
 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0  

Fon e/P AB X:3 211 -41 20      -      cm sr iop r eto@c ms r io p re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

 

CONVOCAÇÃO 

 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, 

que será realizada no dia 12/11/2019, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 

sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora 

marcada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a 

mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 

II. Envio de solicitação de credenciamento de 5 (cinco) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
para o Ministério da Saúde – Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e Homologação dos resultados das eleições dos Conselhos Locais de Saúde Biênio 

2019-2020 – Antonio Fernando de Araujo; 

II. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Kaiser Clínica & Hospital Dia – Antonio Fernando de Araujo; 

III. Eleição de 01 (um) representante do gestor/prestador  para compor a Comissão de Avaliação de 

Instrumentos Planejamento – Antonio Fernando de Araujo; 

IV. Eleição de 01 (um) representante do gestor/prestador para compor a Comissão  Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador – Antonio Fernando de Araujo; 

V. Eleição de 01 (um) representante do segmento gestor/prestador para compor a Comissão  

Intersetorial de IST, AIDS e Hepatites Virais – Antonio Fernando de Araujo; 

VI. Apreciação da prorrogação do Convênio 005/2017 com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, 

pelo período de 12 meses sem alteração de valores; 

VII. Apreciação da prorrogação do Contrato Assistencial com o Hospital de Base DIL 0029/17 pelo 

período de 12 meses sem alteração de valores; 

VIII. Apreciação do pregão eletrônico para contratação de serviço de litotripsia extracorpórea serviço de 

urodinâmica - valor mensal de R$ 11.598.24 (prazo de 12 meses, prorrogável por 5 anos). 

 

 

São José do Rio Preto, 6 de novembro de 2019. 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


