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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO, que em buscas realizadas no acervo de documentos
deixados na Prefeitura Municipal pela gestão 2017-2020, não foram encontrados
quaisquer documentos referentes a composição do Conselho Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO, que em buscas realizadas no Diário Oficial do Município
não foi encontrado qualquer ato dando publicidade a composição do Conselho
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO, a inestimável importância do Conselho Municipal de
Saúde, para uma gestão eficiente, transparente e participativa da saúde básica no
Município;
CONSIDERANDO, a necessidade da composição de um Conselho Municipal
de Saúde para o cumprimento de um mandato tampão, ou seja, um mandato em caráter
residual;
CONSIDERANDO, a ausência de pleito do Conselho Municipal anterior;
CONSIDERANDO, que no relatório de gestão do ano de 2017 encontrado,
consta somente o nome da Sra. Camila Conceição Santos, como presidente do CMS;
CONSIDERANDO, que foi encontrado a Lei Municipal nº 097/2011 que
reestrutura, atualiza e consolida as normas municipais de instituição do Conselho
Municipal de Saúde– CMS;
RESOLVE:
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com base no art. 3º da Lei
Municipal nº 097/2011, vem através do presente edital, TORNA PÚBLICAa
convocação, das entidades abaixo indicadas:
x

Representantes de entidades de usuários até o número de 04 (quatro);

x

Representantes de entidades dos trabalhadores de saúde até o número de 02
(dois);
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x

Representantes de governo, de prestadores de serviços
conveniados, ou sem fins lucrativos, até o número de 02 (dois).

privados

para indicaremum representante titular e um suplente para compor o Conselho
Municipal de Saúde de Gongogi, solicitamos que, pelas razões expostas acima, se
possível, sejam indicados os mesmos que anteriormente o compunham, tendo em vista
que a atual gestão não encontrou as documentações inerentes ao CMS (Decretos de
nomeação do ultimo CMS, Atas de Reuniões CMS e outros).
A indicação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Gongogi, NO
PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, através do documento
escrito em papel timbrado e assinado pelo representante legal da entidade, devendo ser
anexado cópia do documento capaz de comprovar que a pessoa que está assinando a
indicação é de fato o responsável legal pela respectiva entidade.
Por seu turno, torna sem efeito o edital de convocação 001/2021 publicado no
diário oficial do município em 19 de janeiro de 2021.
GONGOGI – BA, 21 de janeiro de 2021

_____________________________________
DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº002/2021
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