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RESOLUÇÃO Nº 014 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 

Castanhal, em sua décima sexta Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 05 de outubro de 

2017, no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, Lei municipal de nº 006 de 12 de 
janeiro de 1993, e pelo Decreto nº 085,12 março de 

2006, cumprindo as disposições da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, da legislação 

brasileira correlata; e Considerando a Portaria nº 

2.488, de 21 de outubro de 2011, configura equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com 
as equipes de Saúde da Família (ESF), as equipes de 

Atenção Básica para populações específicas 

(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e 

com o Programa Academia da Saúde.  Considerando a 

Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, 
redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). Resolve: Aprovar 

por unanimidade a Implantação de 3 NASF tipo I no 

Município de Castanhal.  NASF - Milagre vinculado: 

Milagre1, Milagre 2, Thelrras 1, Thelrras 2 e Thelrras 
3. NASF - Novo Estrela Vinculado: Novo estrela 1,  - 

Novo estrela 2, Novo Caiçara,  Caiçara 1 e Caiçara 2. 

NASF Rural, vinculando: Bacabal, Santa Terezinha, 

Francisco Correa, Macapazinho, 3 de Outubro e  

Castelo Branco. Castanhal, Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde em 05/09/2017. Luís Carlos 

Fernandes Pereira, Presidente do Conselho Municipal 

de Saúde 

RESOLUÇÃO Nº 015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 
Dispõe sobre a aprovação da Recomendação 003, 
referente a Prestação  de Conta do I, II, e III 

Quadrimestre de 2016. O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CASTANHAL, órgão colegiado de caráter 

permanente e deliberativo, e Lei Municipal de 

Castanhal nº 001 de 11 de março de 1993, no uso de 

suas atribuições: CONSIDERANDO, a Lei nº 8.080, de 
19/09/1990 Sistema Único de Saúde (SUS) em seus 

Art. 33 e 36 sobre gestão financeira, e do 

planejamento e do orçamento; CONSIDERANDO, a Lei 

Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

Resolver: Art. 1º Aprovar por unanimidade a 
Recomendação Nº. 003 de 26 de outubro de 2017, 

referente a Prestação de Conta do I, II e III 

Quadrimestre de 2016. Art. 2º - Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

de Castanhal. Castanhal, Plenário do Conselho 

Municipal de Saúde em 26/10/2017. LUIS CARLOS 
FERNANDES PEREIRA, Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Castanhal 

RECOMENDAÇÃO Nº 003 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Castanhal 
(CMSC), em sua Décima Oitava Reunião Ordinária, realizada 
no dia 26 de outubro de 2017, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990 e cumprindo as disposições da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, da legislação 
brasileira correlata; e Considerando que Conselho de Saúde, 
em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no  controle  da  execução  da  
política  de  saúde  na  instância  correspondente,  inclusive  
nos  aspectos  econômicos  e  financeiros,  cujas  decisões  
serão  homologadas  pelo  chefe  do  poder  legalmente  

constituído em cada esfera do governo. (inciso § 2° do art. 1º 
da Lei nº 8.142 /1990), considerando Lei Municipal nº 
037de 31de agosto 1992, que instituiu o Conselho 
municipal de Saúde de Castanhal. No implemento desta 
função que o CMSC vem buscando, há vários anos, 
contribuir para que possamos, juntos,  encontrar formas  

para que tenhamos, verdadeiramente, uma saúde Pública de 
qualidade para todos(as). Considerando a reprovação sobre 
análise de Prestação de Contas do 1º, 2º e 3º Quadrimestre 
ano 2016, cujo resultado constou do Parecer da Assessoria 
Técnica juntamente com a Comissão de Orçamento Gestão e 
Finanças, depois de um profundo estudo e devido à 
ausência de documentos solicitados pela comissão no 
sentido de subsidiar as análises, as discordâncias entre 
alguns fatores que levaram ao desequilíbrio das contas 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
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públicas no município.  Considerando a Lei nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da 
constituição federal, considerando a lei nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas a responsabilidade na gestão fiscal com amparo no 
Capitulo II do Titulo VI da Constituição Federal que 
pressupõe a ação de planejar e ser transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas publicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que tange a renuncia da receita, 
gerando despesas com pessoal, seguridade social e outras, 
dividas consolidada e imobiliária, operações de credito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar. Considerando os demais 
dispositivos da Lei 141/2012 em relação aos art 24,25 e 31. 
Recomenda ao Gestor municipal (Secretaria Municipal de 
Saúde de Castanhal) a adoção das seguintes medidas 
corretivas pelos setores responsáveis, com o objetivo de 
adequar as contas públicas da saúde de acordo com as 
legislações citadas e assim melhorar o gerenciamento na 

aplicabilidade dos recursos. 1-Equilibrar com recursos 
considerando do Restos a Pagar totalizam em R$ 
23.033.563,17, sem disponibilidade financeira; 2-Repassar 
as retenções das Consignações sem as devidas 
transferências para instituição devida; 3-Rever a despesa a 
regularizar, que é transformada em débito do Agente 

Ordenador; 4-Rever as receitas referentes às restituições, 
não houve a contra- partida necessária para sua anulação; 
5-Fazer a aplicação do limite mínimo em Ações e serviços 
Públicos de Saúde  (- 1,548% ); As antecipações do Salário 
Família e do Salário Maternidade, ficaram por conta da falta 
de pagamentos das  GPS. 6-Informar ao conselho Municipal 
de Saúde, mensalmente os valores das contas bancárias do 
Fundo Municipal de Saúde e demais unidades 
orçamentárias vinculadas a secretaria de saúde bem como a 
existência de recursos financeiros correspondentes ao saldo 
dos restos a pagar e dos empenhos a pagar sob a ótica do 
artigo 14 e do artigo 24 e seus incisos I e II da Lei 
141/2012; 7-Apresentar nos relatórios de prestação de 
contas quadrimestrais encaminhados ao conselho municipal 
de saúde uma avaliação de impacto municipal sobre as 
condições de saúde da população decorrentes de recursos 
do governo federal, estados e município para custeio e 
investimento; 8-Apresentar relatório como um resumo 
executivo das obras concluídas e em andamento financiadas 
com recursos do ministério da saúde. (emendas e outros); 9-
Informar ao Conselho Municipal de Saúde de Castanhal os 
valores em conta bancária referentes das contrapartidas 
(recurso próprio) do município ao fundo municipal de saúde; 
10-Rever e obedecer a Lei 101/2000 que limita o custo com 
funcionários. Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 
Castanhal, sua Décima oitava Reunião Ordinária. 
Castanhal, 26 de outubro de 2017. Luis Carlos Fernandes 

Pereira, Presidente do Conselho Municipal de Saúde  

RESOLUÇÃO Nº 016 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 
DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2016. O CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, órgão colegiado de 
caráter permanente e deliberativo, e Lei Municipal de 
Castanhal nº 001 de 11 de março de 1993, no uso de suas 
atribuições: CONSIDERANDO, a Lei nº 8.080, de 

19/09/1990 Sistema Único de Saúde (SUS) em seus Art. 33 
e 36 sobre gestão financeira, e do planejamento e do 
orçamento; CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do sistema único de saúde SUS e 
sobre as transferências intergovenamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e Art. 1º - § 2° desta lei; 
Considerando, o Art. 16 - § II do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de Castanhal/Pa. (Comissão 

de Gestão, Finanças e Orçamento).  Resolver: Aprovar pela 

maioria dos votos o Relatório da Comissão de Gestão, 
Finanças e Orçamento, do Conselho Municipal de Saúde 
que opinam unanimemente pela NÃO APROVAÇÃO da 
Conta Anual, do Exercício Financeiro do ano de 2016, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal Pará. Art. 2º - 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial de Castanhal. Castanhal, Plenário do 
Conselho Municipal de Saúde em 26/10/2017. LUIS 
CARLOS FERNANDES PEREIRA, Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde de Castanhal 

RESOLUÇÃO Nº 017 DE DEZEMBRO DE 2017 
DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. O 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, 

órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, 

conforme Lei Nº. 006/03 e Lei Delegada de Nº. 001/99 

de 13/07/99, Lei n° 006/03 e Lei Municipal de 

Castanhal nº 001 de 11 de março de 1993, no uso de 
suas atribuições: Resolve: Art. 1º- Aprovar por 

Unanimidade o Plano Municipal de Educação 

Permanente de acordo com a portaria Nº 3.194 

publicada no dia 28 de novembro de 2017, que dispõe 

sobre o Programa de Fortalecimento das praticas de 
Educação Permanente em Saúde no SUS. Art. 2º - 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial de Castanhal. Castanhal, 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde em 

05/12/2017. Luís Carlos Fernandes Pereira, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 092/2017-FMS 
O Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, estado 

do Pará, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, da Lei 

nº. 8.666/93 e demais disposições que regulam a 

matéria, bem como as atas de realização exaradas 
pela Comissão de Licitação e tendo em vista a 

realização de processo licitatório na modalidade 

Pregão Presencial n.º 092/2017/FMS, destinado à 

contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de produção e distribuição de alimentação 

para Pacientes e Acompanhantes (de menores de até 
18 anos, idosos com mais de 60 anos, os 

acompanhantes de portadores de necessidades 

especiais e os acompanhantes das mulheres em 

trabalho de parto), Plantonistas do Hospital Municipal 

de Castanhal-HMC, da UPA 24 horas, do Centro de 
Parto, do CAPS, do Posto de Saúde Thelrras, Postos de 

Saúde 24 horas e do SAMU, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município de Castanhal/Pa., por um período de 12 

(doze) meses resolve HOMOLOGAR: O Item 001  a 

empresa ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA-
ME.  À Comissão Permanente de Licitação, para 

convocar as empresas vencedoras no certame para 

assinatura dos Contratos Administrativos. Havendo 

recusa, observar-se-ão as penalidades cominadas na 

legislação pertinente. Castanhal/PA, 14 de dezembro 
de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário 

Municipal de Saúde 


