
LEI Nº 6.044, de 21 de maio de 2012 

 

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS DISPOSITIVOS 
DA LEI Nº. 5.266/2009, QUE TRATA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 Art. 1º. Os seguintes dispositivos da Lei nº. 5.266, de 09 de julho de 2009, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

 “Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde de Cascavel será composto por 24 (vinte e quatro) membros 
titulares e 24 membros suplentes, sendo:  

(...) 

§ 2º. As entidades titulares e suplentes dos usuários, dos trabalhadores de saúde e prestadores de 
serviços serão eleitas e homologadas por um mandato de 02 anos na Conferência Municipal de Saúde de 
acordo com o Regimento Interno da mesma. 

§ 3º. É vedado a qualquer entidade, órgão ou instituição ocupar mais de uma vaga de titularidade e a sua 
respectiva suplência, exceto quando houver maior número de vagas do que entidades, instituições ou 
órgãos representativos do segmento. 

(...) 

Art. 4º. O Conselho Municipal de Saúde de Cascavel será administrado por uma Mesa Diretora, cujos 
membros serão eleitos entre os membros titulares que compõem o Conselho, nos termos do Regimento 
Interno. 

(...) 

Art. 6º. (...) 

 Parágrafo Único. O Regimento Interno normatizará o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 
quanto à periodicidade das reuniões, impedimentos e faltas dos conselheiros, substituição e exclusão de 
conselheiros e/ou entidades, prazos, tramitação de propostas, votação (quorum) entre outras.  

(...) 

Art. 9º. As entidades eleitas e homologadas na Conferência Municipal de Saúde terão o prazo de 30 
(trinta) dias a contar de sua eleição para indicarem formalmente seus representantes titular e/ou suplente, 
cuja nomeação se dará por ato do Poder Executivo Municipal.” 

  

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

Art. 3º. Revogadas disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal 

Cascavel, 21 de Maio de 2012. 
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Prefeito Municipal 
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Secretário Municipal de Saúde                                    Secretário de Assuntos Jurídicos 


