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LEI Nº 543/2022, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

“DISPOE SOBRE A NOVA ESTRUTURA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVA e eu SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE LAJEADO

Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal Nº 338/2010.
 
Art. 2º - Instituído o Conselho Municipal de Saúde de Lajeado-CMS, 

como órgão colegiado, fiscalizador, deliberativo e permanente do Sistema Único 
de Saúde-SUS, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal 
de Saúde de Lajeado.

Parágrafo Único – Na instituição e reformulação do Conselho 
Municipal de Saúde de Lajeado, o Poder Executivo, respeitando os princípios 
da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas 
Conferências de Saúde e em consonância com a legislação

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE LAJEADO

Art. 3º - Respeitadas as atribuições próprias dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, compete ao Conselho Municipal de Saúde de Lajeado:

 I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar 
e articular 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 - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das 
diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de 
saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias 
para a sua aplicação aos setores público e privado;

V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar 
sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a 
capacidade organizacional dos serviços;

VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de 
gestão;

VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento 
da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos 
de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, 
idosos, criança e adolescente e outros;

VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde;
IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de 
qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos 
avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS;

XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, 
conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito 
Federal e Municipais;

XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado 
mediante contrato ou convênio na área de saúde;

XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, 
conforme legislação vigente;

XIV - propor critérios para programação e execução financeira e 
orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino 
dos recursos;

XV - 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, Estado, Distrito Federal e da União, com 
base no que a lei disciplina;

XVI - 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;

XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos 
serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle 
interno e externo, conforme legislação vigente;

XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, 
responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos 
serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do 
Conselho nas suas respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as 
Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e 
estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa 
ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a 
participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de 
Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para 
a promoção da Saúde;

XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos 
e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS);

XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação 
científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o 
desenvolvimento sociocultural do País;

XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em 
saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos 
e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, 
datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente 
para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de 
Educação Permanente para o Controle Social do SUS; 

XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com 
os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de 
comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos; 

XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas 
aprovadas pelo CNS;
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XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do 

Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;
XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do 

relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; 
XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho 

de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

Parágrafo Único – O Conselho Municipal de Saúde de Lajeado terá 
orçamento próprio, que será incluso no PPA, LDO e LOA do Município de 
Lajeado.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE LAJEADO

Art. 4º - O CMS, como instância colegiada, com representação 
titular, paritária e deliberativa, será composto por representantes de entidades, 
instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades 
representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades 
representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito 
entre os membros do Conselho, em reunião plenária.

Art. 5º - A presidência do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado 
será exercida revezadamente, a cada dois anos, intercalando os representantes 
dos segmentos do governo e sociedade civil.

Art. 6º - Em harmonia com o que propõe a Resolução nº 453/3012 do 
CNS e consoante com as Recomendações das Conferências Nacionais de Saúde, 
as vagas deverão ser distribuídas 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 dos trabalhadores de 

serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos ao SUS.

Art. 7º - O Conselho Municipal de Saúde de Lajeado será composto 
por 8 (oito) Conselheiros Titulares, com o mesmo número de Conselheiros 
Suplentes, com a seguinte distribuição:

I – 04 (quatro) representantes de entidades e movimentos de usuários 
do SUS;

II - 03 (três) representantes do governo e dos prestadores de serviços 
de saúde, públicos e privados, credenciados ao SUS;

III – 03 (três) representantes dos trabalhadores da área de saúde.

§ 1.º - A escolha dos membros dispostos nos incisos I e III, poderá 
ocorrer durante as Conferências Municipais de Saúde e os membros dispostos 
no inciso II serão por chamamento público através de edital, não havendo 
interessados, serão indicados pelo Poder Público Municipal.

§2°: Os trabalhadores e usuários serão representados por segmentos 
organizados da comunidade, tais como: sindicatos, associações, entidades, 
organizações, movimentos, categorias profissionais entre outros.

§ 3º - Os membros (Titulares e Suplentes), representantes do poder 
público, serão designados pelos respectivos superiores, e seus mandatos devem 
coincidir com o fim do mandato do exercício municipal.

§ 4º - Os membros dos Trabalhadores em Saude e (Titulares e 
Suplentes), serão escolhidos por suas entidades, em não havendo entidades o 
(a) Presidente do CMS convocará Assembléias entre seus pares para fazer a 
indicação.

§ 5º - Os membros dos Usuários (Titulares e Suplentes), não poderão 
ser trabalhadores da Saúde.

§ 6° - A ocupação de cargos de chefia, função gratificada, será 
considerado impedimento para a representação do trabalhador em saúde e 
usuários. (Resolução 453 CNS).

§ 7º - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, 
representante do Poder Judiciário e Ministério Público, não é permitido compor 
o Conselho Municipal De Saúde, como conselheiros. (Resolução 453 CNS).

§ 8º - As despesas do CMS serão custeadas com recursos financeiros 
previsto na Lei Orçamentária Anual do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado/To.

§ 9º - O Plenário do CMS poderá estabelecer valores de diárias aos 
Conselheiros (a) quando em missão do CMS, através de Resolução.

§ 10 – O Secretário Municipal de Saúde é membro nato do Conselho 
Municipal de Saúde e ocupará uma das vagas destinadas no inciso |II deste artigo, 
não podendo concorrer ao cargo de presidente.

§ 11 – Quando no Município não existir representação de determinado 
seguimento, a totalidade das vagas no Conselho Municipal de Saúde será 
preenchida exclusivamente pelo segmento existente.

§ 12 – As entidades citadas nos incisos, deste artigo, indicarão, cada 
uma, um suplente para o representante respectivo, que poderá ser substituído 
nos casos de impedimentos ou vacância.

Art. 8º - Todo Conselheiro (a) Servidor Público terá o abono do ponto 
quando para participar de Reuniões Ordinárias e/ou Extraordinárias, Cursos, 
Congressos, Seminários e afins, ou qualquer atividade das comissões do CMS, 
sem prejuízos de vencimentos e outras vantagens. (Resolução nº 453/12)

§ 1º O exercício das funções de Conselheiro Municipal de Saúde, 
será considerado prestação de serviço de relevância pública, não remunerada, 
excetuando-se os gastos com transporte, hospedagem e alimentação, quando em 
serviço do Conselho, cuja remuneração se dará por meio de diárias, obedecendo 
à legislação municipal específica.

Parágrafo Único – as despesas referidas no § 1º deste artigo terão 
prévia e devidamente autorizadas pelo Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde, quando os gastos forem referentes a serviços do Conselho Municipal de 
Saúde, mediante solicitação de abertura de processo.

Art. 9ª – Quando não houver Conselho Municipal de Saúde, 
constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde 
assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização da Conferência 
Municipal de Saúde, que terá como um de seis objetivos a estruturação e 
composição do Conselho Municipal.

Art. 10º No exercício da atividade, o membro do Conselho \Municipal 
de Saúde tem garantida a dispensa ao trabalho, sem prejuízo para o conselheiro, 
que para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competente e instituições, 
devendo o Presidente do Conselho Municipal de Saúde emitir declaração de 
participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, 
capacitações e outras atividade específicas.

Art. 11 – O Conselheiro Municipal de Saúde, no exercício de sua 
função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.

Parágrafo único – Fica assegurado aos Conselheiros Municipais de 
Saúde, que também forem servidores públicos, a prerrogativa da inamovibilidade.

Art. 12 – Os Membros do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado, 
serão nomeados e empossados por ato do Prefeito Municipal, para um mandato 
de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por mais um período equivalente, 
ou substituídos a qualquer momento, se for requerido por sua entidade.

Parágrafo Único – A posse dos novos representantes referidos no 
caput, se dará até o décimo dia útil da realização da Conferência Municipal de 
Saúde ou da conclusão dos processos de escolha de seus membros representativos 
de cada seguimento, de forma a evitar que o mandato de um Conselho se extinga 
antes que outro seja nomeado.

CAPITULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

Art. 13 – Além das atribuições inerentes à consecução dos deveres 
e obrigações destinadas por esta lei e outras leis hierarquicamente superiores, 
são atribuições dos conselheiros:

I – representar a entidade que o tenha designado junto ao Conselho;

II – realizar as tarefas específicas determinadas pelo Conselho;

III – compor as Comissões e os Grupos de Trabalho do Conselho;

IV – representar o Conselho quando designado.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGÃOS DOS CONSELHOS

Art. 14 – São órgãos do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado
I – Plenário;
II – presidência;
III – secretaria executiva;
IV – comissões e grupos de trabalho;

SEÇÃO I

DO PLENÁRIO

Art. 15 -  O Plenário, órgão máximo de deliberação e de reunião efetiva 



03ANO VI - Nº 825 - SEXTA - FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
dos Conselheiros Municipais de Saúde de Lajeado, se reunirá ordinariamente 
a cada mês extraordinariamente, quando necessário, desde que convocados:

I – pelo Presidente do Conselho;
II pela Secretaria Executiva do Conselho;
III – por um terço de seus membros.

Parágrafo único – A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser 
encaminhados aos conselheiros com antecedência de 05 (cinco) dias.

Art. 16 – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado 
aprovará, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação 
desta lei, o seu Regimento Interno.

Parágrafo único – As normas constantes do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de Lajeado, não poderão, ainda que parcialmente, 
contrariar ou reduzir o alcance dos efeitos das normas expressas nesta lei.

Art. 17 – A cada quadrimestre, deverá constar dos itens da pauta, 
o pronunciamento do gestor, ou seu representante, para que faça prestação de 
contas, em relatório detalhado, 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 na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, 
de acordo com o art. 12 da Lei 8.689/93 e com a Lei Complementar 141/12.

I – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-
se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos, 
devendo ser observado o seguinte:

As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo Chefe do 
Executivo, em prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período;

Decorrido o prazo mencionado, não sendo homologada a resolução 
e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho Municipal de Saúde com 
proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, o conselho 
por sua maioria simples poderá buscar a validação das resoluções através do 
exercício regular do direito, quando necessário.

§ 1º - As sessões Plenárias do Conselho Municipal de Saúde instalar-
se-ão com a presença da maioria absoluta dos seus membros sendo necessária, 
para fins de deliberação, a manutenção do quórum inicial.

§ 2.º As sessões Plenárias serão presididas pelo Presidente, e no seu 
impedimento, pelo Vice-Presidente, pelo Primeiro Secretário e pelo Segundo-
Secretário, respectivamente. No impedimento ou ausência desses, a Sessão 
Plenária será presidida por qualquer dos conselheiros por decisão do plenário.

Art. 18 – A Secretaria Executivo apoiará técnica e operacionalmente 
as ações do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – A função de Secretário Executivo não poderá ser 
exercida por membro integrante do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado.

Art. 19 – A Secretaria Executiva com sua estrutura administrativa e 
seu quadro de pessoal são definidos por deliberação do Plenário, é o órgão de 
apoio da Mesa Diretora e de execução das demandas emanadas do Plenário.

Art. 20 – A Secretaria Municipal de Saúde deverá garantir autonomia 
para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, incluindo dotação 
orçamentária específica para manter sua Secretaria e Estrutura Administrativa.

Art. 21 – O Conselho Municipal de Saúde define por deliberação 
de seu plenário, sua estrutura administrativa e o quadro pessoal, inclusive a 
Assessoria Técnica, para exercer a função de Secretário Executivo, conforme 
preceitos do SUS.

Art. 22 – O Conselho Municipal de Saúde poderá convidar entidades, 
autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem 
em estudos ou participarem das reuniões.

Art. 23 - O Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral do CMS 
serão eleitos pelo colegiado de Conselheiros no prazo de 30 (Trinta) dias que 
antecedem o fim do mandato da Mesa Diretora, podendo se candidatar membros 
Titulares do CMS.

 § 1º - Presidirá a Reunião Ordinária para a Eleição o Conselheiro 
com mais TEMPO DE ASSENTO NO PLENÁRIO DO CMS.

§ 2º - O Mandato do Presidente, Vice – Presidente e Secretario Geral 
do CMS, será de 02 (Dois) anos, podendo ser reconduzido ao cargo.

Art. 24 - Caberá ao Presidente eleito à designação do Secretário 
Executivo do CMS, que deverá ser um servidor, de preferência efetivo, da SMS 
ou outra Secretaria, devendo o Chefe do Executivo colocá-lo a disposição do 
CMS através de um ATO.

Art. 25 - Os Membros representantes do Governo/prestadores de 
serviço de saúde, ao término do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
considerar-se-ão dispensados, após nomeação de substitutos.

Art. 26 - O CMS poderá constituir comissões internas de caráter 
permanente ou intersetorial para assessorar o pleno nas tomadas de decisões, 
podendo convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais e 
/ ou estrangeiros, para colaborarem em estudos ou ainda em Congressos e 
Conferências.

Parágrafo Único – As Comissões terão a finalidade de promover 
estudos com vistas a compatibilização de políticas e programas de interesse da 
saúde, cuja execução envolvam áreas não compreendidas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Art. 27 - A Organização e funcionamento do CMS serão disciplinados 
pelo Regimento Interno elaborado por seus membros e aprovado pela sua 
Plenária, com a presença de 2/3 de seus membros.

Art. 28 - A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais 
terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do 
conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho Municipal de Saúde 
de acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão 
comtemplados, dentre outras, as seguintes representações:

Associações de pessoas com patologias;
Associações de pessoas com deficiências;
Entidades indígenas;
Movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, 

LGBT, etc.);
Movimentos organizados de mulheres, em saúde;
Entidades de aposentados e pensionistas;
Entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações 

e federações de trabalhadores urbanos e rurais;
Entidades de defesa do consumidor;
Organizações de moradores;
Entidades ambientalistas;
Organizações religiosas;
Trabalhadores da área de saúde, associações, confederações, conselhos 

de profissões regulamentados, federações e sindicatos, obedecendo às instâncias 
federativas;

Comunidade científica;
Entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de 

estágio, de pesquisa e desenvolvimento;
Entidades patronais;
Entidades dos prestadores de serviço de saúde;
Governo.

Art. 29 – As entidades, movimentos e instituições eleitas para o 
Conselho Municipal de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, 
conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e 
instituições e de acordo com a sua organização, com a recomendação de que 
ocorra renovação de seus representante, a cada 02 (dois) mandatos.

Art. 30 – Somente poderão participar do processo eleitoral como 
eleitor ou candidato as entidades legalmente constituídas há pelo menos dois 
anos, e que possuam sede ou subsede no Município de Lajeado.

§ 1º - Fica vedado a participação no processo eleitoral às instituições 
que tenham recebido recursos públicos e não tenham prestado contas e ou 
tenham sido as suas contas reprovadas ou que perderam o assento no Conselho 
Municipal de Saúde por falta, sem as devidas justificativas.

Art. 31 – O Conselheiro Municipal de Saúde perderá o mandato 
automaticamente, bem como, o direito de participar das plenárias de eleição do 
Conselho Municipal de Saúde, nas seguintes hipóteses:

I – se pertencer ao segmento de profissional de saúde e estiver 
ocupando cargo comissionado ou de direção no serviços público no Município 
de Lajeado;

II – Se pertencer ao segmento de usuários, quando sua instituição 
preste serviço com subvenção municipal ou através de projetos ou convênios 
do Governo Municipal, bem como, se o conselheiro for servidor comissionado;

III – Se possuir condenação judicial em primeira instância, por 
malversação de recursos públicos, ato de improbidade administrativa ou qualquer 
outra que seja incompatível com a atuação no Conselho;

Art. 32 – Os membros do Conselho Municipal de Saúde não poderão 
mudar de representação de entidades no curso do mandato.

SEÇÃO II

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
LAJEADO

Art. 33 - A Conferência Municipal de Saúde do Município de Lajeado, 
será convocada deverá ser convocada pela Secretaria Municipal de Saúde, ou 
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extraordinariamente pelo CMS, e tem por objetivos:

I – Avaliar a situação da saúde, de acordo com os princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde – SUS;

II – Definir Diretrizes para a plena garantia da saúde como direito 
humano fundamental do ser humano e como política de Estado;

III – Definir diretrizes para efetivar ação articulada dos órgãos setoriais 
do Município na execução da política de saúde e controle social;

IV – Discutir o tema central e os eixos temáticos;
V – Eleger os novos membros dos seguimentos entidades e 

movimentos de usuários e representantes dos trabalhadores da área de saúde, 
para composição do Conselho Municipal de Saúde;

VI – Elaborar propostas;
VII – Eleger os delegados à Conferência Estadual de Saúde do 

Tocantins.

Art. 34 – No que se refere o item V do artigo anterior, as Entidades 
dos Movimentos Sociais de Usuários do SUS, das Entidades de Trabalhadores 
de Saúde, da Comunidade Científica da área da Saúde, das Entidades Gestoras 
e Prestadoras de Serviços de Saúde conveniadas com o Sistema Único de 
Saúde-SUS, que desejarem concorrer às vagas no Conselho Municipal de Saúde 
deverão fazer o processo eleitoral, em plenária de cada segmento na realização 
da Conferência Municipal de Saúde.

Art. 35 – A Conferência Municipal de Saúde deve acontecer, a cada 
04 (quatro) anos, nos termos das leis vigentes e contar com a representação dos 
vários segmentos sociais, seu produto expressará as necessidades de saúde da 
população e servirá de base para a construção do Plano Municipal de Saúde 
(PMS), para os planos e metas estaduais, que por sua vez serão base para o 
plano e metas nacional.

§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde formará um Grupo de Trabalho 
com membros da Administração de Saúde e CMS para preparar a pauta, 
infraestrutura, divulgação, inscrição dos participantes e credenciamento, proposta 
do regimento a ser aprovado no início da Conferência. Este Grupo será designado 
pelo Secretário Municipal de Saúde e o Presidente do CMS, 90 (Noventa) dias 
antes da data prevista para a Assembleia Pré-Conferência Municipal de Saúde, 
e Conferência Municipal de Saúde.

§ 2º - Caberá à Conferência Municipal de Saúde referendar as decisões 
da Pré – Conferência.

§ 3º - O Edital de Convocação da Conferência Municipal de Saúde 
deverá ser divulgado amplamente nos meios de comunicação local.

Art. 36 – Ne relatório final da Conferência Municipal de Saúde 
deverá constar todas as propostas aprovados pelos seus respectivos delegados 
tendo em vista que as propostas serão inclusas no Plano Municipal de Saúde 
do Município de Lajeado.

Art. 37 – A Conferência Municipal de Saúde poderá ocorrer em etapas;
I – Pré-Conferências;
II – Conferência Municipal;
III- Monitoramento a partir da data da realização da conferência.

Parágrafo único – A responsabilidade pela realização da conferência, 
incluído o seu acompanhamento e monitoramento, será competência da 
Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, com apoio 
dos movimentos sociais.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 38 – Os casos omissos nesta lei poderão ser regulados pelo 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Lajeado, desde que não 
contrarie esta lei ou legislação superior.

Art. 39 - Fica revogada a Lei Municipal Nº 338/2010, e demais 
disposições em contrário.

Art. 40 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos vinte e 
cinco dias do mês de fevereiro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 544/2022, DE 25 FEVEREIRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
DE SERVIDORES QUE RECEBEM MENOS QUE O 
SALÁRIO MÍNIMO, PARA ATENDIMENTO AO QUE 
DISPÕE O INCISO IV E VII DO ART. 7, C/C §3º DO 
ART. 39, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. Nenhum servidor municipal ou ocupante de cargo de 
provimento em comissão perceberá, mensalmente, por jornada semanal de 40 
(quarenta) horas, remuneração inferior ao salário mínimo nacional, consoante 
artigo 7º, incisos IV e VI, c/c ³º do art. 39 ambos da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal de Lajeado-TO, autorizado 
a realizar sempre que preciso a adequação da remuneração paga aos servidores 
públicos municipais que perceberem remuneração inferior ao salário mínimo 
em face dos reajustes anuais realizados pelo Governo Federal.   

 Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01 de fevereiro de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº        545/2022, DE 25 DE FEVEREIRO DE 
2022

“DISPÕE SOBRE AUMENTO DE VAGAS E CRIAÇÃO 
DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO 
DE LAJEADO-TO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Fica acrescido o seguinte número de vagas em cargos 
constantes do quadro de pessoal efetivo de Lajeado -TO:

QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO SALÁRIO CARGA HORÁRIA VAGAS
NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS R$ 1.212,00 40hs 02
NIVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO (A) R$ 2.379,45 30hs 02
FARMACÊUTICO (A) R$ 2.975,58 40hs 02

Art. 2º - Ficam criados os seguintes cargos no Quadro de Provimento 
Efetivo com suas vagas, carga horária e respectivos salários: 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO SALARIO CARGA HORÁRIA VAGAS
ENFERMEIRA (O) COORDENADORA(O) PSF R$ 3.172,60 40hs 02
ENFERMEIRA (O) COORDENADORA(O) SAMU R$ 3.172,60 40hs 01

Parágrafo Único. As atribuições dos cargos de que trata o “caput”, se 
encontram definidas no Anexo I, desta Lei Complementar.

Art. 3º- As despesas decorrentes da presente Lei Complementar, 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, que 
poderão ser suplementadas se necessário.

Art. 4º-  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro de 2022. Revogam-se 
as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO – 
ESTADO DO TOCANTINS, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2022.   

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ENFERMEIRO(A) COORDENADOR (A) – PSF 

Escolaridade: Nível Superior completo com graduação em 
Enfermagem. 

Pré-requisitos: Disponibilidade de tempo integral para o exercício 
das atividades e inscrição no COREN. 

Atribuições: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
clínicas; 

Realizar consultas de enfermagem e os procedimentos complementares, 
conforme os protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as disposições legais da profissão; 

Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as atividades da 
Unidade de Saúde da Família – USF; 

Realizar ações de saúde em diferentes ambientes: na Unidade de Saúde 
da Família – USF, domicílio, escolas, creches, asilos, etc; 

Realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de 
intervenção na Atenção Básica, definidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS; 

Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, com 

ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas; 

Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; 

Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à 
demanda de forma contínua e racionalizada; 

Coordenar, participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 
Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais 

e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos 
problemas identificados;  

Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade 
conceitos de cidadania, de direito à saúde e às bases legais; Incentivar a formação 
e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no 
Conselho Municipal de Saúde.

       
ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A) DO SAMU 

Escolaridade: Nível Superior completo com graduação em 
Enfermagem e Curso de APH- Atendimento Pré Hospitalar.

Pré-requisitos: Disponibilidade de tempo integral para o exercício 
das atividades e inscrição no COREN. 

Atribuições: Determinar as diretrizes técnicas e éticas, quanto aos 
aspectos de enfermagem do SAMU de Lajeado;

 Coordenar as atividades de execução e correção das ações necessárias 
para o fornecimento de recursos e insumos para o SAMU; 

Responder pela observância das prescrições médicas relativas aos 
pacientes;  

Participar de programas de educação sanitária; apresentar relatórios 
referentes às atividades desempenhadas sempre que solicitados; 

Realizar a esterilização do material Acompanhar as atividades de 
administração do SAMU, Acompanhar todo o processo para garantir a qualidade 
do serviço;

Exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que 
regulamentam a profissão.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 022/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 04 DE MARÇO DE 2022.

“Cria a Coordenação Municipal Intersetorial do Programa 
Auxílio Brasil e dá outras providências.”

ANTÔNIO LUÍZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado - TO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pela Lei 
Orgânica do Município, Art. 70, incisos VII e XIV, combinado com as disposições 
estabelecidas pelo Art. 3°, §2º, inciso I do Decreto Federal nº. 10.852, de 08 de 
novembro de 2021.

D E C R E T A:
Art.  1º -  Fica criada a COORDENAÇÃO MUNICIPAL 

INTERSETORIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DE LAJEADO-TO, 

a qual será composta por Representantes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal 
de Saúde, constituída pela representação dos seguintes membros titulares e 
respectivos suplentes: 

I – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Titular: ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA
Suplente: PRISCILA IOB 

II -  REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE: 

Titular: LUCIVÂNIA DE PAULA RUA DE CARVALHO  
Suplente: LILIANE ALVES DE BRITO COSTA

III – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO:

Titular: MARIA JOSÉ BARBOSA PARENTE
Suplente: ALINY COELHO BRITO

SECRETÁRIA EXECUTIVA:
FLORISMAR FONSECA CAPISTRANO

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 04 dias do mês de março de 2022.
 

ANTÔNIO LUÍZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 023/2022/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 04 DE MARÇO DE 2022.

 “Dispõe sobre Nomeação de Servidora em Cargo de 
Provimento em Comissão, e dá outras providências”.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - A nomeação, da Srª. ROSEANE SILVA ARAÚJO 
CALDEIRA, para exercer cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Departamento Adm. Pessoal, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
a partir do dia 07 de março de 2022.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 04 dias do 
mês de março de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Lajeado

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO - TO, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar as licitações; 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2022 - 
Abertura dia 16/03/2022, ás 08h00min, tipo, menor preço por item, que será 
realizada na Sala de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Lajeado –TO, 
na Av. Justiniano monteiro s/n, Centro, CEP - 77.645-00. Com o objeto Registro 
de Preços para possível contratação de empresa para fornecer de forma parcelada 
gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas Municipais referente 
à merenda escolar, cujas especificações e quantitativos constantes no Anexo I 
(Termo de Referência).
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O Edital completo está à disposição, na sede da Prefeitura Municipal 

de Lajeado – TO e site da Prefeitura (https://www.lajeado.to.gov.br/).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail. licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado –TO, 03 de março de 2022.

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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