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Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 
 

Resolução Nº.001, de 13 de Janeiro de 2010. 
 
 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete (CMSCL), em 

sua Ducentésima Terceira (203ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de Janeiro de 

2010, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 

Municipal Nº.4858, de 06 de junho de 2006, e pela Lei Federal Nº.8080, de 19 de 

setembro de 1990, e pela Lei Nº.8142, de 28 de dezembro de 1990, e; 

 

 

Considerando que o uso dos carros adquiridos com verbas destinadas a Saúde são para 

uso exclusivo da Saúde; e  

 

Considerando que, já foram encontrados carros da Saúde sendo utilizados por outros 

setores; e 

 

Considerando que, a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, não mantém 

o controle do uso dos carros; e 

 

Considerando que, alguns carros da Saúde não se encontram identificados como tal; 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

 

I-Que a partir desta data, a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, 

Indique um Responsável ou setor da Secretaria Municipal de Saúde, para o controle de 

uso e manutenção dos carros pertencentes à Saúde; 

 

II - Que a partir desta data, todos os carros da Saúde estejam identificados com adesivos 

ou pintura, o setor ao qual eles pertencem, sendo imprescindível à logomarca do 

Município e o nome da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete. 

 

III – Que a partir desta data, todos os carros pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde 

de Conselheiro Lafaiete, não podem ser usados para outros fins, que não seja em 

beneficio da Saúde. 

 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

 

 

Cláudio Mauricio dos Santos Souza 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 

 


