duas votações 

sucessivas dos outros membros do CMS. 

 DE:  

Art. 7º Constituem recursos do FMS: 



 I - os aprovados em Lei Municipal; 

 II - os auxílios e subvenções específicos concedidos por órgãos ou entidades federais e estaduais; 

 III- as doações de entidades privadas; 

 IV - os provenientes de financiamentos obtidos em instituições oficiais ou privadas; 

 V - os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades; 

PARA: 

Art. 7º Constituem recursos do FMS: 

 I - os aprovados em Lei Municipal; 

 II - os auxílios e subvenções específicos concedidos por órgãos ou entidades federais e estaduais; 

 III- as doações de entidades privadas; 

 IV - os provenientes de financiamentos obtidos em instituições oficiais ou privadas; 

 V - os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades; 

 VI – Os recursos recebidos do PAB (Piso de Atenção Básica). 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, aos oito dias do mês de junho de mil 

novecentos e noventa e nove. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


