
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – PI  

AV. AGOSTINHO BARBOSA, N° 420, CENTRO 

CNPJ: 01.612.592/0001-65 

 

DECRETO N° 005/2022 

 

Dispõe sobre a convocação da 1ª 

Conferência Municipal de Saúde Mental 

de Nossa Senhora de Nazaré/PI. 

 

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas em lei. 

Considerando a deliberação do conselho municipal de saúde, na resolução de n° 04 de 

2022, emitida em 15 de março de 2022 que define a 1º Conferência Municipal de Saúde 

Mental, de Nossa Senhora de Nazaré/PI, DECRETA: 

Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Nossa Senhora 

de Nazaré/PI, a ser realizada nos dias 26 de março de 2022, em Nossa Senhora de 

Nazaré/PI, que será realizada na escola José de Ribamar Lopes a partir das 07 h, local 

oportuno a realização de seus objetivos, com o tema: "A Política de Saúde Mental como 

Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços 

da atenção psicossocial no SUS". O eixo principal será "Fortalecer e garantir Políticas 

Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos Direitos 

Humanos", que será desenvolvida em 4 (quatro) eixos. 

Art. 2° A 1ª conferência municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI será coordenada 

pelo (a) coordenador (a) geral da comissão organizadora e em sua ausência ou 

impedimento, pelo (a) coordenador (a) adjunto da comissão, que seguirá os atos 

descritos em regimento específico da conferência. 

Art. 3° A Comissão Organizadora da 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental de 

Nossa Senhora de Nazaré/PI, foram definidos e aprovados pelo Conselho Municipal de 

Saúde de Nossa Senhora de Nazaré/PI, sujeitos a adequações em sua composição 

durante o curso do evento. 



Art. 4° As despesas para a realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental de 

Nossa Senhora de Nazaré/PI e para a participação da Delegação do âmbito desse 

município na Conferência Estadual de Saúde Mental do PI, correrão por conta de 

recursos orçamentários da dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde. 

Art. 5° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação 

Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito de Nossa Senhora de Nazaré/PI, aos 18 dias 

do mês de março de 2022. 

 

 

 


