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CALENDÁRIO DE REUNIÕES MESA SETORIAL – MSS

2019

PARTICIPANTES DIA SEM HORÁRIO

SECRETARIA EXECUTIVA 19/02

MSS PLENÁRIO * 12/03 3ª 9:00/12:00

SECRETARIA EXECUTIVA 16/04

MSS PLENÁRIO * 14/05 3ª 14:00/17:00

SECRETARIA EXECUTIVA 18/06

MSS PLENÁRIO * 16/07 3ª 9:00/12:00

SECRETARIA EXECUTIVA 20/08

MSS PLENÁRIO * 17/09 3ª 14:00/17:00

SECRETARIA EXECUTIVA 15/10

MSS PLENÁRIO * 19/11* 3ª 9:00/12:00

SECRETARIA EXECUTIVA 10/12
* reunião para todos os membros titulares da mesa ** reunião somente para o representante da mesa setorial da saúde

LOCAL : SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA SECRETARIA (no dia 19/11 o local será confirmado 
posteriormente)

AMPARO LEGAL – REGIMENTO INTERNO DA MSS
Seção II - Das Reuniões
Art. 18 A Secretaria Executiva se reunirá mensalmente, e as reuniões ordinárias da MSS serão a cada
(02) dois meses.
§ 1º.  Em conjunturas  especiais  e  em comum acordo,  poderão ser  propostos  calendários complementares  de reuniões
extraordinárias, desde que requerida pela maioria simples dos seus integrantes.
§ 2º. Convocações de reuniões extraordinárias,  apresentação de itens à pauta, definição de datas,horário e local, poderão
ser realizados de forma verbal ao final de cada reunião, fazendo-se a devida
anotação na respectiva ata.(...)

§ 7º. A MSS deverá observar os seguintes procedimentos:
I. Previamente os membros TITULARES receberão, por meio eletrônico, a convocação formal acompanhada da pauta da
reunião, da ata da reunião anterior e demais documentos e materiais de subsídios;
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das atividades funcionais
quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação,  o membro titular  deverá justificar  sua ausência  junto  à  Secretaria
Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma a titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a banco de horas e/ou
dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, nem decisões.
V. A convocação dos partícipes para a reunião ordinária será encaminhada no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores à sua
realização; devendo conter a data e o local da reunião e a proposta de pauta.
§ 8º. Somente poderão participar das reuniões da MSS os respectivos membros da sua estrutura funcional, podendo, por
aprovação consensual da MSS, serem realizados convites específicos, de acordo com a necessidade.
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