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RESOLUÇÃO Nº 25/2020/CMS. 
 

Ratifica que 20% dos Profissionais de 
Saúde da Atenção Primária (médicos e 
enfermeiros) realizaram o curso de 
Síflis e HIV. 

 
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 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. 

 

O munícipio de Conde está concorrendo ao selo Unicef, uma 
iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, voltada à redução 
das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes nos municípios, tendo como objetivo fortalecer as políticas 
públicas e reduzir as desigualdades que afetam a vida das crianças e dos 
adolescentes, melhorando seus indicadores; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ratificar que 20% dos Profissionais de Saúde (médicos e 

enfermeiros) da Atenção Primária realizaram por meio da plataforma de 
Educação Permanente Telelab os seguintes cursos: Diagnóstico de HIV e 
Diagnóstico de Síflis, com carga horária de 15 horas cada. 

 
§1º. Na tabela, segue o nome de todos que realizaram o curso, 

totalizando 50% dos profissionais da Atenção Primária, entre médicos e 
enfermeiros: 

 

Profissionais 

Maria Sandra Souza da Paz 

Simone Azevedo da Silva Tavares 

Silvina Oliveira Alves 

Jacira Pedro Lourenço 

Emanuelly Santos do Nascimento 

Lúcia de Fátima Gomes da Silva 

Selma Pontes Lisboa Ribeiro 

Raquel Nascimento de Oliveira 

Adriana Severina dos Santos Silva 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB. 
 

Conde-PB, 15 de junho de 2020. 
 

 
 

MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO 
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde  

 

RESOLUÇÃO Nº 26/2020/CMS. 
 

Ratifica que o Município de Conde 
possui pactuação por meio de PPI com 
João Pessoa para disponibilização de 
Profilaxia Pós-Exposição (PEP). 

 
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 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. 

 
O munícipio de Conde está concorrendo ao selo Unicef, uma 

iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, voltada à redução 
das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes nos municípios, tendo como objetivo fortalecer as políticas 
púlblicas e reduzir as desigualdades que afetam a vida das crianças e dos 
adolescentes, melhorando seus indicadores;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ratificar que o município de Conde possui pactuação por 

meio de PPI com o município de João Pessoa para o tratamento de 
Profilaxia Pós-Exposição (PEP), tendo como referência o Complexo 
Hospitalar de Doenças Infecto-contagiosas Clementino Fraga. 

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

publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB. 
 

Conde-PB, 15 de junho de 2020. 
 

 
 

MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO 
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde   

 
RESOLUÇÃO Nº 27/2020/CMS. 
 

Ratificar a utilização de Emenda 
Federal para compra de material 
permanente para a Atenção Primária 
do município de Conde. 

 
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 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. 
 

O munícipio de Conde recebeu em 2018 do Deputado Federal 
Wilson Filho uma Emenda Parlamentar, com o objetivo de adquirir 
equipamentos permanentes para funcionamento adequado da Atenção 
Primária (Unidades Básicas de Saúde). 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º Ratificar a utilização de saldo financeiro desta Emenda 
Federal para a compra dos seguintes itens: 
 

Item Descrição do Produto UND Qtd 

01 Régua Antropométrica horizontal UND 10 

02 Balança pediátrica mecânica UND 10 

03 
Balança com Escala Antropométrica para 
adulto 

UND 
09 

04 Balança plataforma portátil UND 60 

05 Nebulizador  UND 10 

06 Detector de Batimentos Cardíacos Fetais UND 10 

 
Conde-PB, 15 de junho de 2020. 

 

 
 

MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO 
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde  

 
 


