
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  REGISTRO

Secretaria  Municipal  de Saúde

Resolução CMS- Registro - SP n.° 006/2020

A  Mesa Diretora  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  (CMS-Registro  -  SP),  em  contato
telefônico realizado  no  dia 23  de  Abríl  de  2020,  no  uso  de  suas  competências  regimentaís  e
atribuições  conferidas pelas  Leis  Federaís  n.°  8080  de  19  de  setembro  de  1990,  n.°  8.142,  de
28dedezembrode1990,epelaleiMunicipaln.°1.265de29dejunhode2012,

Considerando  o  momento  ímpar  que  passamos  com  a  pandemia  do  COVID-19  e  a
necessidade  de  organização  do  Sistema  de  Saúde  para  o  enfientamento  com  a  defmição  e
execuçãodeestratégíaseaçõesnecessáriasparaaprevençãoeatendimentodapopulação.

Considerando  o  papel  ftmdamental  do  Conselho  municipal  de  Saúde  na  elaboração,
controle,   acompanhamento   e   avalíação   das  politicas   públicas   de   Saúde,   assim   como  no
esclarecimento da população.

Considerando  as  medidas  de  isolamento  socíal  e  higiene  difundidas  pela  organização
mundialdesaúde~OMS,MinístériodaSaúdeedemaisautoridadessanitáriaseestabelecídas
pordecretomunicipaleestadual,queimpedearealizaçãodereuniõespresenciais.

AMesaDíretoradoConselhoMunicipaldeSaúdedeRegístrodecide:
InstituirasreuniõesonlineparaoConselhoMunicipaldeSaúdeeComissãoutilizando
programas e/ou aplicativos de internet que possibilitem a comunicação simultânea do`ç
participantes, respeitando as normas estabelecidas nas lei`ç e no Regímento lnteriio do

Conselho Municipal de Saúde de Registro.

As  delíberações resultantes  dessas reuniões terão  plena legitimidade e  validade para os
fins a que se destinar.

Essa  Resolução  será  colocada  em  discussão  e  votação  na  prímeira  reunião  online  do
Conselho , quando, se aprovada tonar-se-a   uma resolução do  Conselho Municipal de Saúde
de Registro.

EstaResoluçãoentraemvigornadatadesuapublicação.

Regístro, 04 de Maio de 2020
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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  REGISTRO

Secretaria  Municipal  de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo a resolução   CMS -Registro -SP n.Q 006/2020,  de 04  de  Maío de 2020,
conforme incíso XII,  4.Ê Diretriz  da Resolução CNS/MS n.Q 453  de  10 de maio de 2012,  e

poratribuição legal  conferida  através  do parágrafo § 2.Q do artigo   1.Q  da  Lei Federal
n.Q 8.142 de 28 de dezembro de  1990.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

CONSELHO  MUNICIPAL DE SAUDE  DE  REGISTRO
Av. Tamekiche Takano 05 centro -CEP   i i  900-000

Telefone.  (OXX13)  3828-4200  Fax   (OXX13)  38284203
-Registro/SP -




