
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Conselho Municipal de Sande

RESOLUCAO N. 019/2017

0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAODE DE PONTAL DO

ARAGUAIA-MATO GROSSO, no use de suas atribuicOes legais que Ihe 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 condicOes de saCide para promocào, protecäo e recuperacäo da saUde, a

organizagào e o funcionamento dos servicos correspondentes;

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

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

intergovernamentais de recursos financeiros na ara da saUde;

Considerando a Reso lucão n. 333, de novembro de 2003,

sobre a criagào, reformulacäo e funcionamento dos Conselhos de SaUde;

Considerando o relatOrio final da agäo de monitoramento e

cooperacâo têcnica realiza pelo Conselho Estadual de SaUde junto aos Conselhos Municipais de

SaUde do Estado;

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

que institui o Conselho Municipal de SaUde de Pontal do Araguaia e clà outras providencias.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Conselho Municipal de Sande

RESOLVE:

Artigo I - Aprova a Transferéncia da Sede da Secretaria

Municipal de SaUde para o anexo do Centro de Referencia em SaUde por tempo indeterminado.

bem como justificativa aplausivel, e assim que a gestão garantir recursos para implantagäo e

construcäo do CECAP — Centro Especialidade em Sande, a unidade atual sera cedida definitiva a

Sede Pr6pria da Secretaria Municipal de SaUde.

Parãgrafo — Para efeito do cumprimento desta resolugâo o

prazo para sua efetivagao fica estipulado a partir da aprovac5o.

Artigo 11 — Esta resolugáo entrarâ em vigor a partir da data

de sua publicacâo.

Registrada, publicada. Cumpra-se.

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

Presidente do Conselho Municipal de Saiide

Clayton Chaves de Oliveira

Secretkia Municipal de Sande

Joice de Moura Lima
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