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Chefia de Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL N"4135, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

Homologa a Resolução CMS 7412019, do Conselho
Municipal de Saúde de ltapoá, do dia 11 de
setembro de 2O19.

MARTON ROBERTO NEUBER, Prefeito de ltapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
68, inciso V, da Lei Oreânica Municioal,

DECRETA:

Art. 1e Fica homologada a Resolução cMS 74/2Ot9, do Conselho Municipal de Saúde de ltapoá, do dia
11 de setembro de 2019, que dispõe sobre a aprovação da proposta de trabalho para realização de
convênio para contratação de serviços médicos de saúde para urgência e emergência e exames
laboratoriais, anexa.

Art. 2s Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 12 de setembro de 2019.
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RESOTUçÃO CMS 74/2019
DArA 06/09/2019

Dispõe sobre a aprovação de autorização para reatização de
convenio para serviços médicos de saúde para urgência e
emergência e exômes taboratoriais e dá outras providências.

O Plenário do Conselho munlclpal de Saúde (CÍttS) do l4unlcípio de ltapoá/SG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Federat 8.142, de ZBl12l1990i Lei Federal 8.080, de 19/09/1990;
Resolução 453, de 10/05/2012 do Conselho Nacional de Saúde; Lei Municipat 585 de 22 de Dezembro de
2016; Regimento lnterno do Conse(ho Municipal de Saúde e consoante a deliberação plenária em sua
ducentésimo quinta (205e) reunião ordinária reatizada em 06/09/2019 e,

COI{SIDERANOO que o controle socia[ é indispensáveI para a democratização na formutação de po[íticas
públicas para a prestação de açÕes e serviços em saúde, direito fundamental do ser humano.

C0NSIDERANDO que é competência do consetho de saúde fiscalizar e controtar gastos e detiberar sobre
critérios de movimentação de recursos da saúde, inctuindo o fundo de saúde e os recursos transferidos
e próprios do município, Estado, Distrito Federate da União, como base no que a teidisciplina.

CONSIOERAND0 que é competência do consetho de saúde avaliar e detiberar sobre contratos, consórcios
e convênios, conforme as diretrizes dos planos de saúde nacionat, estaduais, do Distrito FederaI e

municipais.

RESO[UE:

Comunicar que o Ptenário APR0V0U a proposta de trabatho para realização de convenio para contratação
de serviços médicos de saúde para urgência e emergência e exames [aboratoriais, em valor de até
R$3.100.000,00 (três milhões e cem miI reais), peto prazo de 'l 2 meses, podendo ser renovado por iguat
período desde que autorizado peto ptenárlo do conselho de saúde.

Esta Resotução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

Itapoá, 1 1 de setembro de 2019
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