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Resolução Nº 63, de 17 de JULHO de 2017. 
 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Ducentésima nonagésima primeira (291º) 

Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de julho de 2017, no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e 
pela lei municipal nº 4.858 de 06 de junho de 2006, que regulamenta o Conselho Municipal de saúde; e 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; e 

 

Considerando a Lei no 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, que determina competência ao 
Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no controle da política 
municipal de saúde; e 

 
Considerando o Decreto no 7.508/2011, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 

8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a 
assistência a saúde e a articulação Inter federativa; e 

 

Considerando que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade 
civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da 
ação do Municipio; e  

 

Considerando que como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na 
formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros; e 

 
Considerando Portaria 104/2011, de 25 de janeiro de 2011, que define as terminologias em 

legislação nacional, conforme disposto no regulamento sanitário internacional 2005; e 
 
Considerando Resolução 3.244/2012, de 25 de abril de 2012, que acrescenta agravos estaduais a 

Lista nacional de Doenças de Notificação compulsória; e 
 
Considerando solicitação da médica veterinária e vereadora Carla Maria Sassi de Mirando; e 
 
Considerando Parecer 014/2017, emitido pela Câmara Técnica do Conselho Municipal de Saúde, 

aprovado por unanimidade por sua Plena em 12 de julho de 2017. 
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DELIBERA / RESOLVE: 
 
 
            Art. 1º Fica deliberado que casos de esporotricose humana e felina são de notificação obrigatória 
no Município de Conselheiro Lafaiete. 
 
 Art. 2º Caberá ao Departamento de Vigilância em Saúde, através da Epidemiologia, estabelecer o 
protocolo e o fluxuograma de como será realizada a notificação nos dois casos. 
 
 Art. 3º O mesmo Departamento de Vigilância em Saúde realizará a informação e capacitação de 
todos os estabelecimentos de interesse sobre o protocolo e o fluxograma desenvolvido. 
 
 Art. 4º O protocolo e o fluxograma, devidamente implantado será encaminhado ao Consleho 
Municipal de Saúde, para conhecimento no prazo máximo de 60 dias, a partir da publicação dessa 
Resolução. 
 
 Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 
 
 
 
Conselheiro Lafaiete, 20 de julho de 2017 
  
 
 
 
 
 
 

Roberto Sant’Ana Lisboa Batista 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


