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Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 
 

Resolução Nº. 002, de 12 de agosto de 2010. 
 
 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete (CMSCL), em 
sua Ducentésima Décima (210ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de Agosto 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 Município de Conselheiro Lafaiete não disponibiliza na rede publica 
Municipal de entidade hospitalar para atendimento ao SUS; e  
 
Considerando que, a Constituição da República em seu Art.199, parágrafo 1º, dispõe que 
“as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; e 
 
Considerando que, o artigo 18, inciso X, da Lei 8.080/90, prevê a competência do 
Município de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde bem como controlar e avaliar sua execução. 
 
Considerando que, foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do oficio 
PMCL/SMS/GAB/OF. 271/2010, a aprovação para a realização da chamada pública. 
 
O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 
 
Que a partir desta data, a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, faça a 
realização da chamada Pública com o objetivo de contratação de rede hospitalar instalada 
no Município para o atendimento ao SUS. 
 
Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláudio Mauricio dos Santos Souza 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 

 
 


