
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

REcoMENDAçÃo N. lCç no17 -MP - RMAM

o MINISTÉR|O PÚBLICO DE CONTAS, por seu procurador signatário, no
regular exercício de suas atribuições institucionais, junto ao Tribunal de Contas
do Estado, sem prejuízo da competência reservada ao colegiado deste, e na
guarda da ordem jurídico-administrativa;

CONSIDERANDO que, regulamentando a previsäo constitucional da
partìcipação da comunidade no SUS, a Lei n.o 8.142, de 28 dezembro de 1990,
dìspôs sobre os Conselhos de Saúde, órgãos colegiados, de caráter
permanente e deliberativo, composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profiss¡onais de saúde e usuários;

CONSIDERANDO o artigo 4.o do Regimento lnterno do CES que prevê a
composição do Conselho Estadual de saúde no Amazonas paritariamente por
membros titulares e supìentes, sendo representantes de diversos segmentos.

CONSIDERANDO a Lei Estadual n. 2.21111993, sobre a organizaçäo e
atribuições do Conseiho Estadual de Saúde, que dispõe ser o Secretário de
Saúde o presidente nato do Coiegiado;

CONSIDERANDO que a terce¡ra diretriz da Resolução 45312012 do Conselho
Nacional de Saúde preconiza a eleição para escolha do presidente do
Conselho Estadual de Saúde dentre os seus membros

(segue)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Av. André Araújo, 701 - Aleìxo, 69067-375
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