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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

Diretor: Leandro Lombardi Campos

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO 
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo de Direito Público nº 055/2019. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado:LEANDRO TOMÉ DA SILVA. Fundamento Legal: 
Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Ob-
jeto: Prestação de serviços temporários. Função:SERVENTE, Nível A-01. Vigência: 
O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, 
conforme processo seletivo 001/2018; Início da vigência: 03/06/2019.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 056/2019. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: LUCAS WEMERSON FERREIRA. Fundamento 
Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição 
Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:SERVENTE, Nível A-01. 
Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual 
período, conforme processo seletivo 001/2018; Início da vigência: 03/06/2019.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 057/2019. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: ALCIR BATISTA DO NASCIMENTO. Fundamen-
to Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição 
Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:SERVENTE, Nível A-01. 
Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual 
período, conforme processo seletivo 001/2018; Início da vigência: 03/06/2019.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 058/2019. Contratante: SAS – Ser-
viço de Água e Saneamento. Contratado: CLÁUDIO MARCELINO SILVA JÚNIOR. 
Fundamento Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da 
Constituição Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:MOTO-
RISTA, Nível A-17. Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, 
prorrogável por igual período, conforme processo seletivo 002/2018; Início da vi-
gência: 03/06/2019.

EXTRATO DE PORTARIA
LEANDRO LOMBARDI CAMPOS, DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊN-
CIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR – SIMPAS, NOMEADO PELO DECRETO DE 19 DE 
FEVEREIRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM A SEÇÃO III, ARTIGO 7º, DA LEI 
DELEGADA Nº 57 DE 13 DE MAIO DE 2013, EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU CARGO 
E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:

PORTARIA Nº 06/2019 - Retificar a Portaria nº 08/2018 para nela constar: “Conce-
der pensão por mortede acordo com o art. 229, I, a, da Lei Municipal nº 3.245/95, à 
beneficiária Walquíria Regina do Nascimento Moreira, CPF nº 041.095.816-64, ede 
acordo com o art. 229, II, a, da Lei Municipal nº 3.245/95, ao beneficiário Samuel 
Carlos do Nascimento Moreira, CPF nº 020.844.046-14, ambas fundamentadas 
constitucionalmente pelo art.40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, com redação 
dada pela EC nº 41/2003, sendo os beneficiários cônjuge e filho, respectivamen-
te, do servidor aposentadoFrancisco Moreira, CPF nº 397.291.507-10, matrícula nº 
26234, conforme parecer nº 432/2018 exarado pela Consultoria Geral do Município, 
com efeito retroativo à data do óbito ocorrido em 22/04/2018.Barbacena, 22 de 
maio de 2018.” Barbacena, 26 de abril de 2019. Leandro Lombardi Campos - Diretor 
do Simpas.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

ERRATA
Secretário: Samuel de Tarso Paiva Bernardes

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

A Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI torna público, para conhe-
cimento e esclarecimento dos interessados, na Ata n.º 037, publicada no e-DOB 
- Diário Oficial do Município no dia 15.05.2019, onde se lê:
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Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 290/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, JULIANA PINTO LOPES DE PAUVA MELO do cargo  
em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 4169/09. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, ao quarto dia do mês de junho de 2019. Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 04.06.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 291/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO do cargo  em 
comissão de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotado no Gabinete da Vereadora Joanna Bias Fortes, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei nº. 4939/19. 
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao quarto dia 
do mês de junho de 2019. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente  . 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 04.06.19. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 292/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, JULIANA PINTO LOPES DE PAUVA MELO para exercer 
o cargo  em comissão de Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Qua-
dro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Joanna Bias Fortes 

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada 
Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.513 - EXONERAR Letícia de Fátima Milagres, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Gerente de Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria 
de Assuntos Pedagógicos, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
- SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 11 de junho de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Delegada 
nº 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 e no Decreto nº 7.840/2015, e na for-
ma do art. 26, II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.514 - NOMEAR Letícia de Fátima Milagres, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Coordenador do Centro de Capacitação Funcional, 
na Consultoria Geral do Município - CGM, a partir desta data. Barbacena, 11 de 
junho de 2019.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 059/2019. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado:PABLO RAFFAIL DA FONSECA NASCIMENTO. 
Fundamento Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da 
Constituição Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:PORTEI-
RO, Nível A-03. Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, pror-
rogável por igual período, conforme processo seletivo 002/2018; Início da vigência: 
10/06/2019.



BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019
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ATA nº 550 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 06/05/2019 - Ata número quinhentos e 
cinquenta do Conselho Municipal de Saúde de Barba-
cena. Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e deze-
nove, no auditório do prédio onde funciona a sede do 
Conselho Municipal de Saúde, 2º piso, situado na Pra-
ça Conde de Prados s/n, centro, teve início a Reunião 
ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Saúde de Bar-
bacena. Às dezenove horas o Presidente Otávio, decla-
rou aberta a sessão que contou com a presença dos 
Conselheiros conforme consta no livro próprio de assi-
naturas das reuniões ordinárias e extraordinárias. Jus-
tificaram ausência: Flávio Augusto do Nascimento, 
Elayne Munis, Hilda Nalon, Hendryws Rosberg Pedroza 
Cimino, Nathália Stefânia de Oliveira, Oliveira Condé e 
Prisciliani Miranda Campos Silva. Foi lida e votada a 
ATA Nº 549 E APROVADA POR NOVE VOTOS A FAVOR 
E TRÊS ABSTENÇÕES COM A RESSALVA: NA ATA 549 
LINHA 19 ACRESCENTAR TRÊS ABSTENÇÕES. Foi feita 
Leitura da Ata Nº 61 da reunião da CISTT do dia 11 de 
abril de 2019. Otávio informou que serão lidas as Atas 
dos acompanhamentos dos Hospitais de todas as reu-
niões das comissões para dar ciência aos conselheiros. 
Foi feita a leitura da Ata da reunião da Comissão de 
Acompanhamento Hospital Regional FHEMIG de 
05.04.19. Ambas as atas serão publicadas no Diário 
Oficial do Município. Foi solicitada inclusão de pauta 
Pactuação Interfederativa 2019 (SISPACTO/2019) e 
foi aprovada por unanimidade. Otávio informou sobre 
o Ofício Circular nº 008 CESMG solicitando que a Mesa 
Diretora designasse um responsável pela Delegação e 
pelo preenchimento das fichas dos Delegados para a 
Etapa Estadual. Ficou acordado que Carmen Lúcia 
Werneck será a responsável. Otávio informou sobre o 
Fórum Intersetorial da Rede de Atenção Psicossocial 
de Barbacena que ocorrerá no dia 10 de maio, 13h30, 
no Instituto Bom Pastor e que terá a presença de 
Daiana Paula falando sobre o tema: “Gestão Autôno-
ma de Medicação”. Otávio apresentou Júnior da Esta-
ção Minas que faz a transmissão das sessões da Câ-
mara. Disse que existe um projeto do Conselho fazer a 
transmissão das reuniões e que foi solicitado apoio à 
Câmara Municipal, mas enviaram parecer rejeitando o 
pedido. Informou que Júnior estava fazendo um estu-
do do áudio no auditório, e verificando o que existe de 
estrutura. Solicitou o apoio das Conselheiras do seg-
mento do Governo para que o projeto seja realizado. 

Júnior informou que o propósito da TV foi sempre 
mostrar o que existe de bom na cidade e dar visibilida-
de às coisas que estão acontecendo. Falou dos proje-
tos anteriores como a transmissão das missas e das 
sessões da Câmara, e que estão vendo os órgãos pú-
blicos que precisam dar visibilidade ao que estão fa-
zendo. Ressaltou que a saúde é superimportante. In-
formou que foi convidado por Otávio para fazerem um 
teste, e falou da possibilidade de ser feito na próxima 
sessão. Otávio falou que têm sido muito discutido o 
acesso à informação da população ao serviço de saú-
de. Falou que têm que dar ciência e publicidade do 
que está sendo feito. Ressaltou a ausência da popula-
ção nas reuniões, que ficam sempre julgando sem 
participar.  Citou que no facebook da prefeitura foi 
publicado uma reportagem sobre a inauguração do 
serviço no CEM de Raio X e de Hemodinâminca, e que 
havia nos comentários finais pessoas reclamando que 
a rua deles estava cheia de buracos e o governo esta-
va gastando com equipamento de saúde. Otávio la-
mentou aquilo estar acontecendo porque Barbacena é 
referência em Saúde e a população continua culpan-
do, condenando sem saber o que está acontecendo. 
Otávio ressaltou que 60% dos problemas na saúde 
são vinculados à informação e 40%  ao recurso. Falou 
sobre o problema com a oncologia no Hospital Ibia-
paba onde foram tirados mais dois médicos. Disse que 
a população precisa saber do porque estes médicos 
foram tirandos, e que esta informação deve vir não só 
do Hospital Ibiapaba como também do Conselho de 
Saúde, independente dele, Otávio, estar como presi-
dente, têm que dar noticiamento destas pautas. Disse 
que a transmissão vem como meio de comunicação e 
ressaltou que não se trata de custo, mas de investi-
mento. Que é um investimento em comunicação para 
a população, para não chegarem tantos problemas 
que não precisavam chegar. Esclareceu que será tam-
bém uma economia em relação ao tempo que cada 
setor gasta respondendo demandas embasadas na lei, 
que não precisariam ser respondidas se a informação 
estivesse disponível. Otávio solicitou o apoio da Secre-
traria Municipal de Saúde e ressaltou que o projeto vai 
ajudar muito em relação à divulgação do serviço, jun-
tamente com o Conselho de Saúde próximo à popula-
ção, e destacou que que estão vivendo um momento 
diferente. Júnior falou que é um problema do povo 
brasileiro ser mal informado e, por isso, não tem idéia 
dos seus direitos. Ressaltou que sendo mais informa-
do, o povo vai saber brigar por aquilo que é de seu 
direito e a politicagem vai acabando, porque o povo 
bem informado sabe qual a diferença entre uma polí-
tica boa e politicagem. Ficou acordado que Júnior fará 
um teste na próxima reunião do Conselho. Sr. Vicente 
Rosa pediu a palavra para lembrar do saudoso Rogério 
que era comprometido com o social. Na sequência, a 
Subsecretária de Promoção e Ações em Saúde Rosiany 
Araújo de Paula apresentou os Indicadores para a Pac-
tuação Interfederativa 2019 - SISPACTO/2019. Ro-
siany informou que foram consultados os resultados 
de 2018 e o que pretendem de meta para 2019. Infor-
mou que o resultado é a razão do quantitativo de mor-
talidade em um determinado período pelos quatro 
núcleos de mortalidade, não obtendo um  número in-
teiro. Rosiany discorreu sobre os 23 indicadores. Infor-
mou que têm dois laboratórios para atender o municí-
pio e região nos exames citopatológicos (indicador nº 
11): Laboratório Santa Clara e Laboratório de Medici-
na. Disse que devido às férias do Laboratório de Medi-
cina nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, os 
exames ficam todos acumulados, e nos meses seguin-
tes ocorre a normalização. Ressaltou que é um proble-
ma que enfrentam com o Laboratório. Carmen sugeriu 
que deveriam mudar de prestador já que o Laborató-
rio de Medicina fica três meses sem prestar o serviço, 
e os Conselheiros concordaram com sua sugestão. 
Rosiany informou que apenas dois laborários prestam 
este serviço e que optou-se por os municípios referen-
ciados serem direcionados para o Laboratório Santa 
Clara e o município de Barbacena para o Laboratório 
de Medicina. Otávio perguntou como é feito quando 
há férias. Carmen ressaltou que foi informado por Ta-
tiane que sempre chegam pacientes em estágio avan-
çado de câncer devido ao atraso nos resultados dos 
exames. Rosiany informou que já foi feito um docu-
mento cobrando do Laboratório. Carmen questionou 
que a Faculdade de Medicina não tem nada a ver com 
o serviço e que se o laboratório não atender, será pre-

 
 

Indicadores para a Pactuação Interfederativa 2019 - Município: Barbacena-MG 1 

Nº INDICADOR CLASSIFICAÇÃO RESULTADO 
2018 

META 2019 

1 

a) Para município e região com menos de 100 
mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 
30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis U (doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas 

U 303,44 380,0 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
(10 a 49 anos) investigado E 100% 90% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa 
básica definida U 96,81% 95% 

4 

Proporção de vacinas selecionadas do 
Calendário Nacional de Vacinação para crianças 
menores de dois anos de idade - Pentavalente 
(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - 
com cobertura vacinal preconizada 

U 95,46% 75% 

5 
Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 
60 dias após notificação 

U 100% 90% 

6 Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes U 100% 100% 

7 Número de casos autóctones de malária E Não se aplica  

8 Número de casos novos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade U 03 10 

9 Número de casos novos de AIDS em menores de 
5 anos U 0 0 

10 

Proporção de análises realizadas em amostras 
de água para consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 
turbidez 

U 44,21% 45% 

11 

Razão de exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local e a 
população da mesma faixa etária 

U 0,32 0,40 

12 

Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos na população residente de determinado 
local e população da mesma faixa etária 

U 0,23 0,33 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde 
suplementar U 28% 27% 

Nº INDICADOR CLASSIFICAÇÃO 
RESULTADO 

2018 
META 2019 

 
14 

Proporção de gravidez na adolescência entre as 
faixas etárias de 10 a 19 anos 

 
U 11,24% 12% 

15 Taxa de mortalidade infantil U 10,10 9,0 

16 Número de óbitos maternos em determinado 
período e local de residência U 0 0 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes 
de Atenção Básica U 65,29% 70% 

18 
Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

U 58,29% 80% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal 
na Atenção Básica U 38,74% 38% 

20 

Percentual de municípios que realizam no 
mínimo seis grupos de ações de Vigilância 
Sanitária consideradas necessárias a todos os 
municípios no ano 

U 83,33% 83,33% 

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATAS

ciso arrumar outro que faça os exames durante todo o 
ano. Rosiany disse que poderiam também direcionar  
para o Laboratório Santa Clara. Carmen disse que não 
podem ficar três meses sem resultado de exames cito-
patológicos. Rosiany disse que para o ano corrente 
poderão melhorar a logística para não ficarem os três 
meses sem exames. Foi questionado se eles param em 
julho. Rosiany informou que são apenas quinze dias e 
que não ocorre um impacto igual ao final do ano. Otá-
vio ressaltou que o ideal é que não parassem, e suge-
riu que, se vão direcionar para o Laboratório Santa 
Clara, devem direcionar sempre que o Laboratório de 
Medicina parar. Ressaltou que devem verificar se orça-
mentariamente pode-se fazer isso. Ficou acordado 
solicitar para o Setor Jurídico o Contrato do Plano Ope-
rativo dos Laboratórios de Citologia e Análises Clínicas. 
Rosiany ressaltou que o indicador foi mantido devido à 
assistência e que será cobrado das equipes e que pre-
cisam verificar a questão do laboratório. Otávio falou 
sobre o dia do Agente Comunitário e perguntou para 
Rosiany qual é a agenda de capacitação desses agen-
tes. Ela informou que ano passado Prisciliani fez um 
cronograma de capacitação com os Agentes Comuni-
tários que foi fechado no mês de novembro, e que 
para este ano ainda não havia começado. Otávio disse 
que o maior propulsor de informação no momento na 
Secretaria de Saúde é o Agente Comunitário. Sugeriru 
que comecem a pensar em alguma coisa de três em 
três meses passar o que é oferecido, como é ofereci-
do, montar companhas e não ficar esperando apenas 
as campanhas do governo federal e estadual para fa-
zer companha de mamografia. Lúcia disse que fizeram 
um alinhamento em sua equipe, e que deveria haver 
também um alinhamento para uma campanha durante 
o ano todo, e não apenas em outubro. Rosiany infor-
mou que exitem cento e setenta e cinco Agentes Co-
munitários de Saúde. Lúcia informou que na UBS do 
Carmo os exames de mamografia e preventivos são 
feitos permanentemente. Rosiany falou que irá estipu-
lar metas. Otávio disse que é preciso saber como esti-
mular as Unidades a buscar essa meta. Sugeriu que 
promovam um Workshop de três em três meses. Per-
guntou se os Agentes de Saúde conhecem os indica-
dores. Rosiany disse não e Otávio ressaltou que é 
porque não dão conhecimento para eles. Falou que 
terão que trazer para a plenária do Conselho os coor-
denadores, os enfermeiros, as equipes que são res-
ponsáveis, para que possam cobrar deles e para que 
os resultados possam apacerecer. Ressaltou que não 
adianta só Rosyane e Prisciliani cobrarem; terão que 
apresentar o resultado da Unidade na plenária. Ficou 
acordado que para a próxima reunião do Conselho 
seja apresentado o Calendário de Apresentações das 
Metas do 1º quadrimestre do SISPACTO 2019 (Pacto 
Interfederativo 2019) por Unidade Básica de Saúde e 
que a Subsecretária seja notificada via ofício. Otávio 
ressaltou que esteve presente na reunião Guadalupe, 
que era uma Conselheira de Saúde muito ativa.  Foram 
colocados em destaque os indicadores 15, 17 e 19. 
INDICADOR 15 - TAXA DE MORTALIDADE INFALTIL - 
Carmen ressaltou  que não têm que cumprir meta; 
que o objetivo é perseguir o resultado. Rosiany disse 
que em 2017 obtiveram 9,25, em 2018 = 10,10. ficou 
acordado pactuar a Meta para 2019 = 9,0. INDICA-
DOR 17 = COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA 
PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA - Rosiany infor-
mou que a cobertura atual é de 60,58%. Ficou acorda-
do pactuar a Meta de 70%. INDICADOR 19 = COBER-
TURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL 
NA ATENÇÃO BÁSICA = META PARA 2019 = 38%. 
Colocado em votação FOI APROVADO POR DOZE VO-
TOS A FAVOR A PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2019 
- SISPACTO 2019 - COM AS ALTERAÇÕES DOS INDI-
CADORES 15 (META 9,0), 17 (META 70%), E 19 (META 
38%).

Carneiro, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei nº. 4939/19. Gabi-
nete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Bar-
bacena/MG, ao quarto dia do mês de junho de 2019. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 04.06.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor 
Geral.

PORTARIA Nº. 293/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, JOSÉ FERNANDO DO 
NASCIMENTO para exercer o cargo  em comissão de 
Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotado no Gabinete da Verea-
dora Joanna Bias Fortes, de acordo com a Lei Munici-
pal nº. 4169/09, em vaga decorrente da exoneração 
de  Juliana Pinto Lopes de Paiva Melo. Gabinete do 
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, ao quarto dia do mês de junho de 2019. Verea-
dor Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. Tor-
nou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 04.06.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor 
Geral.
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Carmen esclareceu que a Programação Anual de 
Saúde - PAS/2019 foi aprovada em fevereiro e que 
a Secretaria estaria apresentando a PAS/2020. Fiocu 
acordado que a Planilha das PAS 2013 até 2019 seja 
encaminhada para todos os conselheiros via e-mail 
para conhecimento. Waldir informou que foi firmado 
um acordo com a CEMIG para aquisição de recurso 
para a construção da Quimioterapia na parte superior 
da obra da Radioterapia. Ressaltou que o projeto da 
obra ficou muito humanizado e solicitou o apoio de to-
dos para adesão ao projeto onde será preenchido uma 
ficha com os dados pessoais e o número da instalação 
da CEMIG e o titular da conta assina. a contribuição 
é mensal. Ressaltou que tem hosital em Belo Horizon-
te que recebe de Barbacena mais de cem mil reais. 
Solicitou que as pessoas contribuam com Barbacena. 
Carmen perguntou o custo da obra toda e Waldir disse 
que ficará e em quatro milhões - será o Centro Onco-
lógico Ibiapaba/CEBAMS com entrada pela rua rio de 
Janeiro. Waldir se colocou à disposição para apresen-
tar a obra e o projeto para quem quiser conhecer e 
disponibilizou formulários para preenchimento. Otávio 
informou que no dia 30 de abril ele e Mário do SINTER 
foram à Via 040 com Sr. Sérgio Júnior - representante 
da Secretaria de Obras - tentar viabilizar o material 
fresado do asfalto (“munha”) para colocarem nos 
pontos críticos para se ter acesso à Unidades Básicas 
de Saúde. Ressaltou a presença impressindível do Sr. 
Júnior naquela visita principalmente porque a 040 não 
faz convênio com instituições, faz apenas com municí-
pios sem sua presneça não teriam tido sucesso naque-
la empreitada. Otávio informou que foi disponibilizado 
60 toneladas de resíduo de fresado para Barbacena 
com o apoio do Márcio do SINTER que também foi 
excepcional. Sr. Sérgio Júnior informou que o material 
fresado se trata de uma sobra de asfalto usado para 
saneamento de pontos críticos onde estarão atenden-
do alguns locais para acesso a atendimentos da saúde 
e ao SINTER - Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. 
Otávio ressaltou que irão trabalhar para que o ma-
terial fresado será destinado para a Zona Rural. Dei-
xou registrado que a presença do Márcio do SINTER 
foi impressindível para aquela conquista.  REssaltou 
que terão muito trabalho para buscar o material, mas 
que o mais difícil era conseguir. Fez uma sugestão de 
direcionarem o material também para a estrada de 
Ibertioga que vai para Santa Rita. Destacou a parti-
cipação do Conselho nesta conquista e ressaltou que 
a presença do assessor da Secretaria de Obras que 
deu confiabilidade na visita que eles fizeram foi im-
pressindível assim como as articulações do Márcio do 
SINTER. Sr. Sergio informou que 60 toneladas são em 
torno de 40 caminhões. Otávio falou que tem que ser 
aplicado nos locais críticos de difícil acesso. Carmen 
sugeriu que iniciem com Padre Brito,  que é um local 
abandonado pelo poder público. SUGESTÃO DE PAU-
TA PARA A  PRÓXIMA REUNIÃO: 1) Apresentação das 
metas do pacto interfederativo do 1º quadrimestre. 
Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Simo-
ne Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, 
redigi a presente ata. Barbacena, 13 de maio de dois 
mil e dezenove.
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Indicadores para a Pactuação Interfederativa 2019 - Município: Barbacena-MG 1 

Nº INDICADOR CLASSIFICAÇÃO RESULTADO 
2018 

META 2019 

1 

a) Para município e região com menos de 100 
mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 
30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis U (doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas 

U 303,44 380,0 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
(10 a 49 anos) investigado E 100% 90% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa 
básica definida U 96,81% 95% 

4 

Proporção de vacinas selecionadas do 
Calendário Nacional de Vacinação para crianças 
menores de dois anos de idade - Pentavalente 
(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - 
com cobertura vacinal preconizada 

U 95,46% 75% 

5 
Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 
60 dias após notificação 

U 100% 90% 

6 Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes U 100% 100% 

7 Número de casos autóctones de malária E Não se aplica  

8 Número de casos novos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade U 03 10 

9 Número de casos novos de AIDS em menores de 
5 anos U 0 0 

10 

Proporção de análises realizadas em amostras 
de água para consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 
turbidez 

U 44,21% 45% 

11 

Razão de exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local e a 
população da mesma faixa etária 

U 0,32 0,40 

12 

Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos na população residente de determinado 
local e população da mesma faixa etária 

U 0,23 0,33 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde 
suplementar U 28% 27% 

Nº INDICADOR CLASSIFICAÇÃO 
RESULTADO 

2018 
META 2019 

 
14 

Proporção de gravidez na adolescência entre as 
faixas etárias de 10 a 19 anos 

 
U 11,24% 12% 

15 Taxa de mortalidade infantil U 10,10 9,0 

16 Número de óbitos maternos em determinado 
período e local de residência U 0 0 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes 
de Atenção Básica U 65,29% 70% 

18 
Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

U 58,29% 80% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal 
na Atenção Básica U 38,74% 38% 

20 

Percentual de municípios que realizam no 
mínimo seis grupos de ações de Vigilância 
Sanitária consideradas necessárias a todos os 
municípios no ano 

U 83,33% 83,33% 
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EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 525 de 06 de maio de 2019 – ATA Nº. 
550. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em 
sua 550ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de maio 
de 2019, no uso de suas competências regimentais e 

Barbacena, 06 de abril de 2019. Otávio Augusto Ra-
mos Vieira - Presidente do CMS. Homologo a Resolu-
ção nº. 525/19 do Conselho Municipal de Saúde, nos 
termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do 
art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei Municipal nº 
4518 de 27/11/2013. José Orleans da Costa - Secretá-
rio de Saúde - SESAPS.

  
 

  

Indicadores para a Pactuação Interfederativa 2019 - Município: Barbacena-MG 

Nº INDICADOR CLASSIFICAÇÃO RESULTADO 
2018 

META 
2019 

1 

a) Para município e região com menos de 100 mil 
habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 
69 anos) pelo conjunto das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis U (doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas 

U 303,44 380,0 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
(10 a 49 anos) investigado E 100% 90% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica 
definida U 96,81% 95% 

4 

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário 
Nacional de Vacinação para crianças menores de 
dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), 
Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite 
(3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com 
cobertura vacinal preconizada 

U 95,46% 75% 

5 
Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 
60 dias após notificação 

U 100% 90% 

6 Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes U 100% 100% 

7 Número de casos autóctones de malária E Não se aplica  

8 Número de casos novos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade U 03 10 

9 Número de casos novos de AIDS em menores de 
5 anos U 0 0 

10 

Proporção de análises realizadas em amostras de 
água para consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 
turbidez 

U 44,21% 45% 

11 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 64 anos na população 
residente de determinado local e a população da 
mesma faixa etária 

U 0,32 0,40 

12 

Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos na população residente de determinado local 
e população da mesma faixa etária 

U 0,23 0,33 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde 
suplementar U 28% 27% 

 
14 

Proporção de gravidez na adolescência entre as 
faixas etárias de 10 a 19 anos 

 
U 11,24% 12% 

15 Taxa de mortalidade infantil U 10,10 9,0 

16 Número de óbitos maternos em determinado 
período e local de residência U 0 0 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes 
de Atenção Básica U 65,29% 70% 

18 
Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

U 58,29% 80% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal 
na Atenção Básica U 38,74% 38% 

  
 

  

20 

Percentual de municípios que realizam no mínimo 
seis grupos de ações de Vigilância Sanitária 
consideradas necessárias a todos os municípios 
no ano 

U 83,33% 83,33% 

21 Ações de Matriciamento realizadas por CAPS 
com equipes de Atenção Básica E 65% 100% 

22 
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 
de cobertura de imóveis visitados para controle 
vetorial da dengue 

U 5 4 

23 
Proporção de preenchimento do campo 
"ocupação" nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho 

U 92,75% 90% 

 

atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, 
pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013 e pela Re-
solução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando 
os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saú-
de em reunião realizada no dia 06/05/19 conforme 
lavrado em ata nº. 550; RESOLVE: APROVAR POR 
UNANIMIDADE A PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 
2019 - SISPACTO 2019 - COM AS ALTERAÇÕES DOS 
INDICADORES 15 (META 9,0), 17 (META 70%), E 19 
(META 38%).

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL - CMPIR
Presidente: Nivaldo Paulino Teodoro

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução 004/2019 – Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial – CMPIR. “Dispõe sobre 
Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no Con-
selho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
- CMPIR, atendendo o dispositivo da Lei Municipal LEI 
Nº 4006, de 15 de Janeiro de 2007, da Lei Delegada 
67 e Decreto 7.510/2013 e do Regimento Interno do 
CMPIR, Considerando o não preenchimento das vagas 
remanescentes dos representantes da sociedade civil; 
RESOLVE: Art. 1º Prorrogar o prazo de inscrição para 
os 07 (sete) representantes da sociedade civil para 
processo de eleição no Conselho Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial – CMPIR; Art. 2º A Assem-
bléia de Eleição será realizada no Auditório do Centro 
Administrativo Conde Prados,no dia 11 de Julho de 
2019, às 14 horas, na Praça Conde Prados, s/nº – 
Centro, Barbacena-MG. Art.3º As normas da Eleição 
constam no Regulamento do Anexo I desta Resolução, 
que dela faz parte integrante, para todos os efeitos, 
bem como o Anexo II. Art.4º Fica a Coordenadoria 
de Apoio aos Conselhos Municipais – CAC, responsá-
vel por acompanhar e fiscalizar todo o processo de 
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eleição, sendo reconhecida, dentro desta Resolução, 
como Comissão Eleitoral. Art.5º Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. Barbacena, 11 de Junho de 
2019. Nivaldo Paulino Teodoro - Presidente do CMPIR .

ANEXO I - REGULAMENTO DA ELEIÇÃO DE REPRE-
SENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL 

Art. 1º Tendo em vista o preenchimento da represen-
tação não governamental vacante no Conselho Muni-
cipal de Promoção e Igualdade Racial, será eleito em 
Assembléia a ser convocada pelo CMPIR, 07 (Sete) 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZA-
DA.
Parágrafo Único. Somente poderá participar do pro-
cesso de eleição do CMPIR, indicando representantes 
e exercendo o direito a voto, a entidade não gover-
namental.
Art.2º A Entidade interessada deverá indicar 01 (um) 
candidato para concorrer ao processo de eleição como 
titular e 01 (suplente), mediante apresentação dos se-
guintes documentos:
I - Ficha de inscrição, conforme modelo fornecido pelo 
CMPIR;
II - Cópia do documento de Identidade e do CPF do 
candidato;
III - Cópia de um comprovante de endereço atual do 
candidato;
IV - Declaração assinada pelo Presidente ou Diretor 
da Instituição comprovando vínculo do candidato com 
a Entidade.
V – Cópia do Estatuto da Entidade 
VI – Cópia da Ata de eleição e posse da Diretoria da 
entidade 
VII – Cópia de Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Parágrafo Único. O candidato indicado deverá ser pes-
soa idônea e envolvida com a política de Promoção e 
Igualdade Racial, 
Art.3º Os representantes das Entidades Não Governa-
mentais de promoção, de atendimento direto, de defe-
sa, de garantia, de estudos e pesquisas de Promoção e 
Igualdade Racial reunir-se-ão através: 
§ 1º A Assembléia para a escolha dos representantes 
mencionados no caput deste artigo, ocorrerá no dia 11 
de Julho de 2019.
§ 2º A nomeação e posse dos Conselheiros eleitos 
ocorrerá em ate 10 dias após o processo de eleição;
§ 3º O Conselheiro representante da Entidade Não 
Governamental, assim como seu Suplente, serão no-
meados para mandato de dois anos no período em 
que não poderão ser destituídos, salvo por deliberação 
de 2/3 (dois terços) dos componentes do Conselho, 
podendo ser reconduzidos por mais dois anos.
§ 4º Os Conselheiros Não Governamentais farão parte 
do CMPIR, enquanto permanecerem na entidade que 
representam.
§ 5º O Conselheiro Suplente poderá participar das reu-
niões do Conselho, sem direito a voto.
§ 6º A função do membro do Conselho é considerada 
de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 4º A inscrição deverá ser feita após a publicação 
do presente Edital, em dias úteis, no horário de 13 
às 18 horas, na Sala da Coordenadoria de Apoio aos 
Conselhos, localizada na Praça Conde de Prados, s/nº, 

Centro, Barbacena/MG, mediante formulário contido 
no anexo I ate o dia 08 de Julho.
Art. 5º Não poderá concorrer como candidato neste 
processo de eleição:
I- servidor público ou pessoa que possua vínculo de 
subordinação com o Poder Público (cargo comissio-
nado);
II- pessoa inidônea ou com processo judicial em an-
damento;
III- a autoridade judiciária, legislativa e o representan-
te do Ministério Público e da Defensoria Pública, com 
atuação na Comarca de Barbacena/MG;
IV- entidade com 02 (dois) mandatos consecutivos;
V – pessoa que tenha perdido mandato após proces-
so administrativo na Comissão de Ética do Presente 
Conselho. 
Art. 6º No dia e horário marcado, o Presidente do CM-
PIR, sob a fiscalização da Comissão Eleitoral, abrirá 
e instalará a Assembléia e designará a Mesa Diretora 
dos trabalhos, composta de um presidente e um rela-
tor e Conselheiros do CMPIR.
Art. 7º O representante indicado da entidade ou seg-
mento que teve sua inscrição deferida deverá identi-
ficar-se e assinar o livro de presença perante a Mesa 
Diretora.
Art. 8º Os candidatos poderão, a seu critério, se apre-
sentar para o público presente, apresentando ver-
balmente o seu currículo, num tempo máximo de 03 
(três) minutos, sendo que a ordem de apresentação 
deverá ser por sorteio.
Parágrafo Único.  Após a apresentação dos candida-
tos se iniciará imediatamente a votação, sendo que os 
eleitores votarão por voto secreto, por meio de cédula 
que conterá o nome de todos os candidatos ou por 
aclamação, conforme deliberação da Assembléia.
Art. 9º Cada entidade tem direito a 01 (um) repre-
sentante como votante podendo ele ser o próprio 
candidato. 
§ 1º Cada eleitor poderá votar somente em 01 (um) 
candidato e será nulo o voto que descumpra esse re-
quisito.
§ 2º Caso o eleitor, para fins deste processo não seja 
o representante legal da entidade, o mesmo deverá 
apresentar declaração com poderes específicos para 
votar em nome daquele.
§ 4º O candidato eleito deverá ter disponibilidade para 
participação das reuniões do CMPIR e de suas comis-
sões, sendo verificado três faltas consecutivas e cinco 
faltas alternadas sem justificativa o candidato eleito 
deverá ser substituído pela entidade que representa. 
Art. 10 Após declarada encerrada a votação pelo Pre-
sidente da Mesa Diretora, far-se-á a apuração dos vo-
tos, sendo eleito como Titular o candidato mais votado 
e como Suplente, o mais votado na seqüência.
Parágrafo Único.  Havendo empate, será considerado 
eleito o candidato mais idoso.
Art. 11 A eleição deverá ocorrer em local aberto ao 
público em geral.
Art. 12 Concluída a votação e a apuração dos votos, o 
Presidente proclamará o resultado, mandará lavrar a 
ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos 
os presentes.
Art. 13 O ato de nomeação e posse dos Conselheiros 
Titulares e Suplentes eleitos se darão por meio de Por-
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Coordenadoria de Apoio aos Conselhos – CAC 

Praça Conde Prados S/N – Centro  

Tel. (32) 33392073 

ANEXO II - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CMPIR - BIÊNIO 2017-2019 
 
1. Nome da Entidade:__________________________________________________________ 

Endereço completo:____________________________________________________________ 

2. Responsável legal:___________________________________ Função:_______________ 

Telefone:_____________________________________________________________________  

E-mail:______________________________________________________________________ 

Mandato: Início: _________________________Término:______________________________ 

Principal segmento da entidade:                                                                                                           

___________________________________________________________________________ 

3. Nome do Candidato para representar a Entidade no CMPIR: 
A) Titular:_________________________________________ Telefone: __________________                               

RG:_____________________CPF nº.________________ Email:________________________, 

Endereço:____________________________________________________________________ 

B) Suplente: _________________________________________ Telefone: ________________                               

RG:______________________CPF nº._________________Email:______________________, 

Endereço:____________________________________________________________________ 

4. Descreva resumidamente a experiência dos candidatos na área de Promoção e 
Igualdade Racial 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Declaração:  
O requerente identificado neste instrumento, nos termos desse edital solicita sua inscrição 

como candidato à eleição para representante da sociedade civil, e uma vez eleito(a)  se 

compromete participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como de Comissões  do 

CMPIR 

Por ser verdade, firma o presente.  

Assinatura do (a) candidato (a) __________________________________ Data: ___/___/____   

Assinatura do responsável legal da Entidade:_____________________________________  

Data:____/____/_____ 

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL DO CMPIR :  

(     ) DEFERIDO (     ) INDEFERIDO 

INDEFERIDO PELAS SEGUINTES RAZÕES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Data: ____ /____ /______        

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL: 

 

 
 
 
 

              

                                   Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial – CMPIR 

 

Coordenadoria de Apoio aos Conselhos – CAC 

Praça Conde Prados S/N – Centro  

Tel. (32) 33392073 

 

5. Declaração:  
O requerente identificado neste instrumento, nos termos desse edital solicita sua inscrição 

como candidato à eleição para representante da sociedade civil, e uma vez eleito(a)  se 

compromete participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como de Comissões  do 

CMPIR 

Por ser verdade, firma o presente.  

Assinatura do (a) candidato (a) __________________________________ Data: ___/___/____   

Assinatura do responsável legal da Entidade:_____________________________________  

Data:____/____/_____ 

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL DO CMPIR :  

(     ) DEFERIDO (     ) INDEFERIDO 

INDEFERIDO PELAS SEGUINTES RAZÕES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Data: ____ /____ /______        

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL: 

 

 
 
 
 

taria do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único.  O mandato de Conselheiro Titular e 
Suplente será de 02 (dois) anos, sendo admitida uma 
única recondução, nos termos da Lei Municipal LEI Nº 
4006, de 15 de Janeiro de 2007, Lei Delegada 67 e 
Decreto Municipal 7510/2013.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Caso fique sem representação por ausência 
de candidato inscrito ou eleito, o CMPIR em Assem-
bléia imediata deverá deliberar e constar na Ata da 
Assembléia de Eleição, como será ocupada a vaga 
remanescente.
Art. 15 É vedada a indicação de nomes ou qualquer 
outra forma de ingerência do Poder Público no proces-
so de escolha dos representantes da Sociedade Civil 
junto ao CMPIR.
Art. 16 A função do Conselheiro é considerada serviço 
público relevante, não remunerado.
Art. 17 Casos omissos nesse edital deverão ser resol-
vidos pela Comissão Eleitoral.
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