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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 9.005

“Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário para ações de emergência em 
saúde para combate à pandemia Covid-19, e dá providências”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 
5.056, de 30 de dezembro de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição 
do Município de Barbacena;
Considerando os §§ 2º e 3º do art. 167 da Constituição da República, que tratam 
da abertura de créditos extraordinários;
Considerando o inciso II do art. 41 e os artigos 44 e 45 da Lei nº 4.320, de 1964, 
que dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de 
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infec-
ciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou 
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a prorrogação do estado de calamidade pública em todo o território 
do Estado de Minas Gerais em face da pandemia “Covid-19”, nos termos dos Decre-
tos Estaduais nº 48.102, de 2020, e 48.205, de 2021, e a Resolução nº 5.558, de 
2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos pos-
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município, assim mais 
a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto Municipal nº 
8.804, de 04.01.2021, em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a Portaria GM/MS nº 561 de 26/03/2021, que autoriza, em caráter 
excepcional, o pagamento de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendi-
mento exclusivo aos pacientes da COVID-19 nos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, referentes ao primeiro trimestre de 2021;
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência 
0099/006/00624089-4 constando crédito, em 2021, de recursos financeiros da or-
dem de R$ 2.195.970,49 (dois milhões e cento e noventa e cinco mil e novecentos 
e setenta reais e quarenta e nove centavos); 
Considerando os Ofícios FMS/Direção/SESAP nºs. 750 e 770/2021, da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 2.195.970,49 (dois mi-
lhões e cento e noventa e cinco mil e novecentos e setenta reais e quarenta e nove 
centavos) ao orçamento vigente para atendimento as ações de saúde para enfren-
tamento da emergência em saúde da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no 
órgão “18 - Secretaria Municipal de Saúde” e na unidade “18.02 - Fundo Municipal 
de Saúde”, nas seguintes classificações funcionais, programáticas e econômicas:

Classificação dos Créditos

Órgão: 18 -  Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 18.02 -   Municipal de Saúde

Função: 10 -  Saúde 

Subfunção: 122

Programa: 0004

Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

Natureza da Despesa                                                          Ficha Fonte Valor

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Deter-
minado             

489 154   2.195.970,49

Total dos Créditos   2.195.970,49

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por este 
Decreto os provenientes do excesso de arrecadação decorrente da transferência de 
recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.03.9.1 – 
Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por 
Transferências Fundo a Fundo”, fonte de recursos “154 -  Outras Transferências de 
Recursos do SUS”, no valor total de R$ 2.195.970,49 (dois milhões e cento e noven-
ta e cinco mil e novecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de outubro de 2021; 
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.006
“Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário para ações de emergência em 

assistência social para combate à pandemia Covid-19, e dá providências”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 
5.056, de 30 de dezembro de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição 
do Município de Barbacena;
Considerando os §§ 2º e 3º do art. 167 da Constituição da República, que tratam 
da abertura de créditos extraordinários;
Considerando o inciso II do art. 41 e os artigos 44 e 45 da Lei nº 4.320, de 1964, 
que dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de 
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infec-
ciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou 
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de 
2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de 
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto 
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calami-
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos pos-
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da 
pandemia “Covid-19”;
Considerando a Portaria MC nº 369/2020, que trata do repasse emergencial de 
recursos federais para a execução de ações socioassistenciais nos estados e muni-
cípios para o enfrentamento à pandemia COVID-19;
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 173, de 27.05.2020, que esta-
belece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Co-
vid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras 
providências;
Considerando o extrato bancário do Banco do Brasil, agência 0062-0, conta corren-
te 95112-9, PMB/PFEC I - LEI COMPLEMENTAR PMB/PFEC I - LEI COMP 173/20;
Considerando o valor de referência aceito pelo Município de Barbacena, e progra-
mado para a Assistência Social, no importe de R$ 596.558,82 quinhentos e noventa 
e seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 459.957,52 (quatrocentos 
e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois 
centavos) ao orçamento vigente para atendimento as ações de enfrentamento da 
emergência em saúde da pandemia “COVID-19”, a qual será alocada no órgão 
25- Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Unidade 25.03 - Fundo 
Municipal de Assistência Social, na seguinte classificação funcional, programática 
e econômica:

Classificação dos Créditos

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade: 25.03 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 8 - Assistência Social 

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0060 - Vigilância Sociassistencial

Ação: 2.341 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

Natureza da Despesa                                                          Ficha Fonte Valor

3.1.90.40.00 - Contratação por Tempo Determi-
nado                      

1137 261 214.901,64

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil     

1138 261 209.752,73

3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais-
Servidor/Mil.         

1139 261 110,00

3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                              1140 261 9.292,44

3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais                                              1144 261 24.414,41

3.3.90.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes                          1149 261 1.486,30

Total dos Créditos 459.957,52

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por 
este Decreto os provenientes do superávit financeiro decorrente da transferência de 
recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.99.1.1.04 – 
Outras Transferências da União-COVID-19-Ações Saúde e Assistência Social”, Fonte 
261, na ordem de R$ 459.957,52 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e novecen-
tos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de outubro de 2021; 
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EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.972 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, 
ao servidor Joaninho da Costa Moraes, Matrícula nº 138, CPF nº 333.120.286-04, 
no Cargo de Pedreiro, nível C-26, conforme Parecer nº 110/AE/2021, exarado pela 
Assessoria Executiva do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito retroativo 
a 08.11.2021.Barbacena, 01 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 22.973 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, 
com proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, à servidora Ângela Maria de Oliveira Silva, Matrícula nº 28018/01, CPF nº 
964.638.056-53, no Cargo de Atendente Administrativo, nível C-16, conforme Pare-
cer nº 636/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo 
a 04.11.2021.Barbacena, 01 de dezembro de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  
Carlos Augusto Soares do Nascimento

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.035
“Altera o art. 18 do Decreto nº 7.660, de 04 de setembro de 2014”.
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 no art. 15 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e na forma do art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O art. 18 do Decreto nº 7.660, de 04 de setembro de 2014, passa a viger 
com a seguinte redação:
“Art. 18 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – Negociar o preço;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido e, sem aplicação da penalidade, 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
III - convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa 
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licita-
tório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro 
e classificação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação do item, do lote, ou de toda ata de registro de preços, con-
forme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2021; 
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.040
“Inclui alíneas ao inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.854, de 04 de março de 2021, 
que “Institui o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro 
das Atividades Presenciais de Ensino e dá outras providências.”” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° O inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.854 de 04 de março de 2021, passa 
a viger acrescido das alíneas “e”, “f” e “g”, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
I – (...);
II - (...)
III – (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) Chefe em Vigilância em Saúde: Andressa Guedes Duque  
f) Chefe de Atenção Primária: Prisciliane de Miranda Campos Silva
g) Diretora Adjunto da SESAP: Ana Cristina Almeida Rigotti
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 02 de dezembro de 2021; 
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 22.974 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, 
à servidora Rosânia da Fonseca, Matrícula nº 2774/01, CPF nº 425.189.706-49, 
no Cargo de Agente Administrativo, nível C-29, conforme Parecer nº 641/2021, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 27.10.2021.
Barbacena, 01 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 22.975 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, à 
servidora Simone Vaz de Mello Costa, Matrícula n° 7507/01, CPF nº 612.500.236-
53, no Cargo de Técnico em Educação, nível T-3-A, conforme Parecer nº 631/2021, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 04.05.2021.
Barbacena, 01 de dezembro de 2021.

PORTARI A Nº 22.976 - CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com 
proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, à servidora Adriana 
Maria Discacciati, Matrícula nº 9931/01, CPF nº 507.527.906-68, no Cargo de Pro-
fessora, nível P-3-A, conforme Parecer nº 644/2021, exarado pela Consultoria Geral 
do Município, com efeito retroativo a 22.09.2021.Barbacena, 01 de dezembro de 
2021.

Secretária: Vânia Maria de Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

EDITAL
EDITAL Nº 003/2021-SEGOV

“CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE  JUNTO AO  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS”
A Secretária Municipal de Governo, no exercício das atribuições conferidas pelo 
art. 3º da Lei Municipal nº 4.977, de 2019, em conformidade com o art. 13 do 
mesmo diploma legal, torna público o presente Edital de Chamamento Público para 
indicação de representantes da sociedade civil para compor a área não governa-
mental do Conselho de Administração do Serviço de Água e Saneamento - SAS, 
nos termos do art. 24, incisos IV e V da Lei Municipal nº 4.975, de 2019. 1- DO 
OBJETO: Constitui objeto do presente Chamamento Público para indicação dos re-
presentantes da sociedade para compor a área não governamental do Conselho de 
Administração do SAS, sendo 01 (um) representante, e respectivo suplente, dos 
usuários do sistema, e 01 (um) representante, e seu respectivo suplente, do setor 
empresarial do município. 2 – DA FUNÇÃO: Nos termos do art. 29 da Lei Municipal 
nº 4.975, de 2019, os membros do Conselho, com exclusão do Diretor-Geral e do 
Prefeito Municipal, receberão remuneração por efetiva participação em cada sessão 
equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo mensal em vigor. 3 – DAS 
ATRIBUIÇÕES: Compete ao Conselho de Administração do SAS: I - Opinar sobre os 
planos gerais e os programas anuais de trabalho da Autarquia; Il - opinar sobre o 
orçamento anual da receita e despesa da Autarquia; III - apreciar os balancetes e 
relatórios de prestação de contas anual; 
IV - opinar sobre os convênios, acordos e contratos a serem celebrados pela Autar-
quia; V - opinar sobre as operações financeiras que forem necessárias à execução 
dos planos e programas da Autarquia; VI - propor normas sobre as prestações de 
serviços da Autarquia;
VII - propor alterações no quadro de pessoal da Autarquia; VIII - fiscalizar e emitir 
parecer sobre os contratos, convênios, acordos ou ajustes, realizados pela Autar-
quia, quando solicitado pelo Diretor-Geral ou pelo Prefeito Municipal; IX - propor 
a realização de auditoria contábil na Autarquia; X - opinar sobre matéria que lhe 
seja submetida por qualquer membro do Conselho; XI - votar, por maioria absoluta, 
pedido de destituição do Diretor-Geral, a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, 
com as devidas razões e respectivo contraditório; XII - propor a realização de sin-
dicância ou inquérito administrativo para apurar eventual irregularidade ocorrida na 
Autarquia; e XIII - elaborar o seu próprio regimento interno. 4 – DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições serão realizadas no período de 03 a 10 de dezembro de 2021, no 
Portal da Prefeitura Municipal: www.barbacena.mg.gov.br e a lista de inscritos será 
divulgada no dia 14 de dezembro de 2021, ficando disponível ao público até a data 
prevista para realização do processo eleitoral. 5 – DA ELEIÇÃO: Após o período 
de inscrições, será realizado processo eleitoral aberto ao público na data de 17 de 
dezembro de 2021, através de link disponibilizado no Portal da Prefeitura Municipal: 
www.barbacena.mg.gov.br, visando a formação de listas sêxtuplas de indicados 
para cada segmento, de onde serão escolhidos, pela Diretoria do SAS, os membros 
titular e suplente. 5.1 – Serão considerados indicados os candidatos mais votados 
em cada segmento enumerado na Cláusula Primeira deste Edital. 6 – DA DIVULGA-
ÇÃO DOS INDICADOS: As listas sêxtuplas de indicados serão divulgada mediante 
edital a ser publicado no e-DOB na data de 20 de dezembro de 2021. Barbacena, 
02 de dezembro de 2021. Vânia Maria de Castro - Secretária Municipal de Governo.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO DE BARBACENA - PREGÃO ELETRONICO Nº 
047/2021 – PROCESSO Nº 056/2021 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. OBJETO: aqui-
sição de materiais hidráulicos a serem utilizados na substituição e manutenção de 
redes de distribuição de água, e instalação e manutenção de hidrômetros. Licitantes 
Vencedores: lotes, por valores unitários: SANEADE COMERCIO DE PRODUTOS DE 
SANEAMENTO EIRELI EPP, inscrito no CNPJ sob nº 07.847.453/0001-05, 01 R$ 3,25 
– 02 R$ 0,34 – 03 R$ 0,44 – 08 R$ 0,37 – 09 R$ 0,46 - 10 R$ 0,60 e 11 R$ 0,79; 
HIDROSANBH SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE AGUA EIRELI, inscrito 
no CNPJ sob nº 02.332.638/0001-55, 04 R$ 147,60 e 05 R$ 147,60; METALURGICA 
BOCAIUVA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 32.768.522/0001-24, 06 R$ 65,00 e 07 
R$ 85,00; COMERCIAL B & F LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob nº 07.051.239/0001-
30, 12 R$ 16,70 – 13 R$ 22,50. HOMOLOGAÇÃO : 29/11/2021. Daniel Salgarello 
– Diretor do SAS.  

EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL
MUNICÍPIO DE BARBACENA - REGISTRO CADASTRAL OSC - A Comissão de Seleção 
para processamento e julgamento de Chamamento Público e Credenciamento de 
Organizações da Sociedade Civil - OSC, CREDENCIA, nos termos da lei: Fundação 
João XXIII, inscrita no CNPJ nº 17.094.848/0001-20 – Endereço: Rua Vigário Bri-
to – nº 26 – Centro - Barbacena/MG - CEP: 36.200-004. Certificado expedido em: 
02/12/2021 - VÁLIDO ATÉ 02/12/2022 – Bruno Arcoverde Cavalcante - Presidente 
da Comissão.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
Presidente: Carmen Lúcia Werneck

ATA
ATA da Audiência Pública - Relatório Detalhado Quadrimestral
RDQA 1º, 2º e 3º Quadrimestres/2020 (RDQ /2020) e RDQA 1º Quadrimestre/2021
13/09/2021
Ata sem número do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena_Gravação da Reu-
nião e Link do vídeo de transmissão ao vivo https://www.facebook.com/estacaomi-
nasbq/videos/583079833103818/?__so__=serp_videos_tab. Ao décimo terceiro 
dia do mês de setembro de dois mil e vinte e hum, às dezessete horas na Câmara 
Municipal de Barbacena, Avenida dos Andradas, 112, centro, teve início Apresenta-
ção do Relatório Detalhado Quadrimestral – 1º, 2º e 3º Quadrimestres/2020 (RDQ 
/2020) e RDQA 1º Quadrimestre/2021 pelo Secretário Municipal de Saúde para 
apreciação, participação e aprovação da maioria dos Conselheiros. Justificaram au-
sência: Elaine Muniz da Silva, Hilda Maluf Caldas Nalon e Darlene Regiane Conde de 
Miranda. O Vereador Glauber Milagres Gava abriu a sessão e convidou para compo-
rem a Mesa o Secretário Municipal de Saúde Dr. Arinos Brasil Duarte Filho e a Pre-
sidente do Conselho Municipal de Saúde Carmen Lúcia Werneck. Dr. Arinos infor-
mou que não houve a apresentação dos Relatórios de 2020 nas datas previstas 
devido às restrições do período de pandemia. Em seguida, foi feita a apresentação 
dos Relatórios pela equipe da Secretaria de Saúde/SESAP: Aniellen Vieira Santos_
Diretora de Vigilância e Ações em Saúde, Polyana Resende Monteiro_Diretora do 
Fundo Municipal de Saúde e Júnior Mateus Dias_Diretor do Sistema de Auditoria, 
Controle, Regulação e Avaliação – SIMACRA. Aniellen ressaltou que estariam apre-
sentando o que é pedido na Lei Complementar 141/2012, Art. 36: o Montante e 
Fonte dos Recursos Aplicados, as Auditorias, Ofera e Procução de Serviços Públicos 
e os Indicadores de Saúde. Destacou o Decreto 8616/2020 de 13.03.2020 que de-
clara a situação de emengência em saúde no Município. Na sequencia, foram apre-
sentados os Relatórios (Anexo I). Colocado em votação FOI APROVADO POR 14 
(QUATORZE) VOTOS A FAVOR E 1 (UMA) ABSTENÇÃO A APRESENTAÇÃO DO RELA-
TÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL/2020 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES/2020. O 
Conselheiro Sr. Vanderley falou que falta em Barbacena uma aproximação dos Ve-
readores com o Conselho de Saúde. Ressaltou que eles deveriam estar presentes 
nas Prestação de Contas, assim como os Conselheiros de Saúde estão. Polyana 
solicitou que fosse agendada para o dia 30 de setembro a Audiência Pública do 2º 
Quadrimestre/2021. Dr. Arinos falou que, apesar da pandemia, conseguiram melho-
rar alguns indicadores como Ortopedia e Cardiologia. Informou que estão tentando 
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trazer para Barbacena as especialidades que estão faltando, como Oftalmologia. 
Falou sobre a implantação no Estado do Valora Minas e agradeceu a presença de 
todos. A Presidente Carmen abriu para as perguntas na Plenária. Conselheiro Ricar-
do Rios questionou se existe um Plano de Ação para atender tanto a Demanda 
Reprimida apresentada no Relatório, quanto a que deverá ocorrer no pós pandemia. 
Dr. Arinos  ressaltou que a pandemia causou um impacto muito grande em tudo e 
restringiu os atendimentos nos hospitais. Explicou que não podem realizar cirurgias 
porque não podem misturar o fluxo com as cirurgias. Informou que serão realizados 
em Barbacena as Tomografias e Ressonâncias. Disse que a expectativa da Secreta-
ria é diminuir a fila e trazer serviços para Barbacena, e ressaltou que estão priori-
zando os pacientes mais graves. Júnior Mateus esclareceu que havia uma pactua-
çao com São João del Rei e Juiz de fora em relação ao serviço de Ressonância, e 
que foi feita uma negociação com um prestador de Barbacena. Dr. Arinos informou 
que estão estudando com os hospitais a diminuição da fila de espera com a realiza-
ção de serviços nos períodos da tarde e nos sábados, onde há pouca demanda. O 
Conselheiro Waldir Damasceno falou sobre a demanda que já vem sendo solicitada 
há bem tempo referente ao aumento do percentual do município para a Saúde. 
Ressaltou que percebem que, quando vai aproximando o final do ano, ainda não 
atingiram os 15%, chegando no máximo a 15,2%. Ressaltou que Carlos Dú, quando 
era vereador, sempre foi favorável à esta demanda, e, na transição, ele prometeu 
que iria passar para 20% e ficou devendo isso. Ressaltou que devem, pelo menos, 
chegar a 18%, e que espera que a gestão atual consiga aumentar este índice. 
Carmen falou que ele deveria aumentar pelo mentos 1% por ano, até chegar nos 
20%. Dr. Arinos falou que neste período de pandemia, a arrecadação caiu muito e 
que ainda não sabem qual será o impacto na saúde. Ressaltou que na reunião da 
CIB o município perdeu a série histórica porque os hospitais não estão fazendo di-
reito aquilo que foi pactuado anteriormente, e, com isso, foi perdido recurso para 
Lafaiete e São João del Rei. Disse que estão cobrando dos hospitais e que vão tra-
balhar para reverter para Barbacena. Carmen falou sobre a reunião que ocorreu 
com a Diretoria do Hospital Ibiapaba sobre a denúncia de Cardiologia. Informou  
que o município se propôs a aumentar para 15 eletivas de cardiologia. Falou que 
não dá mais para esperar iniciar o funcionamento do serviço de Radilogia. Ressaltou 
que isso já foi levado ao Prefeito e solicitou que o Secretário se empenhe para que 
esses dois serviços aconteçam. Carmen também informou que houve uma reunião 
com  os Conselhos de Saúde de Barbacena, Lafaiete e São João del Rei e que foi 
formado um núcleo entre este três Conselhos. Disse que irão lutar para cada um 
oferecer o serviço que mais têm vocação, e não irão deixar nenhum recurso sair da 
Macro. Ressaltou que é um Compromisso do Conselho com a Secretaria de Saúde e 
com a Prefeitura de Barbacena. Solicitou que a Secretaria se esforce para garantir 
que o município não perca estes serviços e que melhore, cada vez mais, os serviços 
da região. O Conselheiro Waldir Damasceno informou que o Prefeito Carlos Du falou 
que está com um problema sério em como irá financiar a Radioterapia sem a Série 
História, porque ele precisaria da Série Histórica para poder fazer os repasses. 
Waldir disse que sugeriu a ele que, se o Hospital não tem como bancar o custo num 
primeiro momento, ele teria que mandar uma mensagem de Projeto de Lei para a 
Câmara, autorizando-o a fazer estes repasses. Disse que se a Câmara autorizar, 
seria um repasse especial para bancar este início. Waldir falou sobre a reunião onde 
foi criado o Grupo dos Conselhos de Saúde de Barbacena, Lafaiete e São João Del 
Rei e ressaltou que eles não querem concorrer com Barbacena. Informou que que-
rem trabalhar juntos para que cada um tenha sua vocação, e eles, como Conselhos 
de microrregião, poderão associar à demanda de Barbacena e conseguir mais recur-
sos para a Macrorregião. Dr. Arinos fez algumas considerações e ressaltou a impor-
tância dos hospitais lançarem corretamente a Série Histórica para que os recursos 
voltem para Barbacena. Em relação a Radioterapia, Dr. Arinos disse que esteve 
conversando com o Hospital Ibiapaba e que eles falaram que estão com dificuldade 
de abrirem o serviço e ainda não terem ninguém para atender. Ressaltou que estão 
cobrando o Ibiapaba para a abertura do serviço, e achou válida a proposta feita pelo 
Conselheiro Waldir. O Conselheiro Vanderley falou sobre o problema em fazer fun-
cionar a Radioterapia no Hospital Ibiapaba. Carmen solicitou junto ao Secretário de 
Saúde, ao Fundo de Saúde e ao Prefeito a garantia de não deixarem para repassar 
os 15% no último dia do ano, porque não terão como gastar o recurso. Ressaltou 
que vão continuar cobrando para que Barbacena tenha um SUS de qualidade e bem 
forte. Conselheiro Ricardo  falou sobre uma reunião que houve entre a Prefeitura de 
Barbacena, alguns Secretários e a Reitoria da Universiade Federal de São João del 
Rei _UFSJ. Falou que os alunos de Medicina da Universidade têm dificuldade em 
conseguir estágio, e sugeriu que fosse ofertado pelo Município aos estudantes de 
Medicina da região, diminuindo assim o gargalo do sistema, atendendo mais pesso-
as e atraindo profissionais para Barbacena depois de formados. Dr. Arinos falou que 
esteve visitando o Reitor na Federal de São João del Rey e informou que deverão 
fazer convênio com todas as especialidades da Universidade, e também de outras 
federais. Carmen disse que antes de fazerem convênio com a Universidade de São 
João, Viçosa e Lavras, eles deverão fazer convênio com o Instituto Federal de Bar-
bacena, porque os alunos do Instituto têm dificuldade de fazer estágio. Ressaltou 
que alguns hospitais não querem dar estágio e citou os estudantes de enfermagem 
como exemplo. Solicitou ao Secretário de Saúde que, como os hospitais de Barba-
cena funcionam quase que 90% com recurso do SUS, então, que eles deveriam 
primeiro dar estágios para os estudantes de Barbacena nos serviços do SUS. O 
Conselheiro Ricardo ressaltou que se existe uma mão de obra disponível, assim 
como os estudantes do Instituto Federal, e que seria muito bom que essa mão de 
obra estivesse à disposição. Carmen consultou a Plenária se havia mais algum ques-
tionamento e ninguém se pronunciou. Colocado em votação FOI APROVADO POR 
15 (QUINZE) VOTOS A FAVOR A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO 



QUADRIMESTRAL 1º QUADRIMESTRE/2021. Carmen encerrou a reunião com pro-
testos veementes de não haver nenhum vereador naquela sessão de Prestação de 
Contas, e que era para eles estarem assistindo. Ressaltou que era uma vergonha 
para Barbacena isto ter acontecido. Disse que eles foram convidados para a Audi-
ência Pública com muita antecedência, e que era a primeira vez que não havia ne-
nhum Vereador presente numa Prestação de Contas da SESAP. Ficou acordado por 
unanimidade que o Conselho de Saúde irá compor uma Moção de Repúdio e publi-
car no Diário Oficial do Município. O Conselheiro Giovanni solicitou que constasse 
em ata este fato histórico e triste de não ter um vereador sequer presente. Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente Carmen agradeceu a presença de todos e en-
cerrou a reunião. Eu, Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, 
redigi a presente ata. Barbacena, 17 de setembro de dois mil e vinte e hum.
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