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DELIBERAÇÃO ESPECIFICA CMS-NF EM 09/11/2020

Delibera a Contratação por Processo Seletivo
Emergencial e temporário de 16(dezesseis)

médicos para a Complementação das
Equipes do Centro de tratamento de
Urgência-CTU do Hospital Municipal

Raul Sertã (HMRS)
O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo (CMS/NF), no uso de suas competências

regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno e garantidas pela Lei nº 8.080, de

19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Municipal

nº4668 de 2020; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988 e da legislação brasileira correlata; e

Considerando que o Art. 200, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988 e o Art. 6º, inciso III, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que determinam

que a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde é atribuição do Sistema

Único de Saúde (SUS);

Considerando as demais disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e da Lei nº 8.142, de 12 de setembro de 1990, que

definem a saúde como um direito fundamental de todo ser humano e dever do Estado, a ser

provida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), uma política de Estado que visa à

promoção, prevenção e recuperação da Saúde de todos os brasileiros e brasileiras;

Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que

declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), conforme Decreto nº

7.616, de 17 de novembro de 2011, em decorrência da Doença por Coronavírus – COVID-19

(decorrente do SARS-CoV-2, novo Coronavírus);

Considerando que o Estado brasileiro, por meio de seus governantes e de sua estrutura

governamental federativa, deve adotar medidas urgentes e responsáveis para a proteção de

seus cidadãos, a exemplo do que temos acompanhado em vários países do mundo.

Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS), é a nossa principal conquista de cidadania

na Constituição Brasileira de 1988, é reconhecido internacionalmente por suas características de

garantia de acesso universal, de integralidade da atenção, de descentralização da gestão e de

participação social, por meio da rede de Conselhos de Saúde e do protagonismo das pessoas.

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo Delibera em sua Reunião
Ordinária Virtual do dia 09 de Novembro de 2020

DELIBERAR:
A Contratação por Processo Seletivo Emergencial e temporário de 16(dezesseis)
médicos para a Complementação das Equipes do CTU do Hospital Municipal Raul
Sertã (HMRS).

Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo.
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