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PATOS DE MINAS, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2020
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
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DIÁRIO DO MUNICÍPIO

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Secretaria Municipal de Administração
Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020
D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

MATR.
5247

NOME

CARGO

MAGDA CRISTINA
SILVA TOLENTINO

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

PERC.
20%

D E C R E TA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MATR.

NOME

28172

LUISA LIMA
CAMPOS

CARGO
T N SUP I/FARMACEUTICO

PERC.
20%

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
DECRETO DE 18/9/2020
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020

D E C R E TA:
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

MATR.

NOME

6205

MAGDA IVONE DE
SOUSA OLIVEIRA

CARGO
AUXILIAR DE SERVICOS

NOME

CARGO

PERC.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

25678

MADALENA
RODRIGUES

TECNICO DE
ENFERMAGEM

20%

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MATR.

PERC.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
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CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
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MATR.

NOME

CARGO

PERC.

28500

MARCELLA
OLIVEIRA SOARES
MELO

MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA

20%

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.

D E C R E TA:

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

MATR.
22920

NOME

CARGO

MARA DALILA
RESENDE

T N SUP I/ENFERMEIRO

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PERC.
20%
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

MATR.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

13349

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020

D E C R E TA:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

MATR.
26037

NOME

CARGO

MARCELA PEREIRA
MARINHO SILVA

T N SUP
I/FISIOTERAPEUTA

PERC.

NOME

CARGO

MARCELO ALVES
DA SILVA

AUXILIAR DE SERVICOS

PERC.
20%

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:
MATR.
25966

NOME
MARCELO SOARES
MAGALHAES

CARGO
TECNICO DE
ENFERMAGEM

PERC.
20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

DECRETO DE 18/9/2020

MATR.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

22907
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

28425

MARCIA CORREA

CARGO
T N SUP I/ENFERMEIRO

PERC.
20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D E C R E TA:

MATR.

NOME

NOME

CARGO

MARCIA
APARECIDA ALVES

TECNICO DE
ENFERMAGEM

PERC.

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

20%
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

MATR.

NOME

CARGO

PERC.

26129

MARCIO KYUJIRO
MURAOKA

MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

MATR.
6204

NOME
MARCIA APARECIDA
ROCHA DE MORAIS

CARGO
AUXILIAR DE
SERVICOS

PERC.
20%

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

DECRETO DE 18/9/2020

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
MATR.
6993

ANO I – Nº 229

NOME

CARGO

MARCO AURELIO
BARCELOS

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

PATOS DE MINAS, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2020 - 4
DECRETO DE 18/9/2020

PERC.
20%

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D EC R ETA:

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:
MATR.

NOME

CARGO

PERC.

DECRETO DE 18/9/2020
26705
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020
D E C R E TA:

MARGARIDA DO CARMO
MARRA SILVA

AUXILIAR EM
SAUDE BUCAL

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.

NOME

CARGO

5048

MARCOS BILHARINHO
DE MENDONCA

T N SUP I/CIRURGIAO
DENTISTA

PERC.

DECRETO DE 18/9/2020

20%
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D EC R ETA:

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

MATR.

NOME

30021

MARIA APARECIDA DE
MELO

CARGO
RECEPCIONISTA

PERC.
20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.

NOME

26140

MARCOS PAULO DOS
SANTOS FIGUEIREDO

CARGO

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

PERC.
DECRETO DE 18/9/2020

MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA

20%
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
D EC R ETA:

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
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Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.

NOME

CARGO

25681

MARIA APARECIDA LEMOS

TECNICO DE
ENFERMAGEM

PERC.
20%
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:

DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020

MATR.

NOME

CARGO

PERC.

22023

MARIA CLEDES DOS
SANTOS

T N SUP I/ENFERMEIRO

20%

D E C R E TA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MATR.
11178

NOME

CARGO

MARIA AUGUSTA
SIQUEIRA ROCHA

AUXILIAR DE
SERVICOS

PERC.
20%

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:

DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

MATR.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

25976

NOME
MARIA DE FATIMA
FERREIRA

CARGO
TECNICO DE
ENFERMAGEM

PERC.
20%

D E C R E TA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MATR.
18672

NOME
MARIA CELIA
CARNEIRO

CARGO
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

PERC.
20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
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O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 setembro de 2020.

D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.
6645

NOME

CARGO

MARIA DE
LOURDES PEREIRA

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

PERC.
20%

DECRETO DE 18/9/2020

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

DECRETO DE 18/9/2020

MATR.

NOME

CARGO

PERC.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
6646
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

MARIA HELENA DE
FREITAS

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D E C R E TA:
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.

NOME

CARGO

27134

MARIA DO ROSARIO
CHAVES DE ANDRADE

TECNICO DE
ENFERMAGEM

PERC.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

20%
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe
confere, a vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos
termos do Decreto 2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D EC R ETA:
DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo
relacionado:

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
MATR.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

5268

NOME
MARIA JOSE FERREIRA
DE SOUSA

CARGO
AUXILIAR DE
SERVICOS

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
NOME

8144

MARIA HELENA ALVES
E SILVA

CARGO
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

PERC.
20%

20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1º/06/2020.

D E C R E TA:

MATR.

PERC.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

D E C R E TA:

DECRETO DE 18/9/2020

Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
MATR.

NOME

CARGO

PERC.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D EC R ETA:

Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) LUIZ
SERGIO GROSSI FERREIRA, matrícula 30400, MEDICO ESP. CIRURGIÃO
GERAL/PLANTONISTA.

18281

MARIA PERPETUA DE
MAGALHAES MARTINS

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I

20%

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
CANCELA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere, a
vista da Lei Complementar nº 110 de 24 de novembro de 1999 e nos termos do Decreto
2.251 de 30/04/2003,
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 –
SMA/GESAT de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

D E C R E TA:
Art. 1º Fica cancelado o adicional de insalubridade do servidor abaixo relacionado:
MATR.

NOME

4316

MARIA TEREZINHA
GONCALVES DE FREITAS

CARGO
AUXILIAR DE
SERVICOS

PERC.
20%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MADALENA RODRIGUES, matrícula 000025678, TECNICO DE
ENFERMAGEM.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) LUISA LIMA
CAMPOS, matrícula 28172, T N SUP I/FARMACEUTICO.

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
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Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
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Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

D E C R E TA:
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MAGDA
CRISTINA SILVA TOLENTINO, matrícula 5247, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCELA PEREIRA MARINHO SILVA, matrícula 26037, T N SUP
I/FISIOTERAPEUTA.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MAGDA
IVONE DE SOUSA OLIVEIRA, matrícula 6205, AUXILIAR DE SERVICOS.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCELA
SA
BERNARDES,
matrícula
27209,
MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARA
DALILA RESENDE, matrícula 22920, T N SUP I/ENFERMEIRO.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
D EC R ETA:
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCELLA OLIVEIRA SOARES MELO, matrícula 28500, MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

DECRETO DE 18/9/2020
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
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DECRETO DE 18/9/2020

DECRETO DE 18/9/2020

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCELO
ALVES DA SILVA, matrícula 13349, AUXILIAR DE SERVICOS.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCIA APARECIDA ROCHA DE MORAIS, matrícula 6204, AUXILIAR DE
SERVICOS.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
DECRETO DE 18/9/2020
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCELO
SOARES MAGALHAES, matrícula 25966, TECNICO DE ENFERMAGEM.

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

D EC R ETA:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCIA CORREA, matrícula 22907, T N SUP I/ENFERMEIRO.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

D E C R E TA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D EC R ETA:

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCIO
KYUJIRO
MURAOKA,
matrícula
26129,
MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCIA
APARECIDA ALVES, matrícula 28425, TECNICO DE ENFERMAGEM.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCO
AURELIO BARCELOS, matrícula 6993, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARCUS VINICIUS MOREIRA BRAZ, matrícula 30599, TECNICO DE
ENFERMAGEM.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 16/07/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCOS
BILHARINHO DE MENDONCA, matrícula 5048, T N SUP I/CIRURGIAO
DENTISTA.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a)
MARGARIDA DO CARMO MARRA SILVA, matrícula 26705, AUXILIAR EM
SAUDE BUCAL.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARCOS
PAULO
DOS
SANTOS
FIGUEIREDO,
matrícula
26140,
MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
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Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
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Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

D E C R E TA:
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
APARECIDA DE MELO, matrícula 30021, RECEPCIONISTA.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
CELIA CARNEIRO, matrícula 18672, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
APARECIDA LEMOS, matrícula 25681, TECNICO DE ENFERMAGEM.

D EC R ETA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
CLEDES DOS SANTOS, matrícula 22023, T N SUP I/ENFERMEIRO.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
AUGUSTA SIQUEIRA ROCHA, matrícula 11178, AUXILIAR DE SERVICOS.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
DE FATIMA FERREIRA, matrícula 25976, TECNICO DE ENFERMAGEM.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
DECRETO DE 18/9/2020
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
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O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA DE
LOURDES PEREIRA, matrícula 6645, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
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O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
HELENA DE FREITAS, matrícula 6646, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA DO
ROSARIO CHAVES DE ANDRADE, matrícula 27134, TECNICO DE
ENFERMAGEM.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.

Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
JOSE FERREIRA DE SOUSA, matrícula 5268, AUXILIAR DE SERVICOS.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
HELENA ALVES E SILVA, matrícula 8144, AUXILIAR DE ENFERMAGEM I.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003
e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de
11/08/2020,
D EC R ETA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
PERPETUA DE MAGALHAES MARTINS, matrícula 18281, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM I.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.

DECRETO DE 18/9/2020
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR

DIÁRIO DO MUNICÍPIO

ANO I – Nº 229

DECRETO DE 18/9/2020
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos da Lei Complementar 110/1999 e nos termos do Decreto 2.251/2003 e
Considerando que o(a) servidor(a) exercem atividades caracterizadas insalubres.
Considerando, ainda, o parecer do Laudo Técnico Individual nº 133/2020 de 11/08/2020,
D E C R E TA:
Art. 1º Fica concedido adicional de insalubridade de 40% a(o) servidor(a) MARIA
TEREZINHA GONCALVES DE FREITAS, matrícula 4316, AUXILIAR DE
SERVICOS.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º/06/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - Aviso de reequilíbrio de registro de preços - O
Município de Patos de Minas torna público que o preço da Ata de Registro de Preços nº
043/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2020, cujo objeto é o registro de preços
para aquisição parcelada de gêneros alimentícios (café, farinha de trigo, polvilho, etc.) o
item 42622 foi reequilibrado. Todas as informações encontram-se disponíveis no site
oficial do Município: www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas, 17 de
setembro de 2020. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior – Presidente Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
AVISO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2020 – Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de recapeamento da Rua
Major Gote, objeto do convênio n.º 1491.000963-2020, celebrado com a SEGOV, em
favor da licitante: PAESAN - PAVIMENTACAO ENGENHARIA E SANEAMENTO EIRELI, para o lote 01, com o valor total de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e
cinco
mil
reais).
Maiores
informações
disponíveis
nos
sites:
www.patosdeminas.mg.gov.br e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 17 de setembro
de 2020. Milton Romero da Rocha Sousa – Secretário Municipal de Administração.
AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 127/2020 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CREDENCIADA AO
DETRAN, PARA MINISTRAR CURSOS ESPECIALIZADOS PARA MOTORISTAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS CONFORME RESOLUÇÃO
168/04 DO CONTRAN, tipo menor preço por item/lote. Acolhimento das Propostas:
Dia 18/09/2020 às 12:00 (doze horas) até Dia 01/10/2020 às 12:00 (doze horas);
Abertura das Propostas de Preços: Dia 01/10/2020 às 12:05 (doze horas e cinco
minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 01/10/2020 às 13:00 (treze horas).
Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível nos sites:
http://187.72.229.145:8444/governa-transparenciaweb/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml
e
www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de
Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – Bairro Eldorado. Fones: (34)
3822-9642 / 9607.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretário: Eurípedes Donizete de Oliveira

Expediente
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS. Ata de nº. 216 –
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia
03(três) de setembro de dois mil e vinte, na Sede dos Conselhos, localizada na Av.
Getúlio Vargas, 245 – Centro (Antigo Fórum – 2º Piso). A reunião teve a seguinte pauta:
1.Recomposição das Comissões Permanentes de Acompanhamento do Bolsa Família e
de Inscrição; 2.Atualização do Regimento Interno do Conselho; 3.Eleição do(a)
Secretário(a) do CMAS; 4.Apresentação dos Planos de Ação 2020 e Relatório de
Atividades 2019 conforme Resolução nº 10/2018, até dia 30/09/2020; 5.Descarte de
cadernos e formulários do Cadastro Único para Programas Sociais. A reunião foi
presidida pela Vice-Presidente, Flávia da Silva Bontempo, que iniciou a reunião
cumprimentando a todos pela presença e depois realizando a leitura da pauta dos
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assuntos a serem discutidos. Em seguida, ela passou ao tema 1 da pauta
informando a todos que na Comissão de Acompanhamento do Bolsa Família seria
substituída Ana Lucia F. da Silva Bernardes e na Comissão de Inscrição seria
substituída Bruna Larisse Trindade Mota, pois Bruna não faz mais parte do CMAS
e Ana Lucia pediu substituição. Conforme aconteceu para a composição das
comissões, realizou-se o sorteio dos nomes de Conselheiros que ainda não faziam
parte e as referidas Comissões ficaram assim compostas: Comissão de
Acompanhamento do Bolsa Família - Valéria de Melo Silva, Cristiane Nery Costa,
Marivone Martins Fonseca e Joana D’arc Soares; Comissão de Inscrição – Rivana
Silveira Amorim, Stella Thaís Borges Viana, Juliete Aparecida Amorim e Luciana
Luzia do Prado. Logo após, Flávia passou ao item 2 da pauta e questionou se os
Conselheiros fizeram a leitura do Regimento Interno e apresentação de sugestões
de alteração e como não houve menção por parte da plenária, ficou definido que a
atualização será realizada posteriormente. Ela solicitou aos Conselheiros que
realizem a leitura do documento e, se houver sugestão, que as mesmas sejam
encaminhadas à Secretaria Executiva por e-mail. Prosseguindo, Flávia passou ao
item 3 da pauta e informou a todos a função do Secretário conforme Regimento
Interno. Após os esclarecimentos, ficou eleita para Secretária do Conselho,
Gislene Martins Correa e Silva que representa os Trabalhadores do SUAS no
CMAS. Em seguida, Flávia passou ao item 4 da pauta e informou que até o
momento, os prazos estavam mantidos. Ela fez a leitura da Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social nº 4 de 02/04/20 que estabeleceu novo
prazo para apresentação dos documentos devido à Pandemia do COVID-19. Neste
momento, Elizete Mundim Carneiro, representante da entidade Amparo Maternal
Eurípedes Novelino, questionou ao Conselho sobre minha ação de repassar as
pastas de algumas entidades inscritas no Conselho à Vigilância Socioassistencial
que fez alteração no CNEAS, sem deliberação do CMAS. Entretanto, ressaltei que
o Conselho é Municipal e cabe ao Órgão Gestor a inserção dos dados no Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, por isso, as pastas
solicitadas foram repassadas. Flávia relembrou novamente que a notificação feita
ao Conselho pela Vigilância Socioassistencial quanto à inscrição de algumas
entidades será respondida após análise dos planos de ação 2020 e relatório de
atividades 2019 que poderão ser entregues até dia 30/09/2020. Logo após, Flávia
passou ao item 5 da pauta e Glaudson Apolinário Brazil, representante do
CADÚnico, tomou a palavra. Ele explicou que devido a problemas de saúde, a
Coordenadora Marluce não pôde se fazer presente e iniciou informando que, após
5(cinco) anos, os cadastros inativos podem ser descartados. Segundo Glaudson os
cadastros que se enquadravam no descarte seriam do período de 2011 a 2014,
totalizando 6.335 unidades. Luciana então questionou qual seria a forma de
descarte e Glaudson disse que o Conselho deveria definir se os cadastros seriam
descartados através de incineração ou fragmentação. Ele informou que se fosse
através de fragmentação, seria necessário a publicação de Edital e Calistene disse
que havia profissional no arquivo responsável pela elaboração do mesmo. Ela
ponderou que não sabia se o material fragmentado estava sendo reciclado.
Relembrei a todos que no ano anterior, houve problemas para a incineração de
cadastros, pois antes era realizado na Cerâmica Paranaíba e agora ela está
desativada. Após os esclarecimentos, ficou definido que o descarte dos cadastros
será realizado por fragmentação e as representantes da Comissão do Bolsa
Família, Joana D’arc Soares e Marivone Martins Fonseca, farão o
acompanhamento do processo. Flávia agradeceu a todos pela presença e solicitou
aos Conselheiros que se atenham ao Regimento Interno do Conselho. Sem mais
para o momento, encerrou a reunião, e redigi esta ata, que após lida e aprovada,
será assinada por mim, Maria Aparecida Maciel, Secretária Executiva e por Flávia
da Silva Bontempo, Vice-Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social,
sendo em seguida anexada a lista de presença.
FLÁVIA DA SILVA BONTEMPO
Vice-Presidente do CMAS
RESOLUÇÃO Nº 008/2020
Dispõe sobre as deliberações da reunião do Conselho Municipal de Assistência
Social, conforme Reunião Ordinária realizada no dia 03/09/20 às 14:00 horas na
Sede dos Conselhos localizada na Av. Getúlio Vargas, 245 – Centro.
O Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais
através da Lei de criação nº 4078 de 11 de dezembro de 1995, alterada pela Lei nº.
7.565 de 7 de dezembro de 2017; e Regimento interno.
RESOLVE:
Art. 1º - Definir que a Comissão Permanente de Acompanhamento do Bolsa
Família seja recomposta por: Valéria de Melo Silva, Cristiane Nery Costa,
Marivone Martins Fonseca e Joana D’arc Soares.
Art. 2º - Definir que a Comissão Permanente de Inscrição seja recomposta por:
Rivana Silveira Amorim, Stella Thaís Borges Viana, Juliete Aparecida Amorim e
Luciana Luzia do Prado.
Art. 3º - Eleger para Secretária do CMAS a Conselheira Gislene Martins Correa e
Silva.
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Art. 4º - Aprovar o descarte dos cadernos e formulários do Cadastro Único para
Programas Sociais através de fragmentação como metodologia de eliminação com
acompanhamento pelas Conselheiras Joana D’arc Soares e Marivone Martins Fonseca.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Patos de Minas, 10 de setembro de 2020.
FLÁVIA DA SILVA BONTEMPO
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI. Ata nº 41
– Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no
dia 04 de março de 2020, na sede do referido Conselho, situada na Avenida Getúlio
Vargas, 245 (2º andar) antigo Fórum – Salão do Júri. A Presidente Norma de Fátima
Moreira deu as boas vindas a todos e pediu que eu fizesse a leitura da ata da reunião
ordinária, ocorrida em doze de fevereiro de 2020, sendo a mesma aprovada. Logo após
Norma pediu à Tesoureira Magda que fizesse a leitura da prestação de contas do Fundo
do mês de fevereiro/2020 sendo feito e apresentada de forma impressa, com o extrato
bancário anexado. A prestação de contas ficou da seguinte forma: fevereiro/2020 - o
saldo anterior era de R$ 239.941,80 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta
e um reais e oitenta centavos), entrada R$ 50,00 (cinquenta reais), rendimento da
aplicação foi de R$ 186,96 (cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos),
ficando com saldo de R$ 240.178,76 (duzentos e quarenta mil, cento e setenta e oito
reais e setenta e seis centavos). Em seguida foi apresentada a resposta ao
questionamento feito por Stefânia, Técnica da Vigilância Socioassistencial, quando da
reunião realizada em 12 de fevereiro de 2020, sobre uso de um repasse (subvenção) que
foi realizada envolvendo o nome do Fundo Municipal do Idoso, e que não era de
conhecimento dos membros do Conselho. Sendo a leitura das explicações via impressa
por Magda, tesoureira do CMDPI, e repassado os documentos a cada um dos presentes
para que todos tivessem acesso de forma visual, auditiva e perceptiva dos
esclarecimentos prestados pela Gerente do setor de Convênios, Pollyana Geralda Silva
Sousa, e da Controladora do Município Gisele Cristina Pereira, em reunião realizada na
data de vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte 26/02/2020) com a Presidente
Norma, a Tesoureira Magda e a Secretária Cláudia, para elucidação de dúvidas geradas
no que tange ao repasse de verbas. Sendo enviados documentos à reunião para
esclarecer, e de forma transparente o impasse gerado. Tais documentos foram: Lei Nº
7.895 (sete mil, oitocentos e noventa e cinco), de dezenove de dezembro de dois mil e
dezenove (19/12/2019), que autoriza o Executivo Municipal a efetuar repasses
financeiros de subvenções, contribuições, auxílios e outros auxílios financeiros a pessoas
físicas e jurídicas. Lei Orçamentária Anual (LOA) com o quadro de detalhamento da
despesa de 2019 em que mostra a fonte de cada despesa, Ofício de nº 01/2020 de quatro
de março de dois mil e vinte (04/03/2020) ao Fundo Municipal do Idoso, com o assunto:
Questionamento recurso FID – 2019, no contexto do ofício a gerente Pollyana informa
ter sido verificado no Setor de Convênios a não constatação de repasses de recurso da
Fonte do Fundo Municipal do Idoso, esclarecido que a escrita no subtítulo será alterada
para não mais gerar dúvidas. Sendo observado em um dos ofícios um ponto que
sinalizou dúvida, em que no subtítulo traz escrito o repasse de verba ordinária destinado
ao Fundo Municipal do Idoso, sendo informado na reunião ocorrida na data já
informada, para que não haja dúvidas futuras a este respeito, este subtítulo sofrerá
alteração para não ter nenhuma relação com verba ordinária (verba entre o município e
as Instituições) e verba adquirida através de doações ao Fundo do Idoso, (doações que
são feitas na conta bancária do Fundo do Idoso). E ainda em conversa com Gisele, esta
se mostrou interessada em auxiliar no processo de construção e efetivação do recibo
eletrônico, já mencionado pelo Conselho. A ausência da Vice-Presidente Simone na
reunião acima informada, foi justificada devido a atendimentos de pacientes no seu setor
de trabalho. Simone sugeriu a elaboração do cronograma de visitas, de solicitação de
veículos para as próximas semanas. Norma entregou à Janahinao Plano, que fora feito
conferência das correções já mencionadas, sendo informado que havia retirado uma
tabela constante do texto do mesmo. Feito a leitura desse por Janahina, para
conhecimento de todos. Magda disse ser um aprendizado todo processo de construção
desse plano, e ainda sobre período de visitas que podem ser feitas junto ao Conselho
Regional dos Contabilistas (CRC) até 31 de dezembro de 2021. Simone falou que se o
recibo eletrônico estivesse pronto, já faria junto, as visitas e informações sobre tal recibo
aos Contabilistas. Sendo informado por Magda que é um processo demorado. Roane
Caetano de Faria, que é Fisioterapeuta e Diretora de serviços especializados da
Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, disse constar as visitas citadas antes
da aprovação do plano. Janahina falou do período de visitas até junho de 2020, sendo
acrescentado por Roane que se estender demais acontece o esquecimento. Magda falou
sobre materiais que o Conselho deve confeccionar até 2021. Magda pediu pra colocar no
eixo 3 período de 31/12/2019 a 31/12/2020. Roane disse que dados no plano podem ser
colocados também no plano de EBAPI. Falou também, ser algo preocupante os dados
levantados, e acrescentou para além destes que se tem, ir questionando o que se pode
fazer para que se evite situações mais severas. Norma disse que Janahina faria as
correções no plano e confirmou que este estaria já aprovado, uma vez que as alterações
se devem apenas em terminações de datas, e já acordados entre todos. Sendo combinado
entre Norma e Magda a visita ao Sindicato dos Contabilistas para iniciar o processo de
doações para que possam ser informados no imposto de renda. Simone disse que as
alterações do plano se deram apenas nas datas. Roane começou apresentação sobre
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), da qualidade de vida para idosos que
segundo ela, é oferecido na Estratégia. Este projeto da Estratégia teve início na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e não na Saúde. Roane convidou
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Simone para que juntas fizessem a explanação sobre esse projeto através de
slides, em que mostraram a função e etapas para implementação de ações. Sendo
informado que a estratégia foi baseada em modelo, e quea qualidade de vida dos
idosos é o que gira em torno da Estratégia. Simone apresentou boa parte dos
slides, sinalizando o número de idosos que está acima o que mostra ser bom para
as ações que são desenvolvidas pela Estratégia. Simone falou sobre a tendência do
envelhecimento mundial que é crescente, mostrando através de slides, dados
mundiais e no contexto brasileiro, pontuando índices referentes a queda da
fecundidade/redução de mortalidade. Sendo acrescentado por Roane sobre
vacinas/tratamento, sendo que com isso as pessoas estão vivendo mais e nascendo
menos. Simone continuou apresentando os desafios que precisam ser enfrentados,
citando pessoas com menor valor aquisitivo e sendo enquadrados em
vulnerabilidade. Falou também sobre leis que EBAPI utiliza, sobre dúvidas
apresentadas e que se deve recorrer a essas leis que a ampara para esclarecer tais
dúvidas. Janahina falou das campanhas educativas, sobre o Benefício de Prestação
Continuada (BPC), algumas pessoas não sabem que não é um benefício
permanente, sendo dito que é preciso incentivo a contribuir de forma facultativa.
Roane falou sobre consultar o Ministério para realizar divulgação, sendo
lembrado sobre a semana do Idoso, e sugerindo a utilização de pessoas à volta de
mesas orientando e prestando informações aos idosos, e não somente através de
panfletos, e sim de forma mais efetiva. Inês falou sobre o projeto Conviver que
poderia ser um espaço para se trabalhar essas informações, sendo informado que
há um intervalo para lanche, e que seria pertinente ações que promovessem uma
maior capacidade funcional, melhorando a qualidade de vida de forma saudável e
que possa diminuir ou pelo menos abrandar debilidades nos idosos. Roane
lembrou sobre adiamento dos projetos de vida, como: casamento/filhos, devido
foco em estudos, preparação intelectual, quando se precisa de cuidado, não se
pode contar. Falou ainda sobre a vulnerabilidade, autonomia, independência, sobre
barreiras
e
estigmas
sofridos,
preconceito,
mudanças
orgânicas/fragilidade/doenças crônicas. Disse ainda sobre campanha de violência
e ponto no Bairro Abner Afonso em dias de segunda feira no horário de 9 às 10
horas e dias de quarta feira às 7:30, em que há situações de violências envolvendo
idosos, e que não são notificados segundo Roane, sendo que Janahina registrou os
dados do local para uma possível visita com a assistente social. Simone falou
sobre kits que serão utilizados como forma de incentivo a atividades físicas. Falou
sobre o Programa Cidade Amiga do Idoso, com aplicações práticas. Em um
momento será realizado encontro com o idoso e aplicação de questionários
com as demandas dos mesmos. Como exemplo: áreas de circulação/
transporte/moradia/participação social/respeito e inclusão social entre outros.
Sendo interrompidas as falas de Simone e Roane, quando Janahina disse da
necessidade de seu retorno ao local de trabalho (CRAS), e outros participantes
também assim disseram, sendo informado então que a apresentação sobre EBAPI
teria sua continuidade na próxima reunião. Ainda antes do término da reunião foi
informado que será feito uma pesquisa e um diagnóstico da população de Patos.
Sendo questionado se já teria data prevista para efetivação desse projeto, foi
respondido que devido a várias funções exercidas, e que este demanda tempo para
preparar de forma bem feita, não tendo ainda data, após aprovado em reunião,
segue para aprovação da Câmara Municipal de Patos de Minas. Sendo confirmado
que na próxima reunião será retomada a explanação sobre a estratégia EBAPI. Ao
final Roane, que não havia se apresentado, assim o fez. Simone falou sobre as
ações e pediu a todos para que não se preocupasse com a quantidade de slides,
sendo que as ações seriam melhor explicadas. Norma agradeceu a presença de
todos e confirmou para dia primeiro de abril de dois mil e vinte (01/04/2020) a
próxima reunião e continuação da apresentação de EBAPI. Nada mais havendo a
tratar, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim, Cláudia dos
Reis Pereira, Secretária do Conselho e pela Presidente Norma de Fátima Moreira,
sendo em seguida, anexada a lista de presença.
NORMA DE FÁTIMA MOREIRA
Presidente do CMDPI
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI. Ata
nº 42 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
realizada no dia vinte nove (29) de julho de 2020, às 14 (quatorze) horas, por
videoconferência pela plataforma Google Meet. A reunião teve a seguinte pauta: 1.
Apreciação da ata da reunião anterior; 2. Apreciação das Resoluções nº 02, 03 e
04 que foram publicadas Ad Referendum; 3. Falta de vagas para idosos nas
entidades de acolhimento; 4. Diagnóstico; 5. Edital de Chancela; 6. Prestação de
contas do Fundo dos meses de março a junho/2020. A Presidente Norma de
Fátima Moreira deu as boas vindas a todos e falou das dificuldades impostas pela
pandemia do novo coronavírus, que tem impedido as reuniões presenciais, razão
pela qual esta foi realizada por meio eletrônico. Em seguida,pediu que eu fizesse a
leitura da ata da reunião ordinária, ocorrida em quatro de março de 2020, sendo a
mesma aprovada. Logo após, Janahina informou aos demais Conselheiros que
houve a Roda de Conversa da Terceira Idade, sobre seus direitos dentro da
Proteção Social Básica, no Sistema Único da Assistência Social, no bairro Abner
Afonso, no dia 11/03/2020, com as Técnicas do CRAS II, Debliane Alves e
Lucília Regina Guimarães, conforme solicitado pela Roane, dentro do trabalho
que coordena frente a este grupo, quando ela apresentou a EBAPI na última
reunião presencial do Conselho. Janahina, ainda, ressaltou e agradeceu a parceria,
pois é muito importante a articulação de ações e mais uma vez colocou o CRAS à
disposição para levar as informações até a população. Em seguida, Norma passou
ao item 2 da pauta e falou que o Conselho vem tentando desenvolver os trabalhos
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no que tange a busca por melhorias que atendam os direitos que os idosos possuem.
Dessa forma, foram publicadas as resoluções citadas “Ad Referendum”, que é uma
forma legal de agilizar os trabalhos do Conselho, o que tornou possível a distribuição de
recursos do Fundo para o atendimento aos idosos acolhidos, com dispensa de
chamamento público devido à pandemia. As resoluções dispuseram sobre: nº 02/2020 Dispõe sobre a aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
(FID), com dispensa de Chamamento Público, e a realização de reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI por meio eletrônico em caso de
emergência, ou calamidade pública. (Ad Referendum); 03/2020 - Dispõe sobre a
alteração da Resolução nº 01/2020.(Ad Referendum); 04/2020 - Altera o artigo 12 da
Resolução nº 05/2019 (Ad Referendum). Norma lembrou que as resoluções foram
aprovadas no grupo de WatsApp do Conselho e questionou a todos os participantes se
estavam cientes do inteiro teor das mesmas e nenhum Conselheiro se manifestou. Desta
forma, após a colocação, as resoluções foram referendadas. Prosseguindo, Norma falou
sobre o recibo eletrônico, que está sendo providenciado e também sobre a queda nas
doações, o que precisa melhorar. Simone falou que foi deixado reserva, pois não pôde
ser disponibilizado todo valor existente no fundo, uma vez que havia um limite feito
pela dotação orçamentária. Marlene falou sobre a calamidade pública do município de
Patos de Minas. Logo após, a Secretária Executiva fez a leitura de oficio encaminhado
pelo CREAS, no qual a Coordenação expõe a necessidade urgente de cinco vagas para
acolhimento de idosos, e Norma relatou extrema preocupação com a situação, pois não
foram encontradas essas vagas. Simone falou da preocupação sobre essa notificação e
informou que foi realizada reunião entre o Conselho dos Idosos, representada pela
Presidente Norma, e Vice-Presidente Simone, sendo acompanhada por Flávia que é
Vice-Presidente do Conselho de Assistência Social, com o Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social no intuito de dar resposta não somente à notificação feita pelo
CREAS, mas sim, para atender as demandas, que já se sabe, serem pertinentes e
urgentes para o contexto do município de Patos de Minas. A reunião, ora mencionada,
ocorreu em 20 (vinte) de julho de 2020, na sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social com o Sr. Eurípedes, sendo que ele já tinha conhecimento da
situação relatada pelo CREAS. Segundo Norma, o município disponibilizou um
cuidador para o Lar Edith Gomes, que essa semana iria abrigar uma das idosas citadas
no oficio do CREAS. Contudo, Sávia relatou que até o momento, o município não tinha
cumprido com a cessão do profissional e a idosa que seria acolhida não aceitou, por isso,
a promotoria oficiou o município para fazer o acolhimento compulsório. Simone
ponderou que precisava ver o que houve, que a questão envolvia assistência social e
saúde e sugeriu que seja feito uma nova reunião juntamente com a saúde para tratar do
tema e citou Fátima, a Presidente do Conselho de Saúde. Segundo Simone, Eurípedes
relatou que a idéia é realizar chamamento público para comprar vagas e atender à
demanda, ele mencionou verbas que vieram para serem utilizadas durante a Pandemia e
pediu que o Conselho participe da elaboração do orçamento público para 2021. Simone
disse que lembrou ao Secretário que durante a Conferência Municipal da Pessoa
Idosa/2019, seu grupo já tinha sugerido a construção do Centro Dia. Magda então
ressaltou a importância de prever maior valor para o Fundo em 2021 e relatou que
recebeu e-mail de Marisa, Secretária Municipal de Finanças e Orçamento, sobre os
valores que seriam liberados através de chamamento público, mas que, devido a
pandemia instaurada, foram distribuídos de forma emergencial. Foram previstos R$
15.082 (quinze mil e oitenta e dois reais) para a instituição Eurípedes Barsanulfo, R$
28.908 (vinte e oito mil, novecentos e oito reais) para a Casa das Meninas, e o valor que
será liberado para a Vila Padre Alaor, ela não tinha a informação, uma vez que, quando
Marisa informou, só essas duas instituições tinham fornecido documentação exigida e
recebido o dinheiro. Marisa informou ainda, que fizeram uma provisão, de
contabilidade, eles lançaram esses R$ 15.082,00 (quinze mil e oitenta e dois reais) que
era de Eurípedes Barsanulfo, eles colocaram que R$ 7.882,00 (sete mil, oitocentos e
oitenta e dois reais) sairiam das doações de pessoa física, e R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais) de instituições privadas, imagina-se que seja de doações de pessoas
jurídicas; no caso da Casa das Meninas, os R$ 28.908,00 (vinte e oito mil, novecentos e
oito reais) eles colocaram que sairia de pessoas físicas, só que a conta de pessoa física
não tinha este saldo. Segundo Magda, haveria um problema interno da Prefeitura, o que
cabe questionamento de qual critério usado para se chegar a estes resultados e antes de
fazerem esse detalhamento, deveria pegar os demonstrativos do Conselho. Ela reiterou
que é importante analisar esses demonstrativos, pra ver qual o valor que o Fundo tem,
desse valor que está liberado, qual o valor que veio de pessoa física, e qual valor de
pessoa jurídica, sendo que a pessoa física doa valores pequenos como por exemplo,
vinte reais, cinquenta reais por mês, e a pessoa jurídica doa valor maior. Novamente
Magda relatou não saber quais critérios foram utilizados por eles, e que isso era um
problema interno da Prefeitura, o que não interferiu nos repasses para as duas
instituições, e só não foi feito ainda, para a Vila Padre Alaor, devido não ter sido
entregue toda a documentação. Quanto ao Lar Vicentino Padre Alaor, parece que já
haviam apresentado os documentos necessários e que provavelmente nesse mês de
agosto também deve ser liberado o valor destinado à instituição. Norma então
questionou Edson, representante da Eurípedes Barsanulfo, se a entidade tinha recebido o
valor destinado, sendo informado que sim e Sávia disse que achava que já tinham
recebido também. Gislene disse que a entidade ainda não tinha recebido e quanto à
previsão orçamentária do Fundo, foram previstos valores menores para doações de
pessoas jurídicas que de pessoas físicas, o que não ocorre. Segundo ela, não basta ter os
recursos no Fundo, é preciso que os mesmos estejam previstos no orçamento. Em
seguida, Simone informou que o Conselho ficou preocupado com a situação da pessoa
idosa durante a pandemia e por isso, foi realizada reunião com a ASCOM entre Simone,
Magda e Claudia, em que foram colocados sugestões de ações que atendessem os idosos
como a veiculação de panfletos e vídeos, no entanto, nesse ínterim, Stefania repassou
documento recebido da SEDESE propondo uma Rede de Solidariedade e de Apoio, com
ações voluntárias como: buscar remédio e arrecadar alimentos. Contudo, a iniciativa
deveria ser do município, então, foi realizada reunião com Thiago, Viviane, Norma e
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Simone e foi discutido os papéis de cada um, sendo que, o Conselho seria
apoiador. Após isso, o Conselho oficiou o município sobre a execução da Rede,
que inicialmente não foi respondido, por isso, novamente o Secretário foi oficiado.
A Secretaria então respondeu que o Centro de Convivência ficaria responsável por
gestionar as ações, contudo, Viviane disse que não havia sido informada e
desconhecia o teor do oficio. Ela informou a todos a forma como os trabalhos
estavam sendo desenvolvidos pelo Centro de Convivência durante a Pandemia,
que havia feito parceria com Thiago e mencionou dificuldades em gestionar a
Rede. Viviane lembrou que achava interessante a questão do carro de som e
informou que a Secretaria estava fazendo repasse de cestas básicas e aguardaria o
oficio chegar. Contudo, Simone ressaltou que o oficio talvez não chegue e que o
Conselho tem recursos que poderiam ser utilizados para atender os idosos.
Viviane então pediu apoio do Conselho na divulgação das ações do Centro de
Convivência e ressaltou a importância de ter parceiros nas ações. José Armando
lembrou que o Banco de Alimentos está funcionando e Sávia e Gislene relataram
que recebem doações semanais. Norma então disse que marcaria reunião com
Viviane para discutir sobre a questão da Rede e informou que a EBAPI passou
para a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo proferido
pelo Secretário, que está previsto o Diagnóstico da situação dos idosos de Patos de
Minas. Simone relatou que Roane participou da capacitação da EBAPI, que
repassou ao município e que este aderiu ao projeto. Contudo, com o advento da
Pandemia, Roane passou a cuidar de outras demandas e o projeto foi repassado à
SMDS aos cuidados de Stefania e uma das estratégias é o diagnóstico situacional.
Viviane então questionou quem participou e Simone disse que foi Roane que
convidou Stefania e ela da Saúde. Viviane então ponderou que deveriam ter
pensado em outra pessoa do Conviver, sendo que não passaram por treinamento.
Simone relatou que saiu da EBAPI e disse que há muita gente ocupada e outras
ociosas e informou à Viviane e a todos que o treinamento é feito de forma online.
Prosseguindo, Marlene falou sobre o edital de chancela, que é possível de ser
elaborado pelo Conselho, mas que precisaria observar as bases legais. Norma
disse que a Comissão de Legislação precisa elaborar o edital de chancela. Viviane
perguntou se o Conviver pode pleitear a chancela, sendo orientada a se inscrever
no Conselho. Edson disse que precisa constar em ata esse edital de chancela, no
entanto, a Secretária Executiva explicou que antes, a Comissão precisa elaborar o
documento e apresentá-lo à plenária. Magda perguntou se já tem modelo de
chancela e Marlene disse que já encaminhou modelos de editais ao Conselho.
Magda sugeriu que a Comissão procure a Procuradoria para ser orientada, para
evitar dificuldades já vividas no edital anterior. Norma falou em ir com Magda e
depois agendar com os outros da comissão. Logo após, Norma, então pediu a
Tesoureira Magda que fizesse a leitura da prestação de contas do Fundo que ficou
da seguinte forma: mês de março/2020 – o saldo anterior era de R$ 240.178,76
( duzentos e quarenta mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos),
entrada R$ 50,00, (cinquenta reais), rendimento da aplicação foi de R$ 189,93,
(cento e oitenta reais e noventa e três centavos), ficando com saldo de R$
240.418,69, ( duzentos e quarenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e
nove centavos, mês de abril/2020 – o saldo anterior era de R$ 240.418,69,
(duzentos e quarenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
entrada de R$ 50,00, (cinquenta reais), rendimento da aplicação foi de R$ 107,90,
(cento e sete reais e noventa centavos), ficando com saldo de R$ 240.576,59,
(duzentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos), mês de maio/2020 – o saldo anterior era de R$ 240.576,59, (duzentos e
quarenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), não
teve entrada, rendimento da aplicação foi de R$ 119,62, (cento e dezenove reais e
sessenta e dois centavos), ficando com saldo de R$ 240.696,21, (duzentos e
quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte um centavos, mês de
junho/2020 – o saldo anterior era de R$ 240.696,21, (duzentos e quarenta mil,
seiscentos e noventa e seis e vinte um centavos, não teve entrada, rendimento da
aplicação foi de R$ 106,02, (cento e seis reais e dois centavos), ficando com saldo
de R$ 240.802,23, (duzentos e quarenta mil, oitocentos e dois reais e vinte e três
centavos). Norma convidou Viviane e Magda para reunião com o Secretário de
Desenvolvimento Social, Sr. Eurípedes. Simone falou que Marlene informou ter
pedido as vagas para acolhimento e que o Vereador Braz Paulo ficou de apoiar o
projeto da Casa Dia, entretanto, Viviane disse que não conseguiu entregar o
projeto a ele. Norma falou que informará uma nova data de reunião, que será
colocada no grupo, para conhecimento de todos e informada via e-mail. Ainda,
agradeceu a todos pela presença de forma online. Nada mais havendo a tratar,
lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim, Cláudia dos Reis
Pereira, Secretária do Conselho e pela Presidente Norma de Fátima Moreira,
sendo em seguida, anexada a lista de presença.
NORMA DE FÁTIMA MOREIRA
Presidente do CMDPI
RESOLUÇÃO Nº 005/2020.
Dispõe sobre as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa realizada no dia 29/07/20 às 14:00 horas no Antigo
Fórum – Salão Nobre.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI do
município de Patos de Minas, no uso da atribuição que lhe confere na lei 6.639, de
18 de dezembro de 2012, ouvido o plenário do conselho supracitado,
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R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar a Ata da reunião realizada dia 04/03/2020.
Art. 2º - Referendar a Resolução nº 02/2020 que Dispõe sobre a aplicação de recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FID), com dispensa de Chamamento
Público, e a realização de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
- CMDPI por meio eletrônico em caso de emergência, ou calamidade pública. (Ad
Referendum).
Art. 3º - Referendar a Resolução nº 03/2020 que Dispõe sobre a alteração da Resolução
nº 01/2020 (Ad Referendum).
Art. 4º - Referendar a Resolução nº 04/2020 que Dispõe sobre a Alteração do artigo 12
da Resolução nº 05/2019 (Ad Referendum).
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ajudar. Outra sugestão levantada na reunião foi dada por Adriene, que levantou a
preocupação com resultado de recente pesquisa divulgado informando que as
metas de vacinação não tem sido cumpridas e que em 2020, estão ainda menores
que anos anteriores. Diante da pandemia que estamos passando e do surto de
Sarampo em alguns estados, ela sugeriu que o Conselho realize uma campanha de
conscientização para que as mulheres e mães não deixem de vacinar seus filhos e
busquem colocar os cartões de vacina da família em dia. Todas as presentes
concordaram com a importância e ficou definido que a conselheira Natália irá
providenciar as artes e postagens. Não tendo mais assunto a tratar, a Presidente
Katia encerrou a reunião. Sem mais para o momento, redigi esta ata, que após lida
e aprovada será assinada por mim, Natália Pereira Silva Faria, Secretária do
Conselho da Mulher, bem como pela Presidente Kátia Mendes de Andrade, sendo
em seguida anexada alista de presença.
KÁTIA MENDES DE ANDRADE
Presidente do CMDM

Art. 5º - Realizar reunião com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social para
tratar sobre o acolhimento de idosos.
Art. 6º - Aprovar a prestação de contas dos meses de março/abril/maio/junho de 2020,
conforme a seguir: março – o saldo anterior era de R$ 240.178,76 ( duzentos e quarenta
mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), entrada R$ 50,00, (cinquenta
reais), rendimento da aplicação foi de R$ 189,93, (cento e oitenta reais e noventa e três
centavos), ficando com saldo de R$ 240.418,69, ( duzentos e quarenta mil, quatrocentos
e dezoito reais e sessenta e nove centavos; abril – o saldo anterior era de R$ 240.418,69,
(duzentos e quarenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
entrada de R$ 50,00, (cinquenta reais), rendimento da aplicação foi de R$ 107,90, (cento
e sete reais e noventa centavos), ficando com saldo de R$ 240.576,59, (duzentos e
quarenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); maio – o
saldo anterior era de R$ 240.576,59, (duzentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e
seis reais e cinquenta e nove centavos), não teve entrada, rendimento da aplicação foi de
R$ 119,62, (cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos), ficando com saldo de R$
240.696,21, (duzentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte um
centavos; junho – o saldo anterior era de R$ 240.696,21, (duzentos e quarenta mil,
seiscentos e noventa e seis e vinte um centavos, não teve entrada, rendimento da
aplicação foi de R$ 106,02, (cento e seis reais e dois centavos), ficando com saldo de R$
240.802,23, (duzentos e quarenta mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos).
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Patos de Minas, 03 de agosto de 2020.
NORMA DE FÁTIMA MOREIRA
Presidente do CMDPI de Patos de Minas

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM. Ata nº. 38 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Patos de
Minas/MG, realizada no dia 10 de setembro de 2020, remotamente via aplicativo Google
Meet. A pauta da reunião foi: ações para 2020 possíveis durante a pandemia mundial do
Coronavirus, em especial, implantação da Sala da Mulher e da Família no Fórum
Olympio Borges. A reunião foi presidida pela Presidente, Kátia Mendes de Andrade, que
cumprimentou a todas e explicou o que é a sala de acolhimento no Fórum e como o
Conselho da Mulher poderia contribuir com sua implantação, em parceria solicitada pela
juíza Dra. Solange Remberg. Kátia enfatizou que a prioridade da sala é oferecer um
ambiente seguro para que vítimas não aguardem as audiências no mesmo espaço que seu
agressor. A sala precisará de móveis, decoração e brinquedos/estrutura para receber
também crianças e adolescentes. Finalizou ressaltando que em função da pandemia, as
ações do Conselho acabaram tendo que ser adiadas e sua participação efetiva para
solicitar doações deveria ser repensada com logística online. Adriene sugeriu a
realização de uma live solidária no Instagram com participação de músicos locais para
arrecadação de fundos. A conselheira Natália ponderou que mesmo antes da live, o
Conselho pode soltar uma campanha online e pedir ajuda de divulgação aos veículos da
cidade, que são solícitos a causa feminina como NTV e rádios. Ficou definido que as
conselheiras iriam sondar artistas e possíveis empresas para contribuir com a produção e
transmissão técnica da live e a data de sua realização será definida após reunião com a
Dra. Solange. A Conselheira Lídia levantou a hipótese de uma sala semelhante ser
montada também na Delegacia de Plantão, com mesma finalidade. Todas as
participantes concordaram que a ação poderá viabilizar ambas e assim, atender uma
maior parte da comunidade e a Presidente Katia fez compromisso de reunir com a
Delegada Dra. Tatiana Carvalho Paiva para apresentação da ideia. Quanto a arrecadação
de recursos, como o Conselho ainda não possui CNPJ, a conselheira Raisa sugeriu que a
Presidente levanta o que é necessário para que o Conselho da Mulher possui um e assim,
possa receber doações e fazer parte de mais projetos sociais. A Conselheira Natália
sugeriu que na ação específica da live, podem receber as doações via vaquinha online.
Após encerrado o assunto sobre a sala de acolhimento, a Presidente Katia ressaltou que
outra ação online promovida pelo Conselho: as lives virtuais PAPO DE MULHER tem
tido boa aceitação e alcance. Com temas relevantes ao universo feminino, foi sugerido
que a próxima aborda a temática de sexualidade feminina, a realizar-se ainda no mês de
setembro. Na oportunidade, a conselheira Raisa apresentou sugestão de apoio do
Conselho a uma ex vítima de violência doméstica que hoje busca parceiros para
viabilizar um projeto de hortifrúti sustentável, para acolhimento e conscientização de
outras mulheres. A Presidente Katia entrará em contato para ver como o Conselho pode

Secretaria Municipal de Saúde
Secretário: Carlos Antônio Silva Rezende

Expediente
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS n°s 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020 e
05/2020 referentes ao Pregão Eletrônico nº 098/2019 cujo objeto é: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para cumprimento de
mandados judiciais e câmara técnica. Encontram_ se disponíveis no site oficial do
município: www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes e no Portal da Transparência.
Patos de Minas, 17 de setembro de 2020. Rosana Maria Silva Costa – Presidente
Comissão Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/2020 – PROC. 239/2020
– Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
para utilização nos atendimentos do programa melhor em casa tipo menor preço
por lote/item. Acolhimento das Propostas: Dia 21/09/2020 às 12:00 horas até Dia
01/10/2020 às 12:00 horas; Abertura das Propostas de Preços: Dia 01/10/2020 às
12:05 horas; Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 01/10/2020 às 13:00
horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível
nos
sites:
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licita
coes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int
e
www.licitanet.com.br.
Maiores
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas à Rua
Alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de Minas - MG. Fone 34 3822 9801.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
Secretário: Roberto Carlos de Campos

Expediente
RESULTADO DO RECURSO JARI – INDEFERIDO
A SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE –
SETTRAM, através da DIRETORIA DE TRÂNSITO, em conformidade com as
disposições de competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei
Federal n° 9.503/97, com fulcro no artigo 281 e 282 do referido código e pela
Resolução do CONTRAN n° 619/2016, e suas respectivas atualizações,
NOTIFICA através do Diário Oficial do Município de Patos de Minas, pelo site:
http://dom.patosdeminas.mg.gov.br/, os Recorrentes de Recurso JARI, sobre o
resultado dos mesmos. Segue a listagem do resultado dos Recursos JARI –
INDEFERIDO – julgados pela SETTRAM.
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a DIRETORIA DE TRÂNSITO,
que está situada à Rua Vereador João Pacheco, n° 377, B. Santo Antônio – Patos
de Minas/MG, CEP: 38.700-248 ou entrar em contato no telefone (34) 3822-9714.
PLACA

DATA
DECISÃO

DATA
INFRAÇÃO

PROTOCOLO

AUTO DE
INFRAÇÃO

SÉRIE

HHA2416

04/09/2020

26/06/2019

RR-164/2020

2984186

AG

HHA2416

04/09/2020

26/06/2019

RR-163/2020

2984183

AG

HHA2416

04/09/2020

26/06/2019

RR-165/2020

2984184

AG

GZU5892

04/09/2020

25/08/2019

RR-161/2020

4412489

AG
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13/02/2020

RR-162/2020

4417305

AG
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Art. 2º À ocupante do cargo será concedida gratificação de 7% (sete por cento),
sobre seu vencimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Publique-se e cumpra-se.
Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 de setembro de 2020.

RESULTADO DO RECURSO JARI – INDEFERIDO
A SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE – SETTRAM,
através da DIRETORIA DE TRÂNSITO, em conformidade com as disposições de
competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal n° 9.503/97,
com fulcro no artigo 281 e 282 do referido código e pela Resolução do CONTRAN n°
619/2016, e suas respectivas atualizações, NOTIFICA através do Diário Oficial do
Município de Patos de Minas, pelo site: http://dom.patosdeminas.mg.gov.br/, os
Recorrentes de Recurso JARI, sobre o resultado dos mesmos. Segue a listagem do
resultado dos Recursos JARI – INDEFERIDO – julgados pela SETTRAM.
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a DIRETORIA DE TRÂNSITO, que
está situada à Rua Vereador João Pacheco, n° 377, B. Santo Antônio – Patos de
Minas/MG, CEP: 38.700-248 ou entrar em contato no telefone (34) 3822-9714.
PLACA

DATA
DECISÃO

DATA
INFRAÇÃO

PROTOCOLO

AUTO DE
INFRAÇÃO

SÉRIE

HLR8656

11/09/2020

25/06/2019

RR-168/2020

4410500

AG

HLR8656

11/09/2020

27/06/2019

RR-169/2020

4410991

AG

OWX8416

11/09/2020

24/11/2019

RR-166/2020

31420

E3

OWX8416

11/09/2020

01/12/2019

RR-167/2020

31716

E3

HFQ3040

11/09/2020

25/12/2019

RR-171/2020

32832

E3
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Atos Oficiais CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Vicente de Paula Sousa

Expediente
PORTARIA Nº 1541, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.
VICENTE DE PAULA SOUSA, Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, pelo item I, alínea j,
do artigo 17, do Regimento Interno.
RESOLVE:
Art. 1º Fica exonerado o Sr. RODRIGO ALVES DE MENESES, do cargo em comissão,
de Assessor Parlamentar, lotado no gabinete do Vereador Francisco Carlos Frechiani, a
partir do dia 15 de setembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Publique-se e cumpra-se.
Câmara Municipal de Patos de Minas, 15 de setembro de 2020.
Vicente de Paula Sousa
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 1542, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.
VICENTE DE PAULA SOUSA, Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, pelo item I, alínea j,
do artigo 17, do Regimento Interno.
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a Srta. LARA CAROLINE DA FONSECA TAVARES , para o
cargo em comissão, de Assessora Parlamentar, lotada no gabinete do Vereador Francisco
Carlos Frechiani, a partir do dia 16 de setembro de 2020.

Vicente de Paula Sousa
Presidente da Câmara Municipal

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de
errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações
sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de
Comunicação Social.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 –
Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

EDNO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Governo
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O.
CAIXETA
Diagramação

Órgão Oficial do Município de Patos de Minas, criado pela Lei n.º 7.687 de 28
de novembro de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 4.703, de 03
de outubro de 2019.

