
ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal do Santa Maria das Barreiras 

L iiUNICIPAL NQ 111/93, 1).6  08 DE DEZiBR0 DE 1.993. 

Disp6e sobre a Criaço e'uncionamentc 

do Oonselho Municipal de ".)aide e. Neio 

Ambiente de Santa Maria das 3arreiras-

CHSMA-SN3, e d outras providancia s... 

o Jxm2. Sr. Prefeito Municipal de 5anta Maria d - s Barreiras-sta 

do do Pare, faz saber que a Camara Municipal estatui e ele sancion. 

a seguinte Lei: 

:iHTIGO 1 - Fica criado o Conse1ho Municipal de Sade e Meio Ambi-

ente-CMSNA-SiB, na forma do que estabelece o Artigo 265 

item IV, da Constituiço do stado do Pars e demais dis 

posiç6es da Constituicão Federal e a Lei Orgnica de 

Santa Maria das Barreiras-stado do Pars. 

ARTIGO 2 - 0 Conseiho 1,1unicipal de Saiide e 11eio Ambiente-CIiSMA-S1,13 

sera composta de 16 (dezessis) representante da Secreta 

na Municipal de 3atde; 

- Rosemar Aparecida de Almeida; 

Representante da Ao Social 

- Vilma Andrade da Silva 

Presidente da Comisso de ducaco, Saide e Assist&ncia 

ocial da Cmara Municipal 

- Gaspar Gornes Ribeiro 

Representante do INCRA 

- vandro Jose Nenes da Silva 

Representante da FUNAI 

- Jose Newton de Oliveira 

Representante da SU=M 

- Janair da Silva eSouza 

Represc'ntante da SASPA - Hospital istadual 

- .diva1do Felipe de Jesus 

Representante da Associaço dos Moradores 3arreirense 

Raimundo Aquino Fontenelle 
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Representante da Cooperativa Municipal 

- Ruy ey 

Represen:;ante do Sindicato Rural do iiunicipio 

- Antnjo Pereira Lima Luz 

Representan-te do Sindicato dos Trabaihadores Rurais 

- Justino Ferreira Cerqueira 

Representante do Distrito de Nova sperança 

- Jose Brito de Aguiar 

Representante da Localidade de So Joo Batista 

- ciion Nunes Pereira 

Representan -te da localidade de Novo Horizonte 

- Diclides Gornes dos Reis 

Representante do Sindicato dos Pescadores de Santa Maria da 

Barreiras-Par 

- Jose Pereira de Arajo 

R.epresentante da localidade de Sawan6polis 

- Osvaldo Martins de Rezende 

RTTGO 39 - 0 Presidente do Conseiho Municipal de Saide e i•ieio Ambien 

te de Santa Maria das Barr eiras-CNSNA_SNB, sera' er obrigatoria-

mente exercida palo Secretrio Municipal de SaCide, que exer-

cera o cargo enquanto durar a suafunco dentro da dininis--

traco Pilica Municipal,  e sera' er re:sida por urn istatuto ou 

Regirnento. 

tARACi-A0tqICO - Os dernais membros do Conseiho Municipal de 3aide 

Meio Ambiente do Nunicipio de Santa Maria das Barreiras-Par 

CMSNA-SMB, exercero as suas funçes dentro do Conseiho por 

urn per{odo de 2(dois) anos, a contar da data de sua consti--

tuiçao. 

ARiIGO 49 - Sero escoihidos dois participantes, dentre os rnebros do 

Conseiho Municipal de Sade e i'ieio Ambiente de Santa Maria 

das Barreiras-CMSMA-SMB, para exercer as funç6es de l (pri-

rneiro) e 2 (segundo) Secretrio. 

ItRTIGO 52 - Os rnembros do Conselho Municipal de Saide e Meio Ambiente 

de Santa Maria das Barreiras-CMSNA-SMB, tergo as seguintes 

funç6es a competncias. 
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A - Propor a politica, rpro.,ramas e Projetos de Saiide e 

saneameno adequado as necessidades da popuiaco do 
• 	f 

nosso i•iun1cipO. 

- Acompanhar, fiscalizar, avaliar, analizar e contro---

lar a formu1aco e a reaiizaço dot; projetos da Saü-

de e saneamento do nosso rnunicipio. 

C - inalizar, fiscauizar e exercer controle interno do 

uso e aplicaço adequada dos recursos destinados s' 

aç6es do siatema Municipal de Sacide, opirnando prvia 

rnnte sobre a proposta Orçamentria anual do setor. 

- Realizar seminrios bienais de Saide su'osIdiando no-

vos pianos e programas. 

- Opinar prviamente sobre qualquer projeto pblico ou 

prvado que implique na politica de Sai5.de Pbiica N 

nicipal nos termos da Lei. 

F - Propor ao Prefeito Iiunicipal a poiltica e diretrizes 

da sade pibiica e do meio ambiente do municipio. 

G - Farticipar ativarnente em conjunto corn a Secretaria I  

de Saide, Aço Social de event,os que venha trazer be 

nefcios a que incere jnesta Lei. 

RTIGO 62 - Os beneficios das func6es de Conseiheiro considerado 

de relevante interesse pibiico, no cahendo a nenhurn dos 

membros, qualquer forma de remuneraço. 

RTIGO 72 - 0 Conseiho incerido nesta lei, sera' er renovado de 2 (dois) 

eip 02 (dois) anos, que aprovaco de nova lei, corn altera 

ç6es no estatuto ou regirnento do Conseiho. 

ARTIGO 82 - Ap6s aprovaço da ref erida id, ser rnarcado urn calendá-

rio para reunies, que constar em iivro da Ata pr6prio. 

ARTIGO 92 - sta Lei entrarem vigor na data de sua pubiicaco, re-

vogandose a lei nQ 054/91, par falta da criaco do ref 

rido Conseiho. 

Gabinete do ExrnQ. Sr. Prefeito Piunicipal de Santa iiaria' 

cias Barreiras, 08 de Dezernbo de 1.993. 

- Prefeito Nunicioal - 
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