
RESOLUÇÃO N° 18/2011 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
conferidas pela Lei Federal 8.080/1990, pela Lei Federal 8.142/1990 e pela Resolução nº 333 do 
Conselho Nacional de Saúde, assim como pela legislação municipal aplicável, 
 
Considerando os dispostos no artigo 2° do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, 
aprovada na reunião do Pleno do dia 23 de janeiro de 2008 e publicado no Diário Oficial do Município do 
dia 08 de Fevereiro de 2008; 
Considerando a necessidade de desencadear imediatamente a municipalização da gestão do Hospital 
Ouro Verde; 
Considerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços hospitalares para o município de Campinas; 
Considerando as discussões e decisões desenvolvidas na reunião do Conselho municipal de Saúde no dia 
09 de novembro de 2011; 
Considerando a deliberação tomada na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada 
em 23 de novembro de 2011, 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Que a aprovação do Termo Aditivo do Convênio Hospitalar Ouro Verde só será efetivada 
após publicação pelo Governo de um Decreto de municipalização da gestão do Hospital Ouro Verde, 
regulamentando como deve ser desenvolvida a municipalização do CHOV; 
 
Artigo 2º - Promover ampla discussão sobre o modelo de gestão para municipalização da gestão do 
Hospital Ouro Verde, decidindo o modelo a ser adotado no prazo mais curto possível; 
 
Artigo 3º - Realizar estudo junto a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas para  diagnóstico das 
necessidades de ampliação dos serviços prestados pelo Hospital Ouro Verde nos termos colocados no 
Termo Aditivo; 
 
Artigo 4º - Que a Secretaria Municipal de Saúde deve apresentar ao Conselho Municipal de Saúde uma 
análise detalhada do contrato de metas estabelecido com o Hospital Ouro Verde, em relação aos 
recursos já recebidos pelo Hospital; 
 
Artigo 5º - Que a atual gestão do CHOV deve prestar todas as informações solicitadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde ao Hospital. 
 
Campinas, 24 de novembro de 2011. 
 
JOSÉ PAULO PORSANI 
Presidente Do Conselho Municipal De Saúde 


