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Resolução N° 16/2012 
 

                                                                                       Dispõe que o Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, ASSUMA a  
                                                                                                 Gestão do Complexo Hospitalar Ouro Verde. 

 
 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
conferidas pela Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, e pela Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde; 
 
CONSIDERANDO os dispostos no artigo 2° do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, aprovado em 23 de 
janeiro de 2008 e publicado no Diário Oficial do Município de Campinas em 08 de fevereiro de 2008; 
 
CONSIDERANDO as deliberações anteriores deste Conselho sobre a gestão do Complexo Hospitalar Ouro Verde, em 
especial a de 21/05/2010 (municipalização do hospital, com gestão 100% pública) e de 13/06/2012 (modelo: autarquia); 
 
CONSIDERANDO que até a presente data o governo municipal não encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei de 
criação da autarquia, com seus respectivos cargos; 
 
CONSIDERANDO a recente posição do Ministério Público Federal, que reviu decisões anteriores, recomendando à 
Prefeitura que criasse uma nova comissão com novo prazo para estudos, o que inviabiliza a criação da autarquia até o 
vencimento do atual convênio (março/2013); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se concretizar a municipalização no prazo do vencimento do convênio, sem que haja 
qualquer forma de desassistência; 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, em reunião realizada em 12/12/2012,  
RESOLVE: 
 
Que o Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, já constituído como autarquia deste município, ASSUMA a gestão do 
Complexo Hospitalar Ouro Verde, na data de término do atual convênio da Prefeitura Municipal de Campinas com 
A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), em março/2013, ADEQUANDO SEU ESTATUTO E 
REGIMENTO INTERNO, ENCAMINHANDO AS EVENTUAIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO que se mostrem necessárias 
para tanto. 
 
 
 
 

Campinas, 13 de dezembro de 2012. 
 
 
 

JOSÉ PAULO PORSANI 
Presidente 
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Secretário Municipal de Saúde 
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