
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA - C.M.S.I. 
GESTA: 2019 - 2020 

RESOLUÇÃO C.M.S.I. No 07/2020- "Ad Refercdun" 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Iúna-ES - C.M.S.I. , no uso de suas 

atribuições capituladas na Lei Federal N° 8.1 42, de 28 de dezembro de 1990 e pela LEI 

MUNICIPAL o 2458/2012 de li de dezembro de 2012; e da resoluÇão n° 06/2019 do CMSJ 

bem como prerrogativas regimentais, 

CONSJ OERANDO os decretos n° 22. de 17 de março de 2020. n° 23. de 21 de março de 

2020, n° 26. de 30 março de 2020, no 27. de 06 abri l de 2020. Que decretam situação de 

emergência de saúde pública no âmbito do Município de Iúna e dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento do novo eoranavírus (Covid 19). 

CONSIDERANDO a resolução N°. 116112020 do Conselho Estadual de Saúde do Estado do 

Espírito Santo, que suspende as at ividades do CES. 

CONSIDERANDO a resolução N°. 006/2020 do Conselho Municipal de Saúde, que 

suspende as atividades do CMS L 

CONSIDERANDO a emenda parlamentar do Fundo Nac ional de Saúde - F S. proposta 

n° 36003113 772/02000. que tem por objetivo o incremento MAC - anta Casa de I úna. 

CONSIDERANDO a votação realizado no grupo do conselho via WhatsApp. 

RESOLVE: 

Ar·t. 1° - Aprovar por unanimidade o Plano de Trabalho. referente a emenda parlamentar do 

Fundo Nacional de Saúde - FN . no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), proposta 

n° · 36003 11 3 772/02000 para custeio/manutenção na prestação de serviços da Santa Casa de 

lúna. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário; 

Art. 3° - O conteúdo desta Resolução, está di sponibilizado no endereço e letrônico: 

www.iuna.es.gov.br. 
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