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RESOLUÇÃO  CMSBH  487/2022  
 

 
O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em sua reunião 

extraordinária, realizada no dia 18/08/2022, no uso de suas competências regimentais e 

legais conferidas Lei Federal 8.142, de 28/12/90, Lei Municipal 5.903, de 3/6/91 e Lei 

Municipal 7.536, de 19/6/98. 

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 
Considerando a Lei Federal nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;” 

Considerando a Lei Federal nº 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre 

a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);” 

Considerando a Resolução 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

“que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde;” 

Considerando a Resolução 397, de 3 de maio de 2016, do Conselho Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte, em seu artigo 3° que “O CMSBH no exercício de suas atribuições 

propugnará para que a saúde seja direito de todos e assegurada mediante políticas 

econômicas, sociais, ambientais e outras, que visem a prevenção e a eliminação do risco 

de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, sem qualquer discriminação”; 

Considerando a  Resolução SES/MG nº 3.426, de 12 de setembro de 2012 (texto 

atualizado em 05/12/2018) sobre a adesão ao programa CEO Paracatu à Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no Estado de Minas Gerais (RCPD); 

Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.231, de 12 de setembro de 2012; 

Considerando a Resolução SES/MG nº 5249 de 13 de abril de 2016, alterada pelas Res. 

5290 e 6482 de 2/11/18 que dispõe sobre a Concessão do Incentivo Financeiro Estadual 

para Custeio do CEO Paracatu;   
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Considerando a Deliberação CIB/SUS/MG nº 2.322, de 13 de abril de 2016, que “Aprova 

os critérios, normas e requisitos para a implantação, credenciamento e mudança de 

modalidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) no Estado de Minas 

Gerais e as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação 

dos processos de concessão dos incentivos financeiros estaduais para implantação e 

custeio dos referidos serviços”; 

Considerando o Parecer da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento – CTOF  nº 

234/2022 do dia 28 de junho de 2022.  
 

 

Resolve: 

 
Aprovar a Adesão ao programa CEO Paracatu à Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência no Estado de Minas Gerais (RCPD), conforme disposto na Res. SES/MG 

Nº 3.426, de 12 de setembro de 2012 (texto atualizado em 05/12/2018), e  

 

Concessão do Incentivo Financeiro Estadual para Custeio do CEO Paracatu, 

conforme disposto na Res. SES/MG Nº 5249 de 13/04/2016, alterada pelas Res. 5290 

e 6482 de 2/11/18.  

 

 

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2022  

 
 
 

 
 
 

 

Antônio Pádua Aguiar 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde - CMSBH  

Secretaria Municipal de Saúde - SMSA 
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