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DECRETO Nº 091/2015 

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Regulamenta a aplicação da lei nº. 408/2005, que adequou a 

estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 

àquela diposta na Resolução 333/2003 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Suspende a eficácia do artigo 3º inciso VII da Lei Municipal nº. 

304/91, que dispõe acerca dos ordenadores de despesas no 

âmbito do Fundo Municipal de Saúde. 

 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO 

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-MT, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se viabilizar junto à 

instituição bancária oficial o cadastramento da atual gestora da pasta da saúde do Município 

de Pedra Preta (MT), bem como, a movimentação das despesas relativas aos convênios 

firmados com outros entes federativos para a implementação dos programas, ações e obras 

na área da saúde que visam o benefício da população; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº. 304/91, ao instituir o 

Fundo Municipal de Saúde, determina em seu artigo 3º inciso VII que o Secretário Municipal 

de Saúde deverá “assinar cheques com o responsável pela tesouraria e com o Presidente 

do Conselho Municipal de Saúde”;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº. 408/2005 adequou o 

funcionamento e a estrutura do Conselho Municipal de Saúde às diretrizes da Resolução nº. 

333/2003 do Conselho Nacional de Saúde, elencando competências de cunho 

exclusivamente fiscalizatório e de planejamento ao referido colegiado, sem atribuir em 

qualquer hipótese a legitimidade para o ordenamento de despesas do Fundo Municipal de 

Saúde ao seu Presidente; 
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CONSIDERANDO  que a Lei Municipal nº. 408/2005 ao 

estabelecer novas competências ao Conselho Municipal de Saúde derrogou tacitamente a 

lei Municipal 304 de 1991, revogando o seu artigo 3º inciso VII; 

 

CONSIDERANDO que se, ainda, assim não fosse, o artigo 3º 

inciso VII da Lei Municipal nº. 304 de 1991 padeceria de vício material de 

inconstitucionalidade, haja vista, que estaria violando dispositivo de norma cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional, sendo que Poder Executivo não é obrigado a acatar 

normas legislativas contrárias à Constituição ou a Leis hierarquicamente superiores, até que 

o Poder Judiciário, provocado decida a respeito. Tal posicionamento é pacífico no Supremo 

Tribunal Federal (STF, in RTJ 2/386, 3/760; RDA 59/339, 76/51, 76/308, 97/116; RF 196/59; 

RT 354/139, 354/153, 358/130, 594/218; BDM 11/600); 

 

CONSIDERANDO que se encontra em trâmite perante a 

Procuradoria Geral do Município procedimento preparatório à representação pela 

inconstitucionalidade do dispositivo alhures; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. As ordens de despesas, pagamentos eletrônicos, emissão 

de cheques relativos aos recursos do Fundo Municipal de Saúde e Convênios no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, prescindem de assinatura do(a) Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, bastando, portanto, que sejam subscritos pela gestora da pasta. 

 

Art. 2º. Deve a instituição bancária oficial deste Município abster-

se de exigir o cadastramento do(o) Presidente do Conselho Municipal de Saúde para fins de 

movimentação de conta bancária submetida à gestão do(a) Secretario(a) Municipal de 

Saúde de Pedra Preta (MT). 

 

Art. 3º. Nos termos da Lei Municipal nº. 408/2005, as atribuições 

do Conselho Municipal de Saúde são exclusivamente de natureza fiscalizatória e de 

planejamento, sendo vedado a qualquer de seus membros ordenar despesas no âmbito do 

Fundo Municipal de Saúde, Convênios, Programas e Ações.  
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Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                                      Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se. 
 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT. 
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. 

 
 
 

 MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI                                                                   
                                            Prefeita 

 
Registrada nesta Secretaria e 
Publicada por afixação no lugar  
Público de costume na data supra. 
 
 
 
   HERNANE CARNEIRO GOMES 
Sec. Geral de Coord. Administrativa.  

 


