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Criado em o5 de setembro de 1991 pela lei nº. 2.979/91 e atualizada 

em   06 de junho de 2006 pela lei nº. 4858/06 
 

            Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 
 

 Resolução Nº. 003, de 13 de outubro de 2010.  
 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete (CMSCL), em 

sua Ducentésima Décima segunda (212ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de 

outubro 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 a reunião no Ministério Publico em 18 de setembro de 2010, em que foram 

discutidas as auditorias 8677 e 8166; e  

 

Considerando que, a dificuldade do Conselho Municipal de Saúde em conseguir recursos 

financeiros necessários as suas ações, comprovada conforme auditoria nº 8166/2009; e 

 

Considerando que, a omissão do Município, quanto á ausência de apoio administrativo ao 

Conselho Municipal de Saúde, também comprovada pela mesma auditoria; 

 

Considerando que, o Conselho Municipal de Saúde teve dificuldades em honrar 

compromissos financeiros de reembolso de viagens de seus membros a serviço; 

 

Considerando a dificuldade do Conselho Municipal de Saúde de realizar as 

manutenções/aquisições necessárias a manutenção do mesmo; 

 

Considerando a lei 4858/2006 que institui o Conselho Municipal de Saúde, art. 9º, ”O 

Governo Municipal garantira autonomia para o pleno funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde, dotação orçamentária, secretaria executiva e estrutura 

administrativa.”; 

 

Considerando a lei 4858/2006 que institui o Conselho Municipal de Saúde, art. 9º, 

parágrafo único; “A Secretaria Municipal de Saúde prestara o apoio administrativo 

necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.”; 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Que a partir desta data, o Conselho Municipal de Saúde, faça a sua provisão orçamentária 

anual; 

 

Que a partir desta data o valor definido pelo Conselho Municipal de Saúde, seja 

encaminhado juntamente com as demais previsões orçamentárias da Secretária Municipal 

de Saúde; 

 

Que a partir desta data, as despesas de manutenção ou ações, aprovadas pela plenária do 

Conselho Municipal de Saúde, será enviada via oficio, pelo presidente do Conselho ao 

coordenador do Fundo Municipal de Saúde; 

 

Que a partir desta data, caberá ao coordenador do Fundo Municipal de Saúde, atender ou 

não a solicitação. Em caso de negativa, essa deverá ser acompanhada da devida 

justificativa. 

 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

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


