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RESOLUÇÃO CMSV N° 002/2020 

“Confere formalmente o poder à 

Comissão Executiva do Conselho 

Municipal de Saúde, por seu presidente, 

de expedir atos normativos mediante 

requerimento da Secretaria Municipal de 

Saúde, que deverão ser referendados na 

primeira Reunião Plenária subsequente, 

pelo Colegiado Pleno, sendo que o 

requerimento deverá ser acompanhado 

por justificativa que informe a razão de o 

mesmo não poder ser pautado em uma 

Reunião Ordinária ou Extraordinária.”. 

 

 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Varginha (CMSV), através de seu 

presidente Cláudio Miranda Souza, nos termos regimentais e com base nas atribuições 

conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, pela Resolução nº 453, de 10 de 

maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei 

Municipal nº 1.968 de 12 de dezembro de 1990, e, especialmente, com base no art. 48 do 

Decreto Municipal nº. 7.818/2016, conforme deliberado na Reunião Plenária Ordinária 

realizada em 17 de dezembro de 2019, 

RESOLVE:  



Art. 1º: Conferir formalmente o poder à Comissão Executiva do Conselho 

Municipal de Saúde, por seu presidente, de expedir atos normativos mediante 

requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, que deverão ser referendados na 

primeira Reunião Plenária subsequente, pelo Colegiado Pleno, sendo que o 

requerimento deverá ser acompanhado por justificativa que informe a razão de o 

mesmo não poder ser pautado em uma Reunião Ordinária ou Extraordinária.  

Art. 2º. Os efeitos desta resolução retroagem até 16 de julho de 2019, quando 

se realizou a 363ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 3º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Varginha/MG, 07 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

CLÁUDIO MIRANDA SOUZA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁRIO DE CARVALHO TERRA 
Secretário Municipal de Saúde 


