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GOIÂNIA

Resolução n. o 140/2020 de 02 de setembro de 2020.

o

Plenário

Goiânia

do Conselho

em

sua

938

Municipal

de Saúde de

Reunião

Extraordinária,

realizada no dia 02 de setembro de 2020, no uso de
suas

competências

conferidas

pela Lei Municipal

janeiro . de

2002,

28/12/1990

e

e

regimentais

nO 8.088 de 10 de

e Lei Federal

Lei

atribuições

nO 8.142

Complementar

n°

de

141/2012

delibera:
Considerando:
• Que o Controle Social é um princípio constitucional
Brasileira, conforme expresso na Constituição

basilar da Seguridade

Social

Federal de 1988 em seus Artigos

198 ao 200;
•

O que dispõe a Lei Complementar 141/12 que regulamenta o artigo 198 da CF;

• A Lei 8.080 de 1990 que versa sobre os princípios doutrinários
organização

do

SUS:

descentralização,

e os princípios de

hierarquização,

regionalização,

resolutividade, participação dos cidadãos;
• O Decreto nO7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nO8.080 de 19
de setembro de 1990;
• A Lei Federal n° 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990 no seu Artigo 1° e Resolução
453/2012;
• Os objetivos específicos de promover, prevenir e garantir acesso aos serviços de
atendimento à saúde da família na Rede Pública do SUS em Goiânia, de forma
descentralizada;
•

Que uma das prerrogativas

mais relevantes do Conselho Municipal de Saúde é

atuar na formulação de estratégias e no controle da Política de Saúde no Sistema
Único de Saúde, incluídos os aspectos econômicos e financeiros,
das execuções

orçamentárias

e outras ações estabelecidas

na fiscalização

pelo plenário

Conselho Municipal de Saúde na forma da lei;
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IN N° 007/2016

do Tribunal de Contas dos Municípios

do

Estado de Goiás o qual orienta os Municípios goianos sobre o credenciamento

de

prestadores de serviços de saúde e médicos para a prestação complementar

de

serviços públicos de saúde;
• O déficit de profissionais Médicos relatado pelos Conselheiros de Saúde;
• A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Organização

Internacional pela

Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência

da

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
• O Ofício Oficio n° 5355/2020/GS,
2020/GS,

que submete

Protocolo n° 20201000001 036711 de 25 de agostol

à apreciação

deste

Conselho

o pedido

de Plenária

Extraordinária, para apreciação e homologação da proposta apresentada que visa
Aprovação
Médicos

da atualização
da Urgência

complementares

o Plenário

na Tabela de Remuneração

e Emergência,

prestadores

de credenciamento

pessoa

li

de

fisica para serviços

a serem executados em serviços de saúde desta Secretaria;

do Conselho Municipal de Saúde resolve:

Aprovar por 25 (vinte e cinco) votos favoráveis, 01(um) voto contrário e 02 (duas)
abstenções de votos a proposta da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para
credenciamento de pessoa física com finalidade de prestação de serviços Médico
conforme tabela e recomendações citadas abaixo:

Procedimento

Carga Horária Semanal

Valor Mensal

Assistência médica em

24 Horas

R$ 10.800,00

Urgência/Emerqência
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Recomendações:
1. Realização de concurso público para suprimento do quadro de pessoal da rede, que se
encontra em andamento conforme processo nO69472303/2017.
2. Que sejam observadas as recomendações da Resolução 126/2019 deste Conselho, em
especial:
a) Reestruturação física das unidades, garantindo condições adequadas de
funcionamento e resolutividade, qualidade e garantia de agilidade no acesso;
b) Lotação dos profissionais credenciados em todas as Unidades de Urgência e
Emergência da Rede Municipal;
c) Segurança nas Unidades de Saúde aos profissionais que ali laboram.

ce,&~Li!l

Sônia Maria ibeiro dos Santos
Vice- Presidenta do Cons.Mun. de Saúde de
Goiânia
Resolução n° 131/2019
DOM nO 7092 -10/07/2019

Presidenta do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia
Resolução n° 131/2019
DOM n° 7092 -10/07/2019

tfle~

sô~~sa
28 Secretária do Cons. Mun. de Saúde de
Goiânia
Resolução n° 131/2019
DOM nO 7092 -10/07/2019

18 Secretária do co~~~~n. de Saúde de
Goiânia
Resolução n° 131/2019
DOM nO7092 -10/07/2019

Assinatura da Secretária
~
~
•
Homologo esta resolução ~
/
/l):;:2..
Nos termos do inciso 20 do Art. 10 da Lei nO8.142 de 28/12/90.
Gestor Municipal
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