
 

 

DECRETO Nº 001-A/2023-GAB/PMSJP. 

 

Dispõe sobre nomeação dos 

membros da comissão organizadora 

da 11° Conferência Municipal de 

Saúde e Realização das eleições dos 

novos conselheiros do biênio 2023-

2025.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com o inciso IX do art. 74 da Lei Orgânica 

do Município, juntamente com o art. 1º da Lei Municipal nº 075/1999 e a lei 

municipal nº 42/1994. 

CONSIDERANDO o encerramento da vigência do mandato do Conselho 

Municipal de Saúde de 2020 a 2022, expressos nos Decretos Municipais nº 055-

A/2020 e nº 031/2022-GAB/PMSJP, expirados ao termino do ano de 2022. 

CONSIDERANDO ofício nº 001/2023, datado 02/01/2023, no qual relata o 

encerramento do mandato dos conselheiros do exercício 2020/2022 do 

Conselho Municipal de Saúde ao final do ano de 2022, consubstanciado nos 

decretos citados no parágrafo anterior, informando a omissão do conselho 

durante a vigência de seu mandato em “CONVOCAR AS CONFERÊNCIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE”, obrigação esta, expressa no inciso VIII, da Lei 

Municipal nº 042/1994, com redação alterada pelo art. 2º da Lei Municipal nº 

75/1999, que passou a obrigação da convocação da conferencia municipal de 

saúde ao Conselho Municipal de Saúde. 

CONSIDERANDO ainda o texto do ofício nº001/2023, datado 02/01/2023, 

solicitando a nomeação de membros da comissão organizadora da 11° 

Conferência Municipal de Saúde, e a realização, que por fim, se encontra na 

realização das eleições dos novos membros permanentes para o Conselho 

Municipal de Saúde para o exercício do mandato 2023/2025.  

CONSIDERANDO o Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, princípio 

este fundamental, que versa sobre a impossibilidade da interrupção dos serviços 

públicos e o pleno direito dos administrados de que não sejam suspensos ou 

interrompidos, dada sua natureza e relevância das atividades escolhidas e 



 

 

qualificadas pelo legislador em determinado momento histórico, que se realizam 

em razão das necessidades da coletividade. 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do desempenho de atividade 

administrativa que, por sua vez deriva do princípio fundamental da 

indisponibilidade, para a Administração, dos interesses públicos, resta 

impossível a suspensão ou a interrupção dos serviços públicos. 

D E C R E T A :  

Art. 1º Ficam nomeados para compor a comissão organizadora da 11° 

Conferência Municipal de Saúde, e a realização da eleição dos novos membros 

permanentes para o Conselho Municipal de Saúde para o exercício do mandato 

2023/2025. 

I- Os seguintes Membros da comissão organização 11° Conferência 

Municipal de Saúde, serão: 

TITULAR SUPLENTE SEGMENTO 

Pedro dos Santos Antônio Filho Pereira Usuários 

Naydson Costa dos 

Santos 

Maria Luiza Souza de 

Araújo 

Usuários 

Eduardo Gama Mendes Maria Adelir Sampaio 

dos Santos 

Trab. Saúde 

Deuzelina Ferreira 

Soares 

Marilene Gomes da 

Silva 

Gestor 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão 

por conta própria do orçamento, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

Art. 4º - Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se. 



 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO/PA, aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2023. 

 

 

 

 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 

 

 

Publicado no Mural Oficial da SEMAD, Publicado no Portal da 

Transparência, página oficial da prefeitura municipal de Senador José 

Porfírio-PA,  na data supra. 
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