
  

INFORMATIVO Nº 01 
 

 
 
 

Passagens 

Os Representantes de Usuários Membros do CEP e Membros da CONEP que necessitarão de deslocamento 
aéreo terão as passagens emitidas pelo MS, de acordo com a disponibilidade de voos da companhia aérea e 
encaminhadas pelo e-mail informado na ficha de inscrição e planos de voo já enviados à CONEP. Os 
participantes que necessitarão de deslocamento terrestre deverão comprar o seu próprio bilhete nas 
Companhias Rodoviárias para posterior reembolso mediante comprovação dos bilhetes utilizados. 
Outros membros Representantes indicados pelos CEP e Convidados, conforme já informado na Carta Circular 
nº 156/2014, as passagens aéreas e/ou terrestres para o ENCEP deverão ser custeadas pela Instituição (CEP) a 
que pertence o participante indicado por ela. 
Obs. 1: O(a) participante que utilizar condução particular ou taxi não terá direito a ressarcimento de valores. 
Obs. 2: O(a) participante que necessitar trocar sua passagem deverá se dirigir ao balcão da Empresa e arcar 
com os gastos. 

Traslado  

Haverá traslado a todos os participantes do ENCEP partindo dos seguintes pontos:  

 Aeroporto de Guarulhos/Atibaia/Hotel – Hotel/Aeroporto de Guarulhos;  

 Rodoviária de Guarulhos/Hotel – Hotel/Rodoviária de Guarulhos; 

 Rodoviária de Atibaia/Hotel – Hotel/Rodoviária de Atibaia. 
Os Representantes de Usuários Membros dos CEP e Membros da CONEP terão o traslado já programado pela 
Secretaria Executiva  da CONEP. 
Outros membros Representantes indicados pelos CEP e Convidados deverão informar antecipadamente a 
data e hora das passagens (ida e volta) para a programação do traslado - e-mail: conep.encep@saude.gov.br 
 

 
 
 
 

 Hospedagem 
 

 
Hotel 

Tauá Hotel e Convention Atibaia, situado na Rodovia Dom Pedro 1º, KM 86, Bairro Usina – 
Atibaia/SP. 

 
Check in 

(chegada no 
hotel) 

 

 
Representantes de Usuários (as) Membros do CEP e Membros da CONEP: dia 16 de 
novembro de 2014 a partir das 17h. 
Outros membros Representantes indicados pelo CEP e Membros da CONEP: dia 17 de 
novembro de 2014 a partir das 17h. 

Check out  (saída 
do Hotel) 

 
Deverá ser providenciado por todos (as) participantes do ENCEP no período da tarde de 19/11/14. 

 
Inclui 

 
Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, conforme o item (abaixo):  

         Quartos Os quartos serão triplos, distribuídos por ordem de chegada ao hotel (Check in). 

 
Não inclui 

Ligações telefônicas locais, interurbanas e internacionais, consumo no frigobar, serviços 
de lavanderia e demais serviços oferecidos pelo hotel. 

Refeições 

Aos/as Representantes de Usuários (as) Membros do CEP e Membros da CONEP serão fornecidos nos dias 
16/11 apenas o jantar e  17/11 o café da manhã, almoço, café da tarde e jantar volante- Abertura do ENCEP.  
Aos outros membros Representantes indicados pelos CEP, Membros da CONEP e Convidados será fornecido 
no dia 17/11 apenas o jantar volante  de Abertura do ENCEP. 
A todos (as) participantes será fornecido, nos dias 18 e 19/11, o café da manhã, almoço, café da tarde e 
jantar. 

Prestação de 
Contas 

Os (as) participantes receberão na pasta do material do Evento o Relatório de Viagem que deverá ser 
preenchido e entregue à Secretaria Executiva da CONEP juntamente com os Cartões de Embarque (ida e volta) 
devidamente anexados.  
Obs. 1: O(a) participante é responsável por providenciar previamente os seus próprios check in da viagem 
de ida e volta e entregá-los à Secretaria Executiva da CONEP no local do evento para  a prestação de contas.  
Obs. 2: Caso não faça a prestação de contas corretamente o (a) participante ficará com restrição no 
cadastro do Ministério da Saúde para futuras emissões de passagens e diárias. 
Obs. 3: A Secretaria Executiva da CONEP estará a disposição no local do evento para atender os 
participantes do ENCEP. 
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