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REGIMENTO DA 1ª 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

SAÚDE DE ALAGOA NOVA 

CAPÍTULO I  

 DA NATUREZA E DA FINALIDADE  
 

Art. 1º A 1ª Conferência Municipal de Saúde 

Mental  convocada pelo Decreto Municipal nº 

14, de 12 de Abril de 2022, tem como objetivo 

propor diretrizes para a Formulação da Política 

Municipal de Saúde Mental e o fortalecimento 

dos programas e ações de Saúde Mental para 

todo o território Municipal.  

   CAPÍTULO II                                                       

DA REALIZAÇÃO 

  

Art. 2º A 1° Conferência Municipal de Saúde 

Mental de Alagoa Nova terá abrangência 

Municipal mediante a realização da 

Conferência Municipal no dia 19 de Abril de 

2022 com a participação das representações 

sociais. 

Art. 3º A Etapa Municipal terá por objetivo 

analisar as prioridades constantes no 

Documento Orientador e elaborar propostas 

para o fortalecimento dos programas e ações 

de saúde mental.  

 CAPÍTULO III  DO TEMÁRIO  

 

Art. 4° O tema central da Conferência, que 

orientará as discussões nas distintas etapas da 

sua realização, será: “A Política de Saúde 

Mental como Direito: Pela defesa do cuidado 

em liberdade, rumo a avanços e garantia dos 

serviços da atenção psicossocial no SUS”, a 

ser desenvolvido em eixos e subeixos.  

  

 §1º O eixo principal da 1° Conferência 

Municipal de Saúde Mental será “Fortalecer e 

garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado 

de saúde mental em liberdade e o respeito 

aos Direitos Humanos”, que será subdividido 

em 04 (quatro) eixos e seus subeixos, 

conforme abaixo:  

  

I - Cuidado em liberdade como garantia de 

Direito a cidadania:  

a) Desinstitucionalização: Residências 

terapêuticas, fechamento de hospitais 

psiquiátricos e ampliação do Programa de 

Volta para Casa;  

b) Redução de danos e atenção às pessoas que 

fazem uso prejudicial de álcool e outras 

drogas;  

c) Saúde mental na infância, adolescência e 

juventude: atenção integral e o direito à 

convivência familiar e comunitária;  

d) Saúde mental no sistema prisional na luta 

contra a criminalização dos (as)  
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Sujeitos (as) e encarceramento das periferias  

e) diversas formas de violência, opressão e 

cuidado em Saúde Mental;  

f) Prevenção e pós vençam do suicídio e 

integralidade do cuidado.  

  

II – Gestão, financiamento, formação E 

participação social na garantia de serviços de 

saúde mental:  

a) Garantia de financiamento público para a 

manutenção e ampliação da política pública 

de saúde mental;  

b) Formação acadêmica, profissional e 

desenvolvimento curricular, compatíveis à  

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);  

c) Controle social e participação social na 

formulação e na avaliação da Política de  

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas;  

d) Educação continuada e permanente para os 

(as) trabalhadores (as) de saúde mental;  

e) Acesso à informação e uso de tecnologias 

de comunicação na democratizaçãoda 

política de saúde mental;  

f) Financiamento e responsabilidades nas três 

esferas de gestão (federal, 

estadual/distrital e municipal) na 

implementação da política de saúde 

mental;  

g) Acompanhamento da gestão, planejamento 

e monitoramento dos sacões desaúde 

mental;  

 

III - Política de saúde mental e os princípios 

do SUS: Universalidade, Integralidade e 

Equidade:  

a) Intersetorialidade e integralidade do 

cuidado individual e coletivo da Política de  

Saúde Mental;  

b) Equidade, diversidade e interseccionalidade 

na política de saúde mental;  

c) Garantia do acesso universal em saúde 

mental, atenção primária e promoção da 

saúde, e práticas clínicas no território;  

d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o 

SUS;  

  

IV - Impactos na saúde mental da população e 

os desafios para o cuidado psicossocial 

durante e pós-pandemia:  

a) Agravamento das crises econômica, 

política, social e sanitária e os impactos na 
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saúde mental da população principalmente as 

vulnerabilidades;  

b) Inovações do cuidado psicossocial no 

período da pandemia e possibilidade de 

continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, 

as ferramentas à distância;  

c) Saúde do (a) trabalhador(a) de   saúde   

e   adoecimento   decorrente   da precarização 

das condições de trabalho durante e após a 

emergência sanitária;  

§2º O Documento Orientador, de caráter 

propositivo, será elaborado por 

representantes da Comissão Organizadora e da 

Comissão de Formulação e Relatoria, com base 

no eixo e subeixos temáticos.  

                                

CAPÍTULO IV  DO FUNCIONAMENTO  

 

Art. 5° A 1ª Conferência Municipal de Saúde 

será presidida pela Presidência do Conselho 

Municipal de Saúde.  

  

Parágrafo único. Após a realização da 

Conferência Municipal de Saúde, O conselho 

de saúde desenvolverá atividades de 

monitoramento e devolutivas das 

deliberações da Conferência Municipal.  

Art. 6° O relatórios da Conferência Municipal 

devera ser apresentado a Comissão 

Organizadora Estadual da 4ª CESM-PB, até 10 

(dez) dias do término da referida etapa, o 

não envio dos relatórios até o prazo final 

será desconsiderado para a etapa Estadual.  

  

CAPÍTULO V  

DOS PARTICIPANTES  

  

Art. 7° A 1° Conferência Municipal de Saúde 

contará com os (as) seguintes participantes:  

a) Delegados (as) natos do Conselho Municipal 

de Saúde, com direito a voz e voto;  

b) Delegados (as) eleitos (as) representantes 

da sociedade civil organizada;  

c) convidados (as), com direito a voz.  

Art. 8° As inscrições dos (as) delegados (as) 

deverão ser feitos junto no momento do 

credenciamento da 1° Conferência de Saúde 

Mental.  

  

CAPÍTULO VI  

DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

Art. 9° As despesas com a preparação e 

realização da 1° Conferência de Saúde Mental 

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias 

consignadas pelo Fundo Municipal de Saúde 

de Alagoa Nova – PB.  
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Art. 10 As despesas com deslocamento da 

delegação da Paraíba à 4ª Conferência 

Estadual de Saúde Mental serão de 

responsabilidade da Secretaria Municipal da 

Saúde.  

  

CAPÍTULO VII  

 DAS INSTÂNCIAS 
DELIBERATIVAS  

 

Art. 11. São instâncias de decisão na 1° 

Conferência Municipal de Saúde:  

I - O Pleno do Conselho Municipal de Saúde;  

II - A Plenária Final;  

III - Os grupos de trabalho.  

Art. 12. O Relatório Final da Conferência 

Municipal de Saúde, ira constar as propostas 

aprovadas nos Grupos de Trabalho e as 

propostas e Moções aprovadas na Plenária 

Final para o fortalecimento dos programas e 

ações de Saúde Mental.  

  

CAPÍTULO VIII                                                                        

   DAS        DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 13 A metodologia para a 1° Conferência 

Municipal de Saúde será objeto de Resolução 

do Conselho Municipal de Saúde.  

Art. 14 O regimento da Conferência Municipal  

teve como referência o Regimento da Etapa 

Estadual e Nacional.  

Art. 15 Os casos omissos neste Regimento 

serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

Art. 16  Este Regimento deliberado pelo 

Conselho Municipal de Saúde da Paraíba em 

Reunião Ordinária poderá ter seu conteúdo 

alterado em qualquer etapa da Conferência 

Municipal.  

  

                            Alagoa Nova, 12 de Abril de 

2022  

Maria Aparecida Lima 

Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde 

 

 

  

DECRETO Nº 014, DE 12 DE ABRIL DE 2022 

Convoca a I Conferência Municipal De Saúde 

Mental e dá outras providencias 

 

 

O Prefeito do Município de Alagoa Nova, Estado 

da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas na Lei Orgânica do Município e de 

acordo com o §1º do art.1º da Lei Federal nº 
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8.142, de 28 de dezembro de 1990 e o art, 3ª, 

inc. I do Decreto Federal nº 9.463 de 08 de 

Agosto de 2018, que convocou a 16ª 

Conferência Nacional de Saúde. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a I Conferência 

Municipal de Saúde Mental, a realizar-se no dia 

19 de Abril de 2022, às 8:00 horas, na Câmara 

Municipal de Vereadores,  no Município de 

Alagoa Nova/PB, com o Tema: “A Política de 

Saúde Mental como direito: Pela defesa do 

cuidado em liberdade, rumo a avanços e 

garantia dos serviços da atenção psicossocial 

no SUS”; e o eixo será “Fortalecer e garantir 

políticas públicas: o SUS, o cuidado de saúde 

mental em liberdade e o respeito dos direitos 

Humanos”.  

Art. 2º Caberá a Secretária Municipal de Saúde 

os atos complementares e necessários ao 

cumprimento, ouvindo o Conselho Municipal 

de Saúde.  

Art. 3º A I Conferência Municipal de Saúde 

Mental será presidida pelo presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, ou na sua 

ausência ou impedimento eventual, pelo 

substituto designado. 

Art. 4º O Regimento Interno da I Conferência 

Municipal de Saúde Mental será aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde e editado por 

meio de portaria do Prefeito Constitucional de 

Alagoa Nova - PB 

Art. 5º As despesas com a organização e 

realização da I Conferencia Municipal de Saúde 

Mental correrão por conta das dotações 

orçamentárias da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Alagoa 

Nova, PB, 12 de Abril de 2022. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PORTARIA Nº 181/2022 

 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE 
CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de 
Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os termos 
que preceitua a Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município e demais Legislações em 
vigor, em especial a Lei Complementar 
Municipal n° 77/2022; 
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CONSIDERANDO, que cabe ao Município, nos 
termos do disposto nos artigos 58, inciso III e 67 
da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de 
um representante da Administração, 

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos 
devem manter fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela entidade; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º. NOMEAR o senhor MATHEUS 
RODRIGUES DE SOUZA, para exercer em 
Comissão o cargo de Diretor da Divisão de 
Fiscalização de Contratos do Município de 
Alagoa Nova – PB, vinculado à Controladoria 
Geral do Município, constante na Estrutura 
Organizacional desta Prefeitura, símbolo CC - 5, 
com os vencimentos conforme estabelecido na 
referida Lei e alterações posteriores. 

Art. 2º São atribuições do fiscal de 
contrato: 

 I. Verificar se a entrega de materiais, execução 
de obras ou prestação de serviços ocorreram 
em estrita conformidade com as especificações 
e condições previstas no contrato 
administrativo fiscalizado; 

 II. Anotar/registrar em formulário ou livro 
próprio todas as irregularidades e ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, 
apontando e comunicando formalmente as 
faltas ou defeitos observados ao contratado; 

 III. Determinar direta e imediatamente ao 
contratado que sejam adotadas as providências 
necessárias para a correção de eventuais faltas 
ou defeitos observados na execução do 
contrato, e, quando essa determinação 
ultrapassar a competência do fiscal, o fato 
ensejador deverá ser prontamente comunicado 
ao setor TITULAR para a adoção das medidas 
cabíveis; 

 IV. Atestar as notas fiscais, encaminhando-as à 
unidade administrativa competente para o 
processamento e pagamento da despesa; 

V.. Comunicar ao gestor/autoridade 
competente, formalmente, sobre as 
irregularidades, faltas ou defeitos observados 
na execução contratual, sugerindo, inclusive, 
possíveis penalidades que podem ser aplicadas 
ao contratado; 

 VI. Solicitar à unidade administrativa 
competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato cuja fiscalização esteja sob 
sua responsabilidade; 

VII. Realizar o acompanhamento do 
cumprimento do cronograma de execução do 
contrato; 

 VIII. Verificar se houve subcontratação do 
objeto pactuado em desacordo com o contrato, 
fora das hipóteses admitidas em lei ou sem a 
autorização da Administração; 

 IX. Verificar a quantidade e a qualidade dos 
materiais e insumos empregados na execução 
do contrato; 

X. Verificar se, durante a execução de obras ou 
serviços, o contratado disponibilizou as 
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instalações, equipamentos, máquinas e pessoal 
técnico especializado necessário ao 
cumprimento de cada etapa do objeto 
contratado, conforme estipulado no projeto 
básico ou termo de referência da contratação, 
bem como nas relações e declarações 
apresentadas pelo contratado na fase de 
habilitação da licitação; 

 XI. Encaminhar ao gestor/autoridade 
competente eventuais pedidos de modificações 
no cronograma físico-financeiro de execução, 
de substituições de materiais ou equipamentos, 
e de demais alterações contratuais 
apresentadas pelo contratado; 

 XII. Verificar se, na execução do objeto, o 
contratado toma as precauções necessárias 
para evitar eventuais danos a terceiros; 

 XIII. Sugerir ao gestor/autoridade competente 
a interdição ou paralisação imediata do 
contrato, quando, efetivamente, constatar uma 
irregularidade que possa comprometer a 
qualidade futura do objeto contratado; 

 XIV. Comunicar via gestor/autoridade 
competente, situações irregulares verificadas 
na execução contratual que devam ser objeto 
de atenção de órgãos fiscalizadores, como 
Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Defesa Ambiental, etc.; 

 XV. Representar perante as autoridades 
competentes a ocorrência de possíveis crimes 
de que tenha conhecimento em virtude do seu 
ofício, como apresentação de documentos 
falsos, crimes contra o meio ambiente e crimes 
contra a Administração Pública; 

 XVI. Recomendar ao gestor/autoridade 
competente a glosa de pagamentos por objetos 
contratuais mal executados ou não executados; 

 XVII. Realizar o recebimento do objeto 
contratado em caráter provisório, e em 
definitivo quando a legislação assim permitir ou 
não vedar; 

 XVIII. Verificar a regularidade jurídica, 
trabalhista e fiscal do contratado, quando as 
normas internas assim definirem. 

Art. 3º O serviço de fiscal de Contrato é 
considerado de caráter público relevante, 
sendo vedada qualquer remuneração. 

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa 

Nova-PB, Estado da Paraíba, em 09 de Março 
de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 

 

 


