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ATOS DO PODER EXECUTIVO
 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 
PORTARIA Nº 049/2022                                CONDE, 28 de março de 2022.

 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Lei Orgânica do Município, 

 

RESOLVE:   

 

Art. 1º Nomear MARIANA CRISTINA FANTE SALES para 

de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, simbologia 

CDS-II, com lotação na Secretaria Municipal da Fazenda

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para o dia 01 de março de 2022.

 

 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 

PORTARIA Nº 050/2022                                CONDE, 28 de março de 2022.

 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Lei Orgânica do Município, 

 

RESOLVE:   

 

Art. 1º Nomear ANTÔNIO PEREIRA DOS ANJOS NETO 

cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA

simbologia CDS-II, com lotação na Secretaria Municipal da

e da Pesca. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para o dia 01 de março de 2022.

 

 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                           Conde, 28 de março de 2022. 
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EXECUTIVO 

de março de 2022. 

DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Nomear MARIANA CRISTINA FANTE SALES para o cargo 

de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, simbologia 

II, com lotação na Secretaria Municipal da Fazenda. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para o dia 01 de março de 2022. 

de março de 2022. 

DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

ear ANTÔNIO PEREIRA DOS ANJOS NETO para o 

AMENTO DE PESCA E AQUICULTURA, 

taria Municipal da Agropecuária 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para o dia 01 de março de 2022. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
RESOLUÇÃO Nº 22/2021/CMS 

 
- Aprova Prestação de Contas do COVID
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal para dispor 

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 

de saúde; estabelece os critérios de rateio dos rec

transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, 

de 27 de julho de 1993; e dá outras provid

O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo 

Coronavírus (COVID-19) é um documento baseado nos Decretos de 

Lei 11/2021 (11/03/21) e estabelece normas e medidas temporárias 

para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus no Município

Conde. 

O DECRETO Nº 41.806 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 do Estado da 

Paraíba decreta calamidade pública, visando estabelecer ações 

preventivas, de preparação e mitigação, além da aquisição de bens 

móveis e serviços com dispensa de serviços licitatórios.

        A prestação de contas foi apresentada em reunião a Plenária do 

Conselho Municipal de Saúde no dia 22/12/2021. Expondo

de incentivo da Secretaria da de Saúde do município de 

que prestou assistência direta aos casos suspeitos, positivados e 

confirmados, utilizando a implementação de um aplicativo para 

população utilizar e facilitar a vacinaçaõ contra o Covid

apresentando o Projeto Acolher que 

todos os membros das famílias que tenham necessidade de 

medicamentos, materiais auxiliares e elementos de cuidado e higiene 

pessoal, alimentos para nutrição enteral, bem como meios de 

locomoção por motivo de doença, bem como a elaboração dos 

protocolos clínicos municipais. A Secretaria de Saúde explicou que 

 

 

                                                                                         MUNICÍPIO DE CONDE 

DIÁRIO OFICIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Prestação de Contas do COVID-19. 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

dentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor 

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 

de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 

transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga 

de 19 de setembro de 1990, e 8.689, 

de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. 

O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo 

19) é um documento baseado nos Decretos de 

Lei 11/2021 (11/03/21) e estabelece normas e medidas temporárias 

para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus no Município de 

O DECRETO Nº 41.806 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 do Estado da 

Paraíba decreta calamidade pública, visando estabelecer ações 

preventivas, de preparação e mitigação, além da aquisição de bens 

móveis e serviços com dispensa de serviços licitatórios. 

A prestação de contas foi apresentada em reunião a Plenária do 

Conselho Municipal de Saúde no dia 22/12/2021. Expondo a forma 

de incentivo da Secretaria da de Saúde do município de Conde em 

que prestou assistência direta aos casos suspeitos, positivados e 

confirmados, utilizando a implementação de um aplicativo para a 

população utilizar e facilitar a vacinaçaõ contra o Covid-19, 

apresentando o Projeto Acolher que tem como finalidade cadastrar 

todos os membros das famílias que tenham necessidade de 

medicamentos, materiais auxiliares e elementos de cuidado e higiene 

pessoal, alimentos para nutrição enteral, bem como meios de 

locomoção por motivo de doença, bem como a elaboração dos 

. A Secretaria de Saúde explicou que 
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mesmo havendo diminuição dos casos continuou com o protocolo de 

barreiras sanitárias que foram realizadas principalmente durante os 

fins de semana e feriados, providenciando as testagens necessá

bem como distribuição de kits (máscara e álcool 70

ainda o relatório vacinal do município e todos os empenhos 

financeiros utilizados no ano de 2021 com a pandemia do COVID

viabilizando que os dados foram extraídos do Sistema de 

Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES

PB).   

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas dos saldos usados 

com a pandemia do COVID-19. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município deConde-PB.

 

Conde - PB, 22 de de

 

 

 

Maria José da Silva Pedro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 
 
RESOLUÇÃO Nº 01/2022/CMS 

 
- Aprovao 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
2021. 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3o 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências. 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de 

Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e Municípios, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei Complementar Nº 

141/2012. 

Conde, 28 de março de 2022. 

                                                                                                                                                                                                       

mesmo havendo diminuição dos casos continuou com o protocolo de 

foram realizadas principalmente durante os 

fins de semana e feriados, providenciando as testagens necessárias, 

bem como distribuição de kits (máscara e álcool 70. Apresentando 

ainda o relatório vacinal do município e todos os empenhos 

financeiros utilizados no ano de 2021 com a pandemia do COVID-19, 

extraídos do Sistema de 

panhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES-

a Prestação de Contas dos saldos usados 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

PB. 

dezembro de 2021. 

do Conselho Municipal de Saúde 

rio Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

ação e o funcionamento dos serviços 

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

o; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho 

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório 

Prestação de Contas para os Estados e Municípios, 

artigo 36 da Lei Complementar Nº 

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior foi apresentado 

aprovado em reunião coma Plenária do 

que aconteceu no dia 25 de março

promove a transparência orçament

registrados no sistema do digiSUS. O Digisus é o sistema para registro de

informações relativas aos instrumentos de planejamento em saúde de 

estados, Distrito Federal e municípios.

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar2º Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Anterior do ano de 2021.  

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Mun

 

 

 

Maria José da Silva Pedro

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2022/CMS 
 
- Aprovao 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
2021. 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3o 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União,

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de govern

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências.

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de 

Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e Municípios, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do

141/2012. 

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior foi apresentado 

aprovado em reunião coma Plenária do 
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O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior foi apresentado e 

em reunião coma Plenária do Conselho Municipal de Saúde 

março de 2022. Esse Relatório Detalhado 

romove a transparência orçamentária na gestão e devem ser 

no sistema do digiSUS. O Digisus é o sistema para registro de 

rumentos de planejamento em saúde de 

Federal e municípios. 

2º Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB. 

Conde - PB, 25 de março de 2022. 

 

Maria José da Silva Pedro 

do Conselho Municipal de Saúde 

rio Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

ação e o funcionamento dos serviços 

dentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências. 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho 

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório 

Prestação de Contas para os Estados e Municípios, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei Complementar Nº 

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior foi apresentado e 

em reunião coma Plenária do Conselho Municipal de Saúde 



 
            DIÁRIO OFICIAL                                                Conde, 
 

 
Nº 2.023 
                                                                                                                                      

que aconteceu no dia 25 de março de 2022. Esse Relatório Detalhado 

promove a transparência orçamentária na gestão e deve

registrados no sistema do digiSUS. O Digisus é o sistema para registro de

informações relativas aos instrumentos de planejamento em saúde de 

estados, Distrito Federal e municípios. 

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Anterior do ano de 2021.  

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde - PB.

 

 

Conde - PB, 25 de 

 

 

 

Maria José da Silva Pedro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2022/CMS 
 
- Aprova Relatório Anual de Gestão (RAG) 2021. 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro d

regulamenta o § 3o 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências. 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório 

Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e Municípios, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei Complementar Nº 

141/2012. 

O Relatório Anual de Gestão é um instrumento elaborado pela gestão

anualmente, o qual permite ao gestor apresentar os resultados 

alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde. Esse 

Conde, 28 de março de 2022. 

                                                                                                                                                                                                       

. Esse Relatório Detalhado 

ria na gestão e devem ser 

no sistema do digiSUS. O Digisus é o sistema para registro de 

rumentos de planejamento em saúde de 

º Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

PB. 

de março de 2022. 

do Conselho Municipal de Saúde 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

A Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012, do Plenário do Conselho 

Nacional de Saúde, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório 

de Contas para os Estados e Municípios, 

36 da Lei Complementar Nº 

O Relatório Anual de Gestão é um instrumento elaborado pela gestão 

anualmente, o qual permite ao gestor apresentar os resultados 

execução da PAS e orienta eventuais 

Plano de Saúde. Esse 

relatório foi aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal de

Conde no dia 25/03/2022. 

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar Relatório Anual de Gestão do ano de 

2021.  

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de

 

 

 

 

Maria José da Silva Pedro

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 04/2022/CMS 
 
- AprovaProposta de Programação da Conferência Municipal de Saúde 
Mental do Município de Conde. 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3o 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União,

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de govern

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências.

            Considerando a RESOLUÇÃO Nº 666, DE 27 DE OUTUBRO DE 

2021 que ispõe sobre o Regulamento da Etapa Nacional da 

Conferência Nacional de Saúde Mental.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e cria a 

Conferência de Saúde enquanto instância colegiada a se reunir a cada 

quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes;

          Em reunião realizada no dia 25/03/2022 a Plenaria do Conselho 

Municipal de Saúde de Conde, aprova a 

Conferência Municipal de Saúde Mental
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relatório foi aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

Relatório Anual de Gestão do ano de 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

no Diário Oficial do Município de Conde - PB. 

Conde - PB, 25 de março de 2022. 

Maria José da Silva Pedro 

do Conselho Municipal de Saúde 
 

Proposta de Programação da Conferência Municipal de Saúde 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

ação e o funcionamento dos serviços 

dentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências. 

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 666, DE 27 DE OUTUBRO DE 

2021 que ispõe sobre o Regulamento da Etapa Nacional da 

Conferência Nacional de Saúde Mental. 

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e cria a 

Conferência de Saúde enquanto instância colegiada a se reunir a cada 

presentação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes; 

Em reunião realizada no dia 25/03/2022 a Plenaria do Conselho 

de Conde, aprova a Proposta de Programação da 

Conferência Municipal de Saúde Mental.  
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Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar Proposta de Programação da Conferência 

Municipal de Saúde Mental. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB.

Conde - PB, 25 de 

 

 

 

Maria José da Silva Pedro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 

RESOLUÇÃO Nº 05/2022/CMS 
 
- Aprova Novas Eleições do Conselho Municipal de Saúde
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde

no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

regulamenta o § 3o 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

julho de 1993; e dá outras providências. 

          Em reunião realizada no dia 25/03/2022 a Plenaria do Conselho 

Municipal de Saúde de Conde, aprova a Comissão das Eleições do 

Conselho Municipal de Saúde.  

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar proposta de nova eleição do Conselho 

Municipal de Saúde. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB.

 

Conde - PB, 25 de 

 

 

 

Maria José da Silva Pedro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
 
 

Conde, 28 de março de 2022. 

                                                                                                                                                                                                       

Proposta de Programação da Conferência 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

PB. 

de março de 2022. 

do Conselho Municipal de Saúde 

Novas Eleições do Conselho Municipal de Saúde. 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

zembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

eiro de 2012, que 

do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

rateio dos recursos de transferências para 

a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.080,de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de 

Em reunião realizada no dia 25/03/2022 a Plenaria do Conselho 

a a Comissão das Eleições do 

proposta de nova eleição do Conselho 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

PB. 

de março de 2022. 

do Conselho Municipal de Saúde 

LICITAÇÃO E COMPRAS

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a 
execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Conde
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - SERVICOL Serviç
12.598.362,60; e 2º - SP Soluções Ambientais S.A.
Maiores informações e vista aos autos do processo 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N 
Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas 
a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas 
conde.cpl.2021@gmail.com. 

SILVIA QUEIROGA NÓBREGA 
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LICITAÇÃO E COMPRAS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021 

Contratação de empresa de engenharia especializada, para a 
execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Conde–PB. 

SERVICOL Serviços e Construções Ltda. - R$ 
SP Soluções Ambientais S.A. - R$ 13.170.287,40. 

e vista aos autos do processo poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - 

horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda 
e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: 

Conde - PB, 25 de Março de 2022 
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA - Presidente da Comissão 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 
 

Conde, 28 de março de 2022. 

                                                                                                                                                                                                       

O PODER LEGISLATIVO 
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