
 

 
 

DECRETO Nº 117                                                                                 DE, 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre a prorrogação do mandato do conselho 

municipal de saúde e dá outras providências”. 

 

O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, Dr. Júlio César Dairel, no uso de 

suas atribuições constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO o término do mandato dos atuais membros do Conselho Municipal de Saúde 

biênio 2019/2021, em 21 de agosto de 2021 conforme Decreto de nomeação nº. 075, de 21 de agosto de 

2019; 

 

CONSIDERANDO as legislações vigentes Lei 8080/1990, Lei Municipal nº. 614/2014, Resolução 

nº. 453/2012, tendo em vista a alta relevância pública do papel do controle social no SUS; 

 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº. 654, de 01 de abril de 

2021 e Resolução Conselho Estadual de Saúde do Pará (CES/PA) nº. 21, de 22 de junho de 2021, que 

dispõe sobre as regras referentes a prorrogação de mandatos no âmbito dos Conselhos Municipais de Saúde 

e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a interrupção do processo eleitoral para renovação do Conselho Municipal de 

Saúde Biênio 2021/2023, por força de decisão liminar exarada no mandado de segurança nº. 0800844-

40.2021.8.14.0116; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 008, de 28 de julho de 2021 e Resolução nº. 11, de 21 de 

outubro de 2021, do Conselho Municipal de Saúde, que dispõe sobre a prorrogação do mandato dos atuais 

conselheiros municipais de saúde; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o mandato dos membros do Conselho Municipal 

de Saúde de Ourilândia do Norte. 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de 

agosto de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

 

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, em 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

__________________________ 

Júlio César Dairel 
PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA 
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