
  
 

 

RESOLUÇÃO N° 05/2013 – CMS de Porto Xavier 
 
 

  Conselho Municipal de Saúde de Porto Xavier no uso de suas atribuições legais, 

considerando: 
   

  -a Lei Municipal nº 1.923 que institui o Conselho Municipal de Saúde; 

  -a necessidade de organização dos serviços; 

-o regimento interno que atribui as funções do Conselho Municipal de Saúde aprovado em 06 de agosto de 

2009 e homologado através do Decreto nº 2.222 de 06/08/2010.                       

 

Resolve: 
 

Art. 1° Aprovar por Consenso: O Projeto de aquisição de um veículo 0km para transporte de Equipe 

do ESF I para consultas, grupos terapêuticos e visitas domiciliares, na forma em que foi apresentado. 

  

Art. 2° Aprovar/Apreciar por Consenso: O Projeto de aquisição de um veículo 0km para transporte 

de Equipe do ESF II para consultas, grupos terapêuticos e visitas domiciliares, na forma em que foi 
apresentado. 

 

Art. 3° Aprovar por Consenso: O Projeto de aquisição de um veículo 0km para transporte de Equipe 

do ESF III para consultas, grupos terapêuticos e visitas domiciliares, na forma em que foi 
apresentado. 

 

Art. 4º Aprovar por Consenso: O Projeto de aquisição de um veículo 0km para transporte de Equipe 

do ESF IV para consultas, grupos terapêuticos e visitas domiciliares, na forma em que foi 
apresentado. 

 

Art. 5º Aprovar por Consenso: O Projeto de aquisição de um veículo 0km para transporte das 

Equipes Profissionais que compõe o Núcleo  de Apoio a Saúde da Família para atendimentos 
domiciliares e em grupos nas comunidades do Município, na forma em que foi apresentado. 

 

Art. 6° Aprovar por Consenso: A Prestação de Contas do Relatório do Primeiro 
Quadrimestre/2013 do MGS, na forma em que foi apresentado. 

 

Art. 7º Solicitar por Consenso: Informações via Oficio ao Prefeito referente a não aplicação do 

Município dos 15% da receita municipal em saúde no primeiro quadrimestre de 2013, conforme 
determina a EC29 e Lei Complementar 141, sendo que neste quadrimestre atingiu 14,28%(quatorze 
virgula vinte e oito por cento) 

 

Art. 8° Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
 

Porto Xavier, 25 de junho de 2013. 
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ROSELETE KOHL HAMMACHER 

                   Presidente Conselho Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Homologo a presente Resolução 
 

em _____/__________/_______ 
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