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1~ 6STAJX> 00 J>IAlJi 
. PREP'ErI'URA MUNICCPAL DE S Ã O JOSE DO PIAUI 

·. . -~ AV. C-ind, CENTRO $ÃO JO$E 00 PIAUI . .PI 

DECRETO Nº 20/2019 

O Prefeito Municipal, de ecomo com AA 11utbulç6es ilegais que lhe 
confere a . Lei Organica do Município. 

DECRETA, 

Artigo 1º- ConfOmte decido do Conselho Munic ipal de Saúde e 
Sea'etsria 'Municipel de Saúde, fica convoca~ e. s• Conferência Municipel de 

Saúde do Município PAl'A o dia (02.04.2 019). 

At1lgo 29. A Conferência Municipal de Saúde é 1.1m fórum de debate, 

entre todos os segmentos da eoc:ieclade re~ntsda a.través de emidede&, 
com a finelidada de avaliar a situação da ••C.de do Mun~fplo, fixar diretrizes da 
politiea de saüde, definir e prlorl.z:ar propoatss para molho,., a qual.idl!lde dlos 
e,erviçoa de saüde do Munic ípio de S6o José do Piauí, com a deliberaç&o da 
POlítlca de Saúde conforme d ispõe a lei Fed«al 8 .142190. 

Artigo 3"- O tema centrei da Conferência será, • (Demoa-acla e 
Saúde. como Dil'&lto. Consolidaç6o • F inanciamento do Sua) • . 

Artigo 4° .. A Confenlncia de Saúde sera realizada •• 08:00 hora da 
manh.11 no Centro de Convtv•ncia da Asal•Mncla Saciai. 

Artigo 5º- A Conferência será pmai.d lda pela secretária Municipal e 

pelo pregldenta do Conselho Municipal de Saúde. 

Artigo 6"- Aa normes da organtzeção a func:ionam emo da 
Conferência, serão expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal 
de Saúde e publicadas pela ~ri• Municipal de Saúde de SêO José do 

Pl11ul. 

Artigo 7 " - Publ que-a.e, d ivulgue-se, cumpra-se. 

Sêo J0$6 do P laul PI, 26 de màn;>o de 2019. 

,,.... J Be~<tlll Neto 

Portan.n•~l9 - SMS 

P1>M.i1<> M-1 <t• - Joe6 oo Plllul 

P~nll MUl'liclP■I de SloJon ,do P-1 
5ecre'-M Munlclpel de S.llde 
Conoelho Munk:lpal de Saúde 

A SECRETÁRIA MUNCIPAL DE SAJlOE D E SÃO Jost DO Pll'IUt Estado do ,Piaul, no uoo dias 
atrlb~ que 111• slo confartdas • observando H dedstlet do conselho Munlclpel de S.úde, 

Art. 11 • flçti convoc:ada • 1;11 COnfer.lnd a Munk:lpal de S.llda da Slo Jo•• d<> Piaul, 
conforme detennln■çao '-' do Dacrato do ~ Munkalpel. 

Att. 2t • A &a Confarlnd a Munldpal de S.(lde de Slo Jos6 do Plaul ••N p..-ldld• !>"lo/• 
Presidente do conselho Munlclpel de S.Od• • s-..-r1a Municipal de saade de Slo Jost! do 
Piauí . 

Art. 31 - A SI ·Conf..-.nda Munlelpal de Saúde •- ••li-d• no Centro d.o COMllvAnocla de 
Slo Jos,6 do PJaul, no dia 02 de Abril de 2019. 

Art.. "" - A conferlncla - uma comlsslo o,.anlzadoR qu• •• .-..;pansablllz•nl por todH -

lltMdadH d• •u• -uçao. 

A<t. 5■ • A oomlss&o o,._n1z•don, tenl e •-lnt. c,c,m-ldc,: 

Pr ... _,., Fnindmar ~rros de SOuA 

C:-d_...._ Gwah l\lann• 9orll'.es c■ V11lcante 

~adorff Ad,JI,_, Adllm• de sou.,- Ferreira Al■nc:ar, Mercondvo aaz.,,. A. Sllw, 
ZUtenl Deonlde 8u""11, Mllrlll Lada Fe,..l,_ Sousa , S.mllltv ferrei,.. Plmentel 

s.cr.-rt■ --• Adallma d• sousa Ferrelra t..at • Amonta Ad.-,.ra carlu C.omM da SIiva 

s.cr.mrt• de Cnd-■mento, Midelle de SOUA Ferreira, Gelllanv Roche sanws, 

---■d•~• Comunica~ Th■tv■, da SIive a .. erra Alenc.r 

- C..al: Anan Gonçslve, de Moura 

Coordenador G-■I : assumir repons■bil1dade ofkial pela Conferência, assinar documentos 
oficiais, deliberar sobre auunto5 técnicos, admlnlstntlvm e flnance11'0$ sobre a realizaç.lo •d• 
mesm■ . 

Côofdenadioret Adjuntos: Aulflliarlo o coordenador 11'.er•I e se responsablllzario pela 
estrutura ora1nlzatlva da Conferfincla: 1oc:al da reallação, allment.a,to, h05pedaaem ,e 
loc:omoçllo dos palest111nte$, e suPOrte neces.sârio a orpniiação antes e durant&a reallzaçã,odo 
evento .. 

5eaedrta uecut!VII: Encaminhar as solicltaçl!es das diversas subseç611s, comprar material, 
provldenclar recursos para o funclonamento destas subseçl,e,i e 11comp1mhar a. execuçl o dois, 
dlvel'$0s tnb■ lhos Junto com o Coordenador Geral. 

Sea-etarl■ de Crll!d11ndamento: Respan.abllltar-,;M pelo i,redenciamento dos delegados da 
Conferência e ficar, li dlspo11lçlo at,I, o dia 

Settetart• de Dlvulpç,lo e Comunl~: Encarregar-se--11 de dlvulpr a conferincla, dar 
entre;,islas nas r,dlos e apoiar os pah,stnmtm e demais pa;rticipantm na apresentação e
divulll:açlo de lnfOfmações durante a Conferência. 

~iltor Gimtl: Elabo111r documeot05, oflcios convoc:,mdo palew;;,ntes, convi~dos, e, 
del~dos da conferflnda, e elaborar o relatório fina l da ~rl!ncl■ . 

Art- 72 - o, delegado, e seu$ suplentes serio indicados ., apt6.,ntados atra11,!-.s de oficio 

•>!Pedido pelas sq:ulntes lnstltulçõH: 

aJ ComLJnldadas da Zona urba.na ou rural do municlpio de Sio los,!, do Plau l: Ol(um) 
delq,ade e 01 (um) $Uplente, mediante oficio expedido pela assoclaçlo comun~rlai 
respectiva; 

b) Associações cM s nlo comerciais com sede em Sio Josi! do Piauí: Ol(umJ dell:ll'.■ do e Ol 
(um) suple"te, mediante oficio expl!dldo pela lnst ltulçlo; 

cl Instituições d@ Hslno ptlbllcu e prlvadu com sede em 5-lo Jo~ do Piauí: Ol(um) 
dei.gado e 01 (um) suplente, mediante oflclo axpedldo pela lnstltulçl o; 

d) lnstltu ç,l!M rellll'.iosas com sede em Slo Jos,!, do Plau f : Ol (um) d.,lepdo 11 01 (um) 
suplente, mediante oficio e.,q)édldo pela Instituição; 

e) ·1nstltulç,l!M/61'ilos públicos federais, estlldu.is ou munk:ipais com sedl!' em Sllo Jos,!, do 
Plaul: Ollum) delegado e 01 (um) suplente, mediante oficio expedido pel• 
lnltltu çlo/óralo: 

f) Tnibalh.idores de saúde: 02(dols)delepdos • 02(suplantes), por eategorias profissionais. 
mediante oficio e ata de reuniio da categona para lndlcaçlo dos representantes; 

il) TrabalhadorH emll'.er■ I: 01 (um) delqado e O li um) suplente, Por c.teaorl:a prof\$slonal. 
mediante oficio e at., de reunião da catqorla para Indicação dos representantes; 

h) conselho Munldpal de sallde<: todos slo delegados natos; 
l) Entidades do c:ontrolesod•I (comelhos d., direltos): -01 (um) delepdo e 01(um) suplente 

par categoria profissional, mediante oficio de lndlcaçlo; 

Art. 81 - Soml!nte os delapdos tim dl,-lto a voto, nlo podendo ser 1ub11ituldos nu 
votações, exceto pelo J&i Juplente. 

Art. 911 - ~ deUbe111ç6es sl!l'lo tom.dn em votaÇlo d.lret1. tomando-se como ■ptovad11 as 
propoms quti obtiveram malOl'l1 simples de YOtaclo. 

Art. 10 - A apresentllçlo de P·l'OPOStas deveni Hr re;;,lizada 6 MHill Dlretora ,da &■ 

Confill'Ancla Munlc:11)11 de SaOde de Slo Jin6 do Plaul durante 0$ trabalhos de elaboraçlo de 
propostas, nlo podendosw Incluídas propostas posteriormente ao enumamento desta etapa. 

Art. 11-A Secretaria Municipal de saúde d■ li o ■polo necessário ■o duenYOl111imento dH 
atividades da comlsslo. 

Art. 12 - Rel/OPdas as disposições em contnlrlo, esta portaria ■ntr■rá em villOf n■ d■tll da 
su. pul:lllcação. 

GABINETE DA SECRET.ÃIUA MUNIOPAl ;DE 5AÓDE DE SÃO Jost DO PIAUÍ, Estado do P11111i, 
■os _ _ dias do mh dl!' março da 2019. 

Publlq ua-se. 

cumpra-. 

Secredirla Municipal de saúde 


