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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

DECRETON° 039/2011
Data: 02/05/2011

SÚMULA: Institui o Núcleo de Educação em Saúde e
Mobilização Social, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Diamante D' Oeste, no Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas, Decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Núcleo Educação em Saúde com a finalidade de elabo-
rar e desenvolver ações de Educação em Saúde e Mobilização Social, a fim de apoiar
todos os setores técnicos dos Departamentos e articular com os demais órgãos públicos
e comunitários as atividades que visam à promoção da saúde da população.

Art. 2° - O Núcleo de Educação em Saúde tem como objetivo fortalecer todas as
ações de Saúde do interesse do Município, criando uma prática mais integral e interinsti-
tucional, desenvolvendo as seguintes ações:

I - capacitar as equipes do Programa Saúde da Família - PSF, Programa de A-
gentes Comunitários de Saúde - PACS e as equipes das Unidades de Saúde para de-
senvolver as ações educativas na rotina dos serviços;

11 - realizar ações de Educação em Saúde e Mobilização Social previstas nos
convênios de saneamento concedidos pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA ou
outros entes Federados;

111 - auxiliar nas campanhas de vacinação do município e na vigilância à saúde;

IV - mobilizar a sociedade para o controle de agravos à saúde em articulação
com o PACS e PSF;

V - apoiar os eventos e campanhas visando o controle de agravos em situações
emergências.

Art. 3° - O Núcleo de Educação em Saúde deverá utilizar método e processo par-
ticipativo buscando práticas inovadoras a partir da realidade local, para a construção e
transmissão do conhecimento e na ação coletiva para melhoria e transformação social,
mudanças de hábitos, melhorando os aspectos em saúde e saneamento.

Art. 4° - As ações do Núcleo de Educação em Saúde constituem-se em estraté-
gias de ação, tais como:
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I _ introdução de conteúdos programáticos nas escolas da rede municipal de en-
sino que esclareçam as campanhas de saúde, como: combate a dengue; vacinações e
saneamento; entre outros;

11_ desenvolvimento de estudos de comunicação social e materiais gráficos de
linguagem acessível, para difundir o conhecimento das causas e conseqüências de do-

enças;

111_ desenvolver a capacitação de recursos humanos envolvidos nas áreas de
saúde, educação e lideranças comunitárias, visando o aperfeiçoamento no processo de
Educação em Saúde e Mobilização Social;

IV _ criação de mecanismos e indicadores para o acompanhamento e avaliação
das ações de Educação em Saúde e Mobilização Social para prevenção de doenças e

controle de agravos.

Art. 50 _ O Núcleo de Educação em Saúde será composto com servidores e cola-
boradores dos seguintes departamentos:

I - de Educação; Adriana Franco dos Santos - Pedagoga;

11- de Saúde; Jesulene Maria Barbosa Franco - Assistente Social;

111_Vigilância Sanitária; Sidnei Donizete Luqui - Técnico Vigilância Sanitária;

IV - de Assistência Social; Solange Aparecida Andrade - Assistente Administrati-
vo;

V - de Meio Ambiente; Deni Kowalski - Técnico Agrícola;

VI - Conselho Municipal de Saúde; Ângela Canalle - Secretaria;

VII - Representante da Comunidade Civil. Maristela Duarte - Clube de Mães;

Parágrafo Único - A coordenação dos trabalhos do Núcleo de Educação em Sa-
úde estará a cargo de um representante do Departamento de Saúde.

Art. 60
- Os membros do Núcleo Educação em Saúde atuarão por um período de

2 anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

_ Parágrafo Único - Os membros não receberão remuneração adicional pela atua-
çao.

Art. 7
0

- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário .
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Gabinete da Prefeita Municipal de Diamante D'Oeste
Aos dois dias do mêS\d\ !f1aipdlo ano de\dois mil e onze .
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