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GOVEKNO DO M(NICIPrc DE CONSELHEM.O LAF,ANTE
GABINETE DO PREFEITO

Portarias Ministeriais, bem como
Doença Renal Crônica - DRC no

portaria 353/ZOZL

DISPÕE SOBRE A TNSTITUIçÃO E NOMEAçÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO
MUNIcIPAL DE NEFRoLoGIA E TRANSPLANTEs, E DÁ ourRAs pRovtDÊwcres.

o Prefeito Municipal de conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, comfulcro nos artigos t2;90, inciso Vl e 1L6, inciso ll, alínea da Lei orgánica do Município;

coNsrDERANDo a Lei Federar ns g.0g0, de 19 de setembro de r.990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes, notadamente o disposto no art. Lg,inciso Xl;

coNsrDERANDo o Decreto Federar ne 7.50g, de 2g de junho de 2011, queregulamenta a Lei Federal ne 8,080/1990, para díspor sobre a organízação do sistema
Único de saúde - sus, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, notadamente o disposto no art. Lg;

CONSIDERANDO as Deliberações Estaduais,
as Diretrizes Clínicas para cuidado ao paciente com
Sistema único de Saúde, do Ministerio da Saúde;

coNsrDERANDO a portaria ne !.67s, de 07 de junho de 20r.g, que ,,Artera 
aPortaria de consoridação ne 3/GM/MS, de 2g de setembro de 2or7,e a portaria deconsolidação ne 6/GM/Mi, de 28 de setemb ro de 2017, para dispor sobre os critériospara a organização, funcionamento, e financiamento do cuidado da pessoa comDoença Renal crônica - DRc no âmbito do sistema único de saúde _ suS;

CONSIDERAN Do ofício ns 328/ 2021/GAB/sMs/pM cL exp ed ido pela secreta riaMunicipal de saúde enr que requer a nomeação dos membros para comporem aComissão Municipal de Nefrologia e Transplantes;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar os três

pacíente portador de Doença Renal Crônica;
níveis de atenção ao

RESOLVE:

Art. le - NoMEAR, para compor os membros (ue constituirão
Municipal de Nefrologia e Transplantes:

Alan pereira da Silva _ Matrícula 55.Lg7
Ana Lúcia pyramo de Araújo _ Matrícula S1.236
Tatiane dos santos Modesto de Armeida - Matrícura 55.396
Luiz Ricardo Martins Ribeiro _ CpF: 235.564,556_6g
Nilson Albuquerque Júnior _ Matrícula 51.03g

a Comissão
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GOYERNO DO MUMCIPrc DE CONSELIIEIRO LÁfuqIETE
GABINETE DO PKEFEITO

Art' 2e - A Comissão Municipal de Nefrologia e Transplantes atuará em
conformidade com as Portarias do Ministerio da Saúdà, Leis e Decretos emanados de
órgãos e instâncias regulamentadoras de assistência em Nefrologia, buscando o
aperfeiçoamento de suas ações.

Art' 3e - A Comissão Municipal de Nefrologia e Transplantes tem a função de
zelar pelos princípios e diretrizes preconizados pelas Leis que regem o sus.

Art' 4e - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta portaria em
vigor nesta data, sendo dada por publicada com sua fixação no quadro de divulgações
dos atos da Administração e na forma da Lei.

Conselheiro Lafaiete, 25 de junho de 2021.

Mário ,(ilfurleão Dutra
Prefeitf Municipat

Rita de xasri/sitra,urB*ínro,
Secretária Municipal de Saúde
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