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RESOLUÇÃO Nº 16 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

 

 

Dispõe sobre aprovação do uso temporário do prédio da UPA 

para transferência temporária do hospital Municipal de 

Itupiranga-PA  

 

 

O  Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Itupiranga-PA (CMSI),  em sua  reunião 

extraordinária  realizada no dia 03 de Novembro  de 2022,  no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMSI e garantidas pela Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e Lei nº 021 de 

26 de novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. Alterada pela lei 145 

de 18 de julho de 2016; 

 

 

Considerando que o município de Itupiranga de Itupiranga tem quase 54 mil habitantes 

segundo o IBGE;  

Considerando que o hospital de Itupiranga foi  construído há mais 30 anos de, e é notório 

que há muito tempo que necessita de reforma e ampliação, haja visto que não condiz com a 

necessidade da população, cuja vem crescendo gradativamente e com ela a necessidade de  

que proporcione, atendimento de qualidade e conforto  e melhor assistência à população de 

Itupiranga;  

 

Considerando que em virtude de que a última reforma do Hospital Municipal de Itupiranga, 

ocorreu há mais de 15 anos: 

Considerando que os efeitos e ação do tempo de uso do prédio os mesmos vem apresentando 

uma série de problemas tais como: infiltração, rachaduras, problemas elétricos, sujeitando a 

sérios de riscos aos colaboradores e à população que busca assistência em saúde hospitalar; 

Considerando a necessidade do poder executivo em colocar em execução via Projeto do 

Governo do Estado a Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Itupiranga, que 

disponibilizou a liberação de verbas para a execução;  
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Considerando  que  a transferência  do HMI se dará por parte devida a complexidade da 

estrutura funcional a qual possui desde atendimento especializado, urgência e emergência a 

procedimento cirúrgico de pequena média e complexidade, a primeira parte que irá ser 

transferida par a instalação provisórias será o setor de urgência e emergência para a UPA que  

já está sendo adequada a sala vermelha e o espaço de atendimento, a segunda parte será a Ala 

hospitalar de internação mais usina de oxigênio e a terceira parte  será o setor obstetra e 

centro cirúrgico. 

 

 

RESOLVE: 

   

 Art. 1º - Aprovar a transferência provisória do Hospital Municipal de Itupiranga para o 

prédio da UPA  

Art 2º O uso temporário do prédio da UPA para funcionamento do hospital Municipal de 

Itupiranga-PA, dar-se-á em quando durar o período da Reforma e ampliação do mesmo. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação 

 

Francinete Marque dos Reis  

Presidente do CMSI 

 

 

Homologo a Resolução CMSI nº 16 de 03 de novembro de 2022, nos termos da lei nº 021 de 26 

de novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. Alterada pela lei 145 de 

08 de novembro de 2016 

 
 

 

Wanderil de Jesus Ribeiro Lima 

Secretário Municipal de Saúde 
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