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Resolução Nº. 024, 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 o parecer 004/2015 da câmara técnica do dia 27/04/2015 que recomenda sua 
aprovação 

Considerando OFICIO SMS/ODONTO/OF.35/2015 solicitando a republicação do Edital do 
serviço Dentário do Município, devido ao não comparecimento de prestador de serviço no chamamento 
Público ocorrido em 07/01/2015. 

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 REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA FINS DE 
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PRÓTESE DENTÁRIA, sendo que o 
novo Edital terá um reajuste no item 07,08,10 e 11, passando de R$ 400,00 para R$ 600,00, e os outros 
itens 01,02,03,04,05,06 e 09, permanecem com os mesmos valores. 

  
 

Conselheiro Lafaiete, 13 de maio de 2015 
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