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ESTADO DE MATO GROSSO

Preleitura Municipal de Pontal do Araguaia

RESOLUO0 N. 002/2017

0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO

ARAGUAIA-MATO GROSSO, no use de suas atribuicOes legais que lhe confere a Lei

Complementar n. 22, de 09 de novembro de 1992, e.

Considerando o que dispOe a Lei N. 8.080, de 19 de setembro

de 1990, sobre as condicbes de saUde para promocäo, protegäo e recuperacäo da saUde, a

organizacao e o funcionamento dos servicos correspondentes;

Considerando o que dispbe a Lei N. 8.142, de 28 de dezembro

de 1990 sobre a participacão da comunidade na gestäo do SUS e sobre as transfer6ncias

intergoverriamentais de recursos financeiros na ara da saUcle,

Considerando a Resolucào n. 333, de novembro de 2003,

sobre a criacao, reformulagäo e funcionamento dos Conselhos de SaCidei

Considerando o relatbrio final da acäo de monitoramento e

cooperacäo tècnica reaiiza pelo Conselho Estadual de Sabde junto aos Conselhos Municipais de

Sat:1de do Estado:

Considerando a Lei Municipal N. 441 de 10 outubro de 2006,

que institui o Conselho Municipal de SaCide de Ponta' do Araguaia e dà outras providencias.



Secretaria Munici de SaCide

Joice de Moura Lima

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

RESOLVE:

Artigo 1 0 Recomendar ao Gestor Municipal o cumprimento da

Lei 8.142 de 28 de novembro de 1990 e Lei Municipal 441de 10/10/2006. o pleno decidiu que a

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de SaUde. indicada pela Gestora de SaUde, em

conformidade corn o Capitulo II, da lei mencionada acima, realize expedigbes de oficios para as

instituicOes obedecendo aos critèrios de paritariamente de 50% entidades representatives de

usuarios. 25% prestadores de servicos na saCide e 25% representante do governo, conforme

Seca() I da Lei Municipal que institui o Conselho Municipal be SaCide:

Parjgrafo 1 — Para efeito do cumprimento desta resolugáo o

prazo para sua efetivagao fica estipulado a partir da aprovacao.

de sua publicagao.

Artigo 11 — Esta resolugäo entrara em vigor a partir da data

Registrada, publicada. Cumpra-se

Pontal do Araguaia-MT, 20 de Abril de 2017.

4n4•AorA0VAr
dorir 3 -

Presi ente do Conseiho Municipal de SaCide

Clayton Chave de 0 eira
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