BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2019

PODER EXECUTIVO

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 026/2019 – Autoria do Executivo)

LEIS MUNICIPAIS

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEI Nº 4.935

DECRETOS MUNICIPAIS

“Altera o art. 112, da Lei nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995, que “Dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Barbacena, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais e dá outras
providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 112, da Lei nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995 passa a viger com
a seguinte redação:
“Art. 112 O servidor poderá ser cedido para prestar serviços em outro órgão ou
entidade dos Poderes da União, do Estado, e do Município, ou organizações da
sociedade civil, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
II - nos casos e nas formas previstos em leis específicas;
III - para atendimento de Convênios ou parcerias.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade
cessionária, salvo o disposto no inciso III deste artigo.
§ 2º A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Órgão Oficial do Município.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de abril de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da
Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 034/2018 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.936
“Denomina Alameda José Fernandes de Oliveira.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Alameda “José Fernandes de Oliveira” a via pública rural inominada que se inicia na Rua Fiorelli Loschi, na localidade dos “Barbosas”,
próxima à Roselanche, ligando-a ao leito da antiga estrada férrea desativada, na
localidade de “Cabeça Branca”.
Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de abril de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da
Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 002/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.937
“Denomina Rua Sargento Mauro Ribeiro.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Sargento Mauro Ribeiro” a via pública inominada
designada no Cadastro Técnico Municipal como Rua 3 do Loteamento Nova Suíça,
no Bairro Nova Suíça.
Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de abril de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da
Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 005/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.938
“Denomina Praça Doutor Mauro Borgo.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Praça “Doutor Mauro Borgo” a praça pública situada ao
lado do Centro de Especialidades Médicas, no entroncamento da Av. Pereira Teixeira
com a Praça Zenon Renault e a Rua General Antonio Carlos de Andrada Serpa, no
Bairro Urias Barbosa de Castro.
Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de abril de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da
Revolução de 30.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 8.462
“Convoca a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras
providências”.
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a
ser realizada em Barbacena no dia 31 de maio de 2019.
Parágrafo único. A realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa ficará a cargo da Comissão Organizadora composta pelos seguintes membros:
I - Michael Lemos de Castro Militão – Representante Governamental
II - Marilene Rocha – Representante Governamental
III - Eliza Maria de Lurdes – Representante da Sociedade Civil
IV - Maria Imaculada de Oliveira Ribeiro – Representante da Sociedade Civil
Art. 2º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como tema
“Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”, e como
objetivo debater avanços e desafios da Política Municipal do Idoso e demais assuntos referentes ao envelhecimento.
Art. 3º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será presidida pelo
Presidente do Conselho Municipal do Idoso, ou, na sua ausência ou impedimento
eventual, por membro por ele designado.
Art. 4º O Regimento Interno da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa será aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso de Barbacena.
Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre a organização e o funcionamento da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, inclusive o
processo de escolha dos delegados para Conferencia Estadual.
Art. 5º As despesas com organização e realização da III Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa correrão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria
Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.431 - RETIFICAR a Portaria nº 13.212, de 10.02.2010, para dela
constar: “EXONERAR, a pedido, Regina Célia Garcia de Araújo, do Cargo Público de
Professor, nível P-5, do Quadro do Magistério Público Municipal de Barbacena, com
efeito retroativo a 18.01.2010, em conformidade com o Requerimento nº 000064.
Barbacena, 10 de fevereiro de 2010.”Barbacena, 02 de maio de 2019.
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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.432 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor Anísio Costa Gabriel, Matrícula nº 122, CPF nº 430.252.696-84, no Cargo
de Gari, nível C-19, conforme Parecer nº 024/AJ/2019, exarado pela Assessoria Jurídica do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito retroativo a 03.02.2019.
Barbacena, 03 de maio de 2019.
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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.433 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Maria José de
Almeida, Matrícula nº 3984/01, CPF nº 805.237.496-00, no Cargo de Professora,
nível P-5, conforme Parecer nº 238/2019, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 01.03.2019.Barbacena, 03 de maio de 2019.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 07 de maio de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da
Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

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 as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº20.434 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Ângela Maria
Amaral de Melo, Matrícula nº 5410/01, CPF nº 621.195.676-20, no Cargo de Professora, nível P-4-A, conforme Parecer nº 239/2019, exarado pela Consultoria Geral
do Município, com efeito retroativo a 01.12.2018.Barbacena, 03 de maio de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.422 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao servidor Francisco Eduardo de Almeida,
Matrícula nº 2625/01, ocupante do cargo de Agente Administrativo, conforme Parecer nº 185/2019, exarado pela Consultoria Geral do Município, às fls. 275/275v.,
do Processo Funcional nº 1978/85, com efeito retroativo a 22.03.2019.Barbacena,
29 de abril de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.435 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Cláudia Andréa
Tolomelli Lopes, Matrícula nº 3982/01, CPF nº 696.231.556-20, no Cargo de Professora, nível P-5, conforme Parecer nº 241/2019, exarado pela Consultoria Geral
do Município, com efeito retroativo a 01.03.2019.Barbacena, 03 de maio de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.423 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao servidor Pedro José da Costa Filho, Matrícula nº 2618/01, ocupante do cargo de Zelador, conforme Parecer nº 216/2019,
exarado pela Consultoria Geral do Município, às fls. 179/179v., do Processo Funcional nº 1852/84, com efeito retroativo a 04.04.2019.Barbacena, 29 de abril de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIANº20.436- CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Rosimeire Maria
Viana Garcêz, Matrícula nº 3988/01, CPF nº 579.589.986-00, no Cargo de Professora, nível P-5, conforme Parecer nº 242/2019, exarado pela Consultoria Geral do
Município, com efeito retroativo a 01.03.2019.Barbacena, 03 de maio de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:
PORTARIA Nº20.424 - EXONERAR, a pedido, à servidora Sidnéia Araújo de Oliveira,
do cargo efetivo de Atendente Administrativo, do Quadro dos Servidores Públicos
Municipais de Barbacena, com efeito retroativo a 15.04.2019, conforme Requerimento nº 035451/2019.Barbacena, 29 de abril de 2019.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº20.437 - CONCEDER aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, à servidora Eliane
Magela Dias Pacheco Ferreira, Matrícula nº 5517/01, CPF nº 579.572.906-04, no
Cargo de Professora, nível P-5, conforme Parecer nº 205/2019, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 26.02.2019.Barbacena, 03 de
maio de 2019.

PORTARIA Nº20.430 - DESIGNAR Comissão Especial composta pelos servidores
Rômulo Stefani Filho, Ricardo Augusto de Moraes Drumond e Leandro Augusto
Pinto Abidalla, para, sob a presidência do primeiro, proceder à avaliação de um
imóvel com área de 218,28m² (duzentos e dezoito metros e vinte e oito decímetros quadrados), situado numa área maior de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), matriculada no 1º Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Barbacena sob o nº 4985, do Livro 2, no prazo de 20 (vinte) dias, a partir desta data.
Barbacena, 02 de maio de 2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN

19.3 - Certidão da Polícia Civil
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br
ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

PROCESSO SELETIVO

CARGO: MONITOR DE APOIO À INCLUSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 007/2018

Inscrição

Nome

CPF

Nota

Ordem

84594

Claudia Oliveira De Freitas

***.***.*86-44

11,5

74

CARGO: PROFESSOR DE APOIO À INCLUSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional interesse público, destinado
ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços no município de
Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 007/2018 e demais legislações vigentes,
determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO
II para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do presente ato
apresentem na Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Monsenhor
Silvestre de Castro, nº 275, Bairro dos Funcionários, os seguintes itens:
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 8:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

Inscrição

Nome

CPF

Nota

Ordem

84275

Natália Conceição Aparecida Braga

***.***.*56-88

15,0

36

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Bruno Moreira Mota

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo de Direito Público nº 053/2019. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado:JEAN JOSÉ DE MATOS SANTOS. Fundamento
Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:AUXILIAR DE SERVIÇOS
TCP II, 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: 06/05/2019.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 09 de maio de 2019; 176º ano da Revolução Liberal, 88º da
Revolução de 30.
Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Contrato Administrativo de Direito Público nº 054/2019. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado:CAROLINE MOREIRA DA CRUZ. Fundamento
Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição
Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função: ENCARREGADO, Nível A-20. Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, conforme processo seletivo 002/2018. Início da vigência:
06/05/2019.

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral
Endereço:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao
-eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público*;
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais:
19.1 - Certidão da Justiça Federal
Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de Barbacena, gentileza
selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual
Via internet no Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS
Diretor: Leandro Lombardi Campos

EXTRATO DE PORTARIA
LEANDRO LOMBARDI CAMPOS, DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 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 07/2019 - Conceder pensão por morte, de acordo com art. 40, §
7º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003 e art. 229, I, a, da Lei Municipal nº 3.245/95, à beneficiáriaIsanice Santana Menuci, CPF nº 905.770.606-78, cônjuge do servidor público
efetivo Ademir Menuci, CPF nº 898.549.266-72, matrícula nº 18701, conforme parecer nº186/2019 exarado pela Consultoria Geral do Município,com efeito retroativo
à data do óbito ocorrido em 25/03/2019. Barbacena, 30 de abril de 2019. Leandro
Lombardi Campos - Diretor do Simpas.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

EXTRATO DE ATA
ATA nº 548 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - 1º/04/2019 Ata número quinhentos e quarenta e oito do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena. Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, no auditório do
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prédio onde funciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, 2º piso, situado na
Praça Conde de Prados s/n, centro, teve início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho
Municipal de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas o Presidente Otávio, declarou
aberta a sessão que contou com a presença dos Conselheiros conforme consta no
livro próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e extraordinárias. Justificaram
ausência: Efigênia Simplício da Costa, Hilda Maluf Caldas Nalon, Fernando Moreira
Campos, Flávio Augusto do Nascimento, Hendryws Rosberg Pedroza Cimino, Lúcia
Helena Pereira, Matuzalém da Silva, Nathália Stefânia de Oliveira, Vanderley Luiz da
Silva e Vicente de Paula. Foi lida e votada a ATA S/N DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE/2018 NA CÂMARA LEGISLATIVA E APROVADA POR TREZE VOTOS A FAVOR
COM RESSALVA: NA LINHA 12 ONDE SE LÊ AVENIDA DOS ANDRADAS, LEIA-SE
PRAÇA ADRIANO DE OLIVEIRA e NA LINHA 106 ONDE SE LÊ VIANA LEIA-SE VIEIRA. Foi lida e votada a ATA Nº 547 E APROVADA POR TREZE VOTOS A FAVOR COM
RESSALVA: NA LINHA 132 ONDE SE RAG 2019, LEIA-SE RAG 2020. Otávio informou
que foi sugerido pela Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde não haver reunião do Conselho do dia 15 de abril, devido a realização da Conferência ocorrer durante todo o sábado no dia 13. Polyana disse que é preciso apresentar ao Conselho a PAS 2020 e acertar os prazos estipulados. Disse que o RAG
teria que ser apresentado ao Conselho Municipal de Saúde até dia 30 de março e
estava sendo apresentado naquela reunião, e o prazo para apresentar a Programação Anual de Saúde - PAS 2020 é até 15 de abril. Otávio ressaltou que agora a ação
da Secretaria é trazer as equipes nas reuniões do Conselho para que os conselheiros
possam ir acompanhando os resultados ao longo do ano, e não aprovarem o RAG
na correria. Waldir destacou que este é um desejo do Conselho de muitos anos.
Otavio ressaltou que terão que organizar bem as Comissões de Acompanhamento
que trarão os resultados para as reuniões do Conselho. Falou que irão chamar a
Vigilância, os enfermeiros, e ressaltou que as demandas que o Conselho está tentando ajudar ao Município precisam ser acompanhadas e precisam do apoio da
Secretaria. Ficou acordado que dia 15 de abril ocorrerá a reunião do Conselho Municipal de Saúde para apresentação do PAS 2020 – Programação Anual de Saúde/2020. Ficou acordado que o Conselho redigirá uma declaração referente a entrega do RAG/2018 pela SESAPS no dia 1º de abril de 2019. Na sequência, Otávio
passou a palavra para a represntante do Hospital Ibiapaba Carla Andresa R. da
Costa. Carla informou que o Hospital tem atualmente um teto que o município remunera com 44 internações (44 angioplastias) e na urgência com 42 pacientes,
tendo vaga para somente duas angioplastias eletivas. Informou que faziam cinco
angioplastias e que a fila está grande, causando transtornos. Falou que há duas
semanas atrás foi informado para a SESAPS e para a Prefeitura que iriam encerrar
o atendimento devido a vários fornecedores não quererem fornecer mais para o
hospital, dentre eles o fornecedor de leite e o de pão. Disse que estão com uma
dívida atual de dois milhões e novecentos só com fornecedores, e que a dívida toda
soma mais de quinze milhões. Infomou que a Secretaria é uma grande parceira do
Hospital e que adiantaram alguns valores e puderam sanar fornecedores mais urgentes. Ressaltou que daqui a um mês estarão devendo novamente e que o que
está gerando isso é o extrapolamento do Teto com o atendimento em torno de
sessenta e três a sessenta e nove pacientes. Informou que o Hospital tem um Teto
de duzentos e cinquenta e três mil e que só no mês de Janeiro tiveram quinhentos
e setenta e três mil de extrapolamento. Ressaltou que isso está gerando um grande
transtorno na população, que está procurando a Secretaria e o Hospital na busca de
informações. Informou que Dr. Orleans buscou o aumento do Teto, que foi votado
pelo Estado e será votado em Brasília. Disse que depois de votado em Brasília terão
uma reunião com Dr. Orleans para saber quando irá chegar este novo Teto para
Barbacena e esperam cumprir as eletivas da cardiologia. Destacou a parceria da
SESAPS na ajuda na busca de recursos para o Hospital. Ressaltou que só para o
ProHOSP, que atende urgência e emergência, o Estado está devendo um milhão e
oitenta e três reais para o Hospital. Informou que entre o extrapolamento e o salto
devedor do Estado, o Hospital está para receber em torno de seis milhões. Ressaltou que se recebessem estes valores, seria totalmento viável com fluxo de caixa que
daria para arcar com a continuidade do hospital, realizando todos os exames que
eram feitos. Informou que antes eram feitas em torno de 120 a 130 angioplastias
por mês e que este número foi muito reduzido, afetando a população. Ressaltou
que não estão conseguindo cumprir com o limite da demanda que tem em Barbacena. Informou também que em relação à Oncologia, Conselheiro Lafaiete foi para
Belo Horizonte e isto reduziu o Teto para Barbacena de duzentos e setenta e seis
mil para cento e quarenta e um mil e este valor não é suficiente para atender os
pacientes da oncologia. Informou que, segundo a Portaria, o Hospital tem que
continuar atendendo os pacientes, inclusive de Conselheiro Lafaiete e São João del
Rei. Informou que no Seminário de Oncologia o Estado irá pagar este extrapolamento como o Encontro de Contas, mas não se sabe se irá cair no custo de caixa.
Ressaltou que os medicamentos oncológicos são muito caros e os fornecedores só
fornecem se forem pagos. Informou que o Hospital está pagando prioridades e
trabalhando com uma gestão muito apertada. Finalizou pedindo compreensão ressaltando que se o Hospital atender mais do que está atendendo, não irá conseguir
“tocar” muito tempo para frente. Tatiane fez algumas considerações sobre o assunto. Informou que em 2017-2018 houve a prestação de serviços que gerou aquele
extrapolamento, e que na parte que cabia de ressarcimento do Estado, foi exigido
o envolvimento de alguns parâmetros da Alta Complexidade de cardiologia. Informou que o Hospital fazia muita angioplastia, e a parte de cirurgia vascular ele não
atingia nenhum parâmetro de ressarcimento do Estado. Disse que o Estado não
reconhece o extrapolamento de dois milhões de 2017/2018. Informou que só o que
extrapola o Teto Global que é ressarcido pelo Estado. Informou que o Município
quer fortalecer a parte eletiva do Hospital. Ressaltou que a emergência do Hospital

consome quase toda eletiva. Disse que enquanto não houver a incorporação daquele dinheiro, a Secretaria não tem como cobrar do Hospital Ibiapaba. Informou que
estão “segurando” a eletiva e mantendo a Porta. Tatiane falou sobre o Seminário de
Oncologia e informou que não houve reprogramação financeira. Que o Teto Global
da Oncologia continua o mesmo, porém, foi distribuído de maneira diferente, onde
diminuítam a Quimioterapia e aumentaram o quantitativo de cirurgias. Incorporaram mais exames diagnósticos e cirurgias sequenciais. Falou que os gestores de
Conselheiro Lafaiete e Congonhas colocaram tudo em Belo Horizonte, alegando a
questão da logística, e São João del Rei colocou toda a Macro em Juiz de Fora.
Disse que Na Portaria de Credenciamento da ANACOM, a escala indica 1 ANACOM
por 500mil habitantes em uma região, e Barbacena tem 2 ANACOM com uma população de referência de 700 mil habitantes. Informou que o Hospital fez na medida
que era financiado, o que era possível fazer com sete mil reais. Informou que com
este novo desenho, Barbacena ficou só com a Micro, com os quinze municípios.
Disse que no Hospital Ibiapaba estão montadas as equipes de cirurgia, Oncologia,
Cabeça e Pescoço, Ginecologia, Cirurgia Geral e (mais duas inaudível). Informou
que o Hospital tem que cumprir o quantitativo de cirurgia e de quimioterapia programada para a quantidade de consulta. Falou que está preocupada com a reprogramação e ressaltou que na mastologia têm direito a oito cirurgias de mama, e
hoje o município tem uma produção de vinte e quatro cirurgias. Informou que levaram a questão para o Estado que disse que isto não é só com Barbacena. Que o
Estado entende que, como 2019 é um ano de transição, irão realocar um recurso
federal de trinta milhões, que beneficiava o Teto, para ser alocado na Média Compexidade no Encontro de Contas da Oncologia. Informou que é em torno de dois
milhões e meio por mês para o Estado inteiro. Informou que como é um recurso
federal, apenas precisam apresentar a produção que ele vem incorporado no MAC.
Disse que irão receber apenas da população de referência de Barbacena. Informou
que irão fortalecer o serviço do hospital e depois chamar Lafaiete, Congonhas e São
João del Rei para conhecerem o serviço, Irão definir que não é aquele estatus que
foi mostrado e tentar fortalecer a Região Centro-Sul. Waldir fez algumas considerações (inaudível). Tatiane falou que na próxima semana terão uma reunião muito
importante e o pessoal do Hospital Mário Pena vai tentar fazer uma negociação com
o Hospital Ibiapaba. Disse que acredita que irão desenhar uma coisa bem bacana
para Barbacena, para a população ser bem assistida. Ressaltou que não tem previsão de abertura das Portas de Radioterapia para 2019. Disse que dos quatro hospitais que o município tem, o Hospital Ibiapaba é o que enfrenta maior crise financeira. A ouvidora Maria Angêlia fez questionamentos sobre o Teto da Média e Tatiane
informou que o Estado considera que 2019 é um ano de transição e que irá incorporar dois milhões só em 2020. Foram feitas algumas considerações sobre o assunto na plenária. Tatiane Informou que Barbacena está sempre entre os cinco municípios melhores do Estado. Falou que aparecem reclamações que não procedem
quando são averiguadas. Falou da questão da população não comparecer às consultas e exames agendados, e que no mês anterior foi computado 65% de falta.
Otávio falou que têm que melhorar a comunicação com a população, sobre a necessidade de se fazer políticas de conscientização, políticas de educação com a população. Falou da importância de dar publicidade à população, de denunciar o paciente que não comparece às consultas e exames para que ocorra uma mudança.
Tatiane informou que o Agente de Saúde leva a consulta até a casa do paciente e
ele assina que recebeu. Otávio citou uma denúncia que recebeu dizendo que uma
médica atende cinco consultas por dia e depois vai embora. Ele ligou para a Unidade e foi informado que ela estava de férias e que atende dez pessoas por dia e mais
quinze de urgência. Ressaltou que é preciso dar publicidade desses casos para que
ocorram mudanças. Otávio informou que a partir da próxima sessão as reuniões do
Conselho serão transmitidas ao vivo. Carla finalizou ressaltando a importância de
ser reconhecido o extra-Teto do Hospital Ibiapaba porque no orçamento ele não é
reconhecido. Otávio questionou sobre o custeio. Polyana falou com Carla que não
adianta o hospital ligar para a SESAPS porque a Secretaria não tem financeiro. Informou que o MAC ainda não foi creditado e que não adianta ligar para pressionar
porque não tem recurso. Carla disse que não é pressão, que o hospital é uma empresa privada e, se deixam de pagar, o paciente é quem sofre. Disse que o CEBAMS
está cumprindo seu papel e que cada um faz o seu papel. Ricardo disse que o CEBAMS está na reunião para discutir a questão com o Conselho de Saúde e Carla
disse que não é uma questão de pressionar e sim de informar o que está acontecendo. Otávio disse que o Conselho tem que tentar ajudar e que o hospital pode e
deve pressionar. Disse que o Conselho tem que tentar ajudar, discutir uma forma
para ajudar. Carla falou que o Conselho é uma representação da sociedade e que
estão dando ciência para que a população saiba o que realmente está acontecendo.
Foram feitas várias considerações na plenária. Otávio informou que conversou com
o Deputado Estadual Prefessor Cleyton, que está em mantato novo e é da parte do
governo, e que ele se predispô, dentro da Comissão de Captação de Recursos, a
ajudar o município. Ressaltou que realmente este é um momento de transição. Falou que Márcio agendou uma reunião naquele dia com o Deputado Federal Vilson
da FETAEMG, em primeiro mandato. Informou que o Deputado não tem o recurso
de emenda parlamentar para este ano, só para o ano que vem, e que ele está
construindo a base de direcionamento de recurso para a base dele. Informou que o
Deputado vai gastar metade do recurso de Emenda Parlamentar com a saúde, que
serão oito milhões. Falou que terão de montar os Projetos agora e entregar para o
Deputado para receberem o recurso em 2021. Informou que a Comissão fez o primeiro contato com o Deputado e que farão com todos os deputados da mesma
forma, e como ele é da agricultura familiar, a Comissão focou na base da atenção
Primária da Zona Rural, tudo para melhorar a Atenção Primária na unidade da Zona
Rural. Disse que o Deputado falou muito bem do Secretário de Saúde e que o Conselho pode contar com ele. Solicitou que Rosiany e Prisciliani façam a demanda da
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Atenção Primária. Ressaltou que este é o momento e que o Deputado disse que
“quem chega primeiro, bebe água limpa”. Otávio passou a palavra para Tatiane
apresentar o RAG 2018. Ela informou que alimentavam o Relatório através do SARGSUS e passarão para o Sistema DigiSUS que está em processo de implantação
pelo Ministério da Saúde. Tatiane discorreu sobre a parte inicial do Relatório e
Polyana informou que a parte financeira foi toda aprovada pelo Conselho na última
apresentação do Relatório Detlhado Quadrimestral do 3º Quadrimestre 2018 na
Câmara Municipal. Otávio questionou sobre a apresentação e se o Conselho iria
aprovar o Relatório sem entender o que estava sendo apresentado. Ressaltou mais
uma vez que neste ano a Secretaria terá que apresentar o Relatório de forma escalonada. Rosiany informou que quando era no Sistema SARGSUS, existia um prazo
estipulado para a Secretaria encaminhar o RAG para o Conselho, para análise e
parecer do Relatório. Polyana falou que até dia 12 de abril terá que apresentar para
o CAGEC a ata de aprovação do RAG pelo Conselho, senão todos os recursos serão
bloqueados. Foram feitas algumas considerações na plenária. Carmen informou que
o fechamento do ano de 2018 foi em 27 de fevereiro com o Relatório Detalhado do
3º Quadrimestre, e questionou porque até o aquele dia o Relatório ainda não estava
pronto já que Polyana estava com o prazo até dia 12 de abril para encaminhar para
o CAGEC, com o parecer e aprovação do Conselho. Tatiane disse que queriam fazer
mas não tinham a plataforma do Ministério do SARGSUS para entrar. Waldir sugeriu
que fosse composta uma Comissão para analisar o RAG e apresentar na próxima
reunião. Ficou acordado que o Conselho faça uma declaração informando que a
Secretaria entregou o RAG 2018 ao Conselho no dia 1º de abril, cumprindo o prazo
estipulado. Ficou acordado compor a Comissão do RAG/2018 que irá se reunir para
analise e estudo do Relatório. Este será apresentado à plenária na próxima reunião,
colocado para aprovação com o parecer do Conselho. A Comissão do RAG/2018
ficou com a seguinte formação:

Comissão RAG 2018
Carmen Lúcia Werneck
Patrícia de Souza Lourenço
Polyana Resende Monteiro
Ricardo Matos de Araújo Rios
Tatiane Kely Alves Puiatti
Waldir Damasceno
Rosiany falou sobre as demandas relativas à Atenção Básica. Otávio fez alguns
questionamentos relativos aos problemas da Atenção Básica. SUGESTÃO DE PAUTA
PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 1) RAG 2020. Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Simone Silveira
Discacciati, Agente Administrativo do CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 09 de
abril de dois mil e dezenove.

MOÇÃO DE REPÚDIO
MOÇÃO 002/2019 - O Conselho Municipal de Saúde de Barbacena, através de seu
Presidente que esta subscreve, conforme deliberado em Plenária realizada no dia 18
de fevereiro de 2019, vem apresentar MOÇÃO de REPÚDIO referente à NOTA TÉCNICA Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS. Barbacena, 02 de abril de 2019. Otávio
Augusto Ramos Vieira - Presidente Conselho Municipal de Saúde. Barbacena – MG.
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