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Resolução Nº. 014, de 14 de maio de 2014. 

 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 

(CMSCL), em sua Ducentésima Qüinquagésima Quarta (254ª) Reunião 

Ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2014, 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 a secretaria municipal de saúde solicitou a 

retificação do conselho para que o paciente com autorização de exame que 

não são feitos pelo município possa ter a opção de escolha do local onde 

irá realizar o exame, entre os estabelecimentos cadastrados ou habilitados 

pela secretaria municipal de saúde, da mesma forma e modelo como já 

ocorre com os laboratórios em relação aos exames que o Laboratório 

Central não faz, e; 

Considerando que dessa forma, oferece-se ao usuário o poder de 

escolha e obriga os prestadores a terem um serviço de qualidade, e; 

Considerando que houve discussão e as dúvidas foram esclarecidas 

na reunião ordinária de nº 248º, realizada no dia 13 de maio de 2013. E 

que colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Que o paciente com autorização de exame que não são feitos 
pelo município possa ter a opção de escolha do local onde irá realizar o 

exame, entre os estabelecimentos cadastrados ou habilitados pela 

secretaria municipal de saúde, da mesma forma e modelo como já ocorre 

com os laboratórios em relação aos exames que o Laboratório Central não 

faz. 

 

 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Cláudio Mauricio dos Santos Souza 

        Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


