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Resolução Nº. 00, de 13 de maio de 2015. 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Ducentésima Sexagésima Sexta (266º) 

Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de maio de 2015, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela lei 

municipal nº 4858 de 06 de junho de 2006, e 

Considerando a Lei 8.142/90, que determina competência ao Conselho Municipal de Saúde para 

atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde; 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 o que disciplina a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto 

nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde; 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 OFICIO 163/2014/GAB/SMS/PMCL, no qual apresenta o Oficio 

087/2015/CGUE/DAHU/SAS/MS do dia 09 de abril de 2015 , em resposta ao oficio 

036/2014/GAB/SMS/PMCL, em que informa a obrigatoriedade de investimento dos recursos destinados 

a UPA 24h Ampliada ( Portaria nº342 de 04/03/2013) na Policlínica Municipal (SCNES 8000956), pelo 

motivo de que  o endereço informado em todo processo para aquisição da UPA não é o mesmo onde 

pretendem alocá-la. 

Considerando o parecer 008/2015 da câmara técnica do dia 06/05/2015 que recomenda sua 

aprovação. 

Delibera: 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Ducentésima Sexagésima Sexta (266º) Reunião 

Ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2015, declara para os devidos fins que foi aprovado por 

unanimidade à verba de investimento dos  RECURSOS DESTINADOS a UPA 24h AMPLIADA na 

POLICLINICA MUNICIPAL, pelo motivo de não ser possível alocar a construção em outro local que não 

o cadastrado. 

 

Conselheiro Lafaiete, 13 de maio de 2015 

  

 

 

 

Cláudio Mauricio dos Santos Souza 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


