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DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Administração

Expediente

CONVOCAÇÃO. O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a” inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista  o  resultado final  do Processo Seletivo 012/2022,  convoca para o cargo de
MOTORISTA DE VEICULO PESADO I do Município de Patos de Minas – MG, para
contratação, em virtude de aprovação em Processo Seletivo homologado em 10/10/2022
o (a) candidato(a): ADRIELA DE SOUSA SILVA – classificado(a) em 3° lugar na lista
cotas negros.  Patos de Minas,  08 de março de 2023.  Luis  Eduardo Falcão Ferreira.
Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9856.

CONVOCAÇÃO. O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a” inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista  o  resultado final  do Processo Seletivo 012/2022,  convoca para o cargo de
MOTORISTA DE VEICULO PESADO I do Município de Patos de Minas – MG, para
contratação, em virtude de aprovação em Processo Seletivo homologado em 10/10/2022
o (a) candidato(a): DOUGLAS JUNIO PEREIRA– classificado(a) em 08° lugar na lista
geral.  Patos de Minas, 08 de março de 2023. Luis Eduardo Falcão Ferreira.  Prefeito
Municipal. Fone: (34) 3822-9856.

CONVOCAÇÃO. O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a” inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista o resultado final do Processo Seletivo 01/2022, convoca para o cargo de TNS I/
MEDICO PSIQUIATRA, do Município de Patos de Minas – MG, para contratação, em
virtude  de  aprovação  em  Processo  Seletivo  homologado  em  03/03/2022  o  (a)
candidato(a): DAVI RIBEIRO MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA – classificado(a)
em 2° lugar na lista geral. Patos de Minas, 08 de março de 2023. Luis Eduardo Falcão
Ferreira. Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9856.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2023 – Objeto:
Aquisição de mobiliários (Mesas)  para as  salas  de aula  do Conservatório Municipal
“Galdina Correa da Costa Rodrigues”, em favor do licitante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS
RIO VERDE LTDA para o item 01, com o valor unitário de R$275,00 (duzentos e
setenta e cinco reais), e para o item 02, com o valor unitário de R$370,00 (trezentos e
setenta reais). Maiores informações disponíveis nos sites: www.patosdeminas.mg.gov.br
e www.licitanet.com.br.  Patos  de Minas,  02 de Março de 2023.  Ana Paula  Lara  de
Vasconcelos Ramos – Secretária Municipal de Administração.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2023 – Objeto: Registro de
preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de
sonorização e iluminação na realização de eventos celebrados pela Prefeitura Municipal,
tipo menor preço por item/lote. Limite de Acolhimento das Propostas: Dia 27/03/2023
às 12:59  (doze horas  e  cinquenta  e  nove minutos);  Início  da Sessão de Disputa  de
Preços: 27/03/2023 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://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/
consultarLicitacao.xhtml?tipo=int 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.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2023 – Objeto: Registro de
Preços para aquisição parcelada de uniformes para servidores municipais (rondantes),
tipo menor preço por item/lote. Limite de Acolhimento das Propostas: Dia 27/03/2023
às 12:59  (doze horas  e  cinquenta  e  nove minutos);  Início  da Sessão de Disputa  de
Preços: 27/03/2023 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://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/
consultarLicitacao.xhtml?tipo=int 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 Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Sustentável

Expediente

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 01/2023 – SEMADS

Estabelece metas de produtividade fiscal individual e por equipes aplicáveis aos fiscais
de meio ambiente, para o 1° quadrimestre do ano de 2023 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 99, § 1.°, III da Lei Orgânica e considerando o que
determina o art. 5.° da Lei n.° 5.105 – de 05 de dezembro de 2001, Lei n° 5.503 de 29
de dezembro de 2004, 

RESOLVE:

Art. 1.° Fica estabelecidas metas para efeito da apuração de produtividade fiscal a que
se refere a Lei n.° 5.105 – de 05 de dezembro de 2001, conforme descrição seguinte:

I – Metas por Equipes:

a) Fiscalização dos veículos de produtores da Ceasa (peso 3):

b) Fiscalização dos veículos dos lojistas vistoriados (peso 2).

c)  Fiscalização dos produtores na “pedra”/estacionamento (peso 3);

d)  Fiscalização dos veículos dos comerciantes (peso 2);

e) Outras atividades à critério da diretoria (peso 1);

II – Metas Individuais:

Fiscal V.D.R.S

a) Fiscalização dos veículos de produtores da Ceasa (peso 3):

b) Fiscalização dos veículos dos lojistas vistoriados (peso 2).

c)  Fiscalização dos produtores na “pedra”/estacionamento  (peso 3);

d)  Fiscalização dos veículos dos comerciantes (peso 2);

e) Outras atividades à critério da diretoria (peso 1);

Art. 2.° Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, ouvindo o Diretor de Agropecuária.

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

Patos de Minas, 07 de Março de 2023.

Lucas Silva Mendes 
Secretário M. de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável

Atos Oficiais CÂMARA MUNICIPAL

Expediente

PORTARIA Nº 1785, DE 1º DE MARÇO DE 2023.

Nomeia Comissão Especial para realização de eventos e cerimonial no âmbito do Poder
Legislativo de Patos de Minas e dá outras providências.
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GLADSTON  GABRIEL DA SILVA,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Patos  de
Minas,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  Regimento  Interno  da  Câmara
Municipal de Patos de Minas e considerando o § 2º do art. 15 da Resolução nº 262, de
16 de julho de 2010,

CONSIDERANDO a necessidade da Casa Legislativa de constituição de uma comissão
para realização de eventos e cerimonial;

CONSIDERANDO o posicionamento dos servidores no plano  de carreira,  conforme
previsão da Lei Complementar nº 680 de 10 de janeiro de 2023, realizado por meio da
portaria nº 1777 de 27 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO a necessidade de readequação dos percentuais de gratificação dos
servidores após o posicionamento no plano de carreiras, de forma individualizada, a fim
de não ocorrência de impacto financeiro, em observância ao disposto na Lei Orgânica
Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal;

RESOLVE:

Art.  1º  Nomear CARLA DE MATOS RIBEIRO MOTA, matrícula  00983,  KARINA
APARECIDA DE OLIVEIRA, matrícula  01065,  SIMONE ALVES SILVA, matrícula
01054,  REGINA  APARECIDA  DE  SANTANA  SALVADOR,  matrícula  01070,
BRAULINA  DAS  DORES  SILVA  NOGUEIRA,  matrícula  00979,  MARÍLIA
SANTANA  DE  LIMA,  matrícula  00989,  CARINA  AUGUSTA  VIEIRA  PIRES,
matrícula 00996, e GUILHERME MOURA TEIXEIRA, matrícula 00975, para, sob a
presidência  e  coordenação  da primeira,  exercerem e responderem pelas  atividades  e
funções  inerentes  à  realização  dos  eventos  e  cerimonial  de  interesse  do  Poder
Legislativo de Patos de Minas.

Art. 2º A Comissão Especial, para efetivo cumprimento de suas atividades e funções,
poderá solicitar, por meio da Diretoria Geral ou da Presidência, auxílio e colaboração de
outros servidores e órgãos, notadamente no atendimento de demandas específicas e que
não possam ser cumpridas sem a participação destes.

Art.  3º  Pelo  efetivo  exercício  das  atividades  e  funções  adicionais,  os  servidores
ocupantes  de  cargo  de  provimentos  efetivos  nomeados  para  integrar  a  Comissão
Especial de Eventos terão direito sobre o vencimento do respectivo cargo efetivo,  as
seguintes gratificações:

Matr. Nome Cargo/Função Percentual

00979
Braulina  das  Dores  Silva
Nogueira

Assessora da Escola do 
Legislativo

50%

00996 Carina Augusta Vieira Pires Agente de Administração I 18,5%

00983 Carla de Matos Ribeiro Mota TNS I / Jornalista 5,1%

00975 Guilherme Moura Teixeira
Coordenador da Escola do 
Legislativo

50%

01065 Karina Aparecida de Oliveira TNS I / Revisor-Redator 24,1%

00989
Marília  Santana  de  Oliveira
Lima

TNS I / Analista de 
Sistemas

25,7%

01070
Regina  Aparecida  de  Santana
Salvador

TNS I / Analista 
Legislativo

19,3%

01054 Simone Alves Silva
TNS I / Analista 
Legislativo

24,1%

Parágrafo  único.  A gratificação  prevista  neste  artigo  não  poderá  ser  concedida  se  o
servidor  já  for  beneficiário  de  gratificação  diversa,  seja  decorrente  de  cargo
comissionado, função de confiança ou gratificada.

Art. 4º Fica revogada a Portaria no. 1731, de 31 de agosto de 2022.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Publique-se e cumpra-se.
Câmara Municipal de Patos de Minas, 1º de março de 2023.

Gladston Gabriel da Silva
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 1786, DE 7 DE MARÇO DE 2023.

GLADSTON  GABRIEL DA SILVA,  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;

CONSIDERANDO  a  decisão  proferida  nos  autos  do  processo  nº  0600183-
81.2022.6.13.0000, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, segundo a
qual foi decretada a perda do mandato eletivo de João Batista de Oliveira;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. IVAN ALVES SOARES, do cargo em comissão de
Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do vereador João Batista de Oliveira –
João Marra, a partir do dia 8 de março de 2023.

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, 7 de março de 2023.

Gladston Gabriel da Silva
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 1787, DE 7 DE MARÇO DE 2023.

GLADSTON GABRIEL DA SILVA, 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;

CONSIDERANDO  a  decisão  proferida  nos  autos  do  processo  nº  0600183-
81.2022.6.13.0000, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, segundo a
qual foi decretada a perda do mandato eletivo de João Batista de Oliveira;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. JOSÉ MOREIRA DOS REIS, do cargo em comissão
de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do vereador João Batista de Oliveira
– João Marra, a partir do dia 8 de março de 2023.

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, 7 de março de 2023.

Gladston Gabriel da Silva
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 1788, DE 7 DE MARÇO DE 2023.

GLADSTON GABRIEL DA SILVA, 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;

CONSIDERANDO  a  decisão  proferida  nos  autos  do  processo  nº  0600183-
81.2022.6.13.0000, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, segundo a
qual foi decretada a perda do mandato eletivo de João Batista de Oliveira;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. LUIS ANTHERO RIBEIRO, do cargo em comissão
de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do vereador João Batista de Oliveira
– João Marra, a partir do dia 8 de março de 2023.

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, 7 de março de 2023.

Gladston Gabriel da Silva
Presidente da Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO: O Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, no uso
de suas atribuições que lhe confere a alínea “d” do artigo 17 do Regimento Interno
da Câmara Municipal, tendo em vista a decisão proferida nos autos do processo nº
0600183-81.2022.6.13.0000,  pelo Tribunal  Regional  Eleitoral  de Minas Gerais,
segundo  a  qual  foi  decretada  a  perda  do  mandato  eletivo  de  João  Batista  de
Oliveira, convoca o senhor Ivanir Rosa de Oliveira, na qualidade de 1º suplente,
para manifestar interesse ou não em tomar posse como Vereador. Patos de Minas,
7 de março de 2023. Gladston Gabriel da Silva. Presidente da Câmara Municipal
de Patos de Minas.
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Atos Oficiais – CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ata de nº. 398 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Patos de Minas, realizada no dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e
três, às doze horas na sede dos Conselhos localizada na Avenida Getúlio Vargas, 245 -
Centro.  Estiveram presentes os Senhores  Conselheiros:  Elizete  Mundim Carneiro no
exercício  da  Presidência,  Janahina  Aparecida  de  Araújo  Dias,  Franciele  Aparecida
Ferreira de Sousa, Fabiana de Sant’Anna Miranda Eguchi, Gilber Reginaldo da Mota,
Vanêsa Gonçalves Silva, Valéria de Araujo Torres, Márcia Ávila Moraes, Mônica Porto
Silveira, Elisângela Luísa Fernandes e Sirlania de Fátima Barbosa e Carvalho Matos.
Estiveram  também  presentes  Maria  Aparecida  Maciel,  Secretária  Executiva  dos
Conselhos,  Ana  Cristina  Teixeira  da  Cunha  e  Castro,  Agente  Administrativo  dos
Conselhos, representantes de entidades inscritas no Conselho e  Waléria Elias S. Caixeta,
Conselheira Tutelar. A reunião contou com a seguinte pauta: 1. Apreciação da ata de
número 397 de 09/01/2023; 2. Formação da Comissão Organizadora responsável pelo
processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar;  3.  Análise  decisão  do
julgamento dos recursos interpostos na Seleção e Habilitação e definição do resultado
final do chamamento público nº 01/2022. Iniciando a reunião, a Presidente cumprimenta
a todos os presentes,  em seguida,  a ata  397 é lida por Gilber e aprovada por todos.
Elizete  questiona  sobre  a  visita  que  o  Conselho  realizará  nas  entidades  inscritas
conforme a ata  lida e a Secretária  Executiva informa que conforme mencionado, as
mesmas não possuem sede no município, por isso, assim que estiverem funcionando, o
Conselho será informado para que realize as visitas. A Presidente solicita que as mesmas
sejam convidadas para a próxima reunião para informar sobre a realização das atividades
no  município.  Logo  após,  a  plenária  passa  à  formação  da  Comissão  Organizadora
responsável pelo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, ficando assim
composta: Gilber Reginaldo da Mota, Elisângela Luísa Fernandes, Franciele Aparecida
Ferreira de Sousa e Fabiana de Sant’Anna Miranda Eguchi. Definiu-se também que o
apoio  técnico  à  Comissão  Organizadora  será  realizado  pelas  seguintes  pessoas  e
representantes dos órgãos: Elizete Mundim Carneiro, Vanêsa Gonçalves Silva, Secretaria
Executiva  dos  Conselhos,  Procuradoria  do  Município,  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Social,  SEDESE  e  Ministério  Público.  Quanto  à  organização  do
processo, Elizete informa que as informações devem estar dispostas em Edital e Waléria
pondera que a Comissão deve buscar meios para evitar problemas no dia da eleição
como  as  filas,  lembra  ainda  que  local  central  facilita  o  acesso  dos  eleitores.
Prosseguindo,  a  plenária  passa  à  análise  da  decisão  do  julgamento  dos  recursos
interpostos  na  Seleção  e  Habilitação  e  definição  do  resultado  final  do  chamamento
público nº 01/2022. Elizete agradece à Comissão de Seleção e lembra que o trabalho não
é fácil. Iniciando a apresentação, Fabiana relata ser a terceira vez que participa deste
processo e ao longo das análises, teceram algumas considerações, dentre elas: equipes
grandes para execução de poucas atividades; planos repetitivos quanto à metodologia e
estratégia, sem inovação; dificuldade em definir as metas que é o objetivo final (qual o
resultado terá); o “FIA não serve para manter entidade pois o projeto possui inicio, meio
e  fim”  e  cita  como  exemplo  a  compra  de  desinfetante  que  deve  ser  ofertado  pela
entidade; capacidade técnica não está vindo claro; é preciso especificar com detalhes o
que vai ser desenvolvido; ao término do prazo de recursos, entidades começam a ligar
para questionar, o que precisa ser mais respeitado, pois não é papel da Comissão ficar
conversando individualmente; a Comissão tem a liberdade de analisar os projetos, sendo
que as entidades podem apresentar defesa no momento do recurso; ressalta que é preciso
mais inovação. Finalizando, se coloca à disposição de todos e pondera que foi ganhando
experiência, por isso, consegue visualizar melhor os problemas. Após, toma a palavra
Janahina que em tom de brincadeira, lembra a todos que está investida de função pública
e não pode ser desacatada. Relata ser a primeira vez que participa e espera que “levem
com muita  ética  e  profissionalismo,  pois  o  objetivo  é  auxiliar  na  evolução,  que  o
interesse  é  somar  e  não  dividir.  Gostaria  que  tratassem  as  análises  de  uma  forma
impessoal e que tudo que foi colocado, está alinhado pelos componentes da Comissão”.
Observações feitas, ela passa à leitura da análise dos recursos e menciona que podem
questionar,  caso  surjam  dúvidas.  Informa  que  o  Parecer  da  Comissão  foi  pelo
indeferimento dos recursos apresentados pelas entidades Amparo Eurípedes Novelino,
Associação  de  Proteção  à  Maternidade,  Infância  e  Velhice  de  Patos  de  Minas,
Associação dos Deficientes Visuais, pois deixaram de apresentar documentos na fase de
habilitação, por isso, foi sugerido que nos próximos chamamentos seja usado o Aprova
Digital para facilitar. Quanto à Associação Vem Ser, a Comissão solicitou alteração dos
planos de trabalho, sendo que a entidade deve retirar itens de manutenção e reduzir o
pagamento  do profissional  que ficar  como Psicólogo.  A entidade  apresentou recurso
quanto aos itens,  sendo indeferido, entretanto, o parecer é para que seja classificada,
devendo  a  mesma  apresentar  novos  planos.  Após  a  leitura,  Fabiana  ressalta  que  a
Comissão  seguiu  o  Edital,  que  lamenta  profundamente  o  indeferimento  de  algumas
entidades por falta de documento e que, se o Conselho definir, nos próximos isso pode
mudar, caso seja legal. Waléria pondera que precisava ser mais maleável, pois o dinheiro
vai  fazer  falta,  no  entanto,  Fabiana  chama  a  atenção  sobre  a  responsabilidade  da
Comissão frente ao Edital. Mônica diz que anexou a folha errada e que ano passado tem
certeza que colocou a mesma folha. Márcia lembra que sugeriu que ficasse estabelecido
no Edital que, caso fosse preciso, houvesse tempo para apresentar documentação, mas
ninguém apoiou e  Waléria  diz  ficar  pesarosa.  Neste  momento,  Valéria  lembra que o
Edital foi aprovado pelo Conselho, portanto, precisam assumir as consequências, apesar
de  concordar  com Waléria.  Pondera  que  no  último  chamamento  algumas  entidades
tiveram seus projetos indeferidos e o resultado foi mantido. Janahina relata que talvez

haja  documento  que  possa  ser  dispensado  do  checklist,  no  entanto,  Franciele
pondera que a documentação é solicitada pelo município conforme legislação e
Valéria  diz  ser  possível  refletir,  inclusive  em  relação  à  utilização  do  Aprova
Digital. Elizete diz que vai elaborar um documento para que as entidades acessem
o  Sistema  e  façam a  inserção  dos  planos  no  Sistema.  Valéria  pondera  que  a
Comissão precisa analisar o plano; precisa rever alguns detalhes para não colocar
o edital em risco, quanto ao recurso não utilizado, questiona se podem fazer um
segundo  edital,  observando  os  eixos  que  tem  demanda  maior.  Segundo  ela,
historicamente há direcionamento, com atividades que as entidades já fazem, que
é  preciso  olhar  com carinho  e  Janahina  relata  que  há  um  eixo  com  redação
confusa.  Valéria  disse  que  o  relatório  lido  norteia  com  orientações,  o  que  é
positivo.  Sirlânia  lembra  que  a  Secretaria  está  com  processo  para  contratar
empresa  que  realize  capacitação  ao  Conselho,  mas  que  o  resultado  foi
questionado. Ela pediu desculpas à Comissão, mas ressalta que o Edital deixou
muitas falhas, que ficou pesarosa, por exemplo, quanto à ausência de projetos para
as Medidas Socioeducativas que não foi apresentado no Plano e Edital. Quanto às
ligações  feitas,  pondera  que  o  item  10.5.8  do  Edital  menciona  que  todas  as
decisões da Comissão deveriam ser publicadas. Sirlânia pediu para ler a defesa
apresentada à Comissão e pondera que não buscaram ajuda de ninguém, ela  e
Gleidimar que fizeram, quanto à limpeza, se dobram o atendimento, dobram o uso
de produtos e Fabiana concorda mas lembra que apenas a Vem Ser questiona.
Sirlania diz que se chegarem na entidade, notarão que tem todos os produtos e
Fabiana  questiona  se  precisam usar  o  recurso  do  FIA e  Sirlânia  disse  que  se
podem,  querem usar.  Fabiana  menciona  que as  outras  entidades  não  o  fazem,
entendem que o FIA não é para pagar desinfetante, que todos os projetos da Vem
Ser chamam atenção pela diferença. Franciele diz que assistiu palestra sobre FIA,
na qual fica claro que o recurso deve ser usado diretamente no desenvolvimento
do projeto. Sirlania pondera que se atendem mais, gastam mais papel higiênico, e
que em reunião com Moisés, ele diz que se há “parceirização”, já serve de ponto
de partida para fazer o orçamento e que não podem colocar preço no salário da
pessoa,  principalmente  quando  o profissional  não  está  pelo  salário  e  sim pela
causa, pois não trabalha mensalmente e sim por hora e se fosse cobrar preço de
consultório, ficaria maior. Relata que no Edital, os valores ficaram muito picados,
e  que  a  entidade  está  com  muitas  inscrições  e  passa  à  leitura  do  Recurso.
Elisângela intervem e ressalta que a entidade APAE contrata Psicólogo com muita
experiência, mas que ela “que dá as cartas”, sendo pago R$21,72  (vinte e um
reais e setenta  e dois  centavos) a hora.  Neste momento,  Franciele  relata que a
Comissão pegou todos os planos que contam com Psicólogo, montou planilha e
fez média salarial que ficou em R$ 31,65 (trinta e um reais e sessenta e cinco
centavos)  a hora,  mas que na Vem-Ser a hora paga foi  de R$ 114,00 (cento e
quatorze  reais).  Entretanto,  a  Comissão  não  questiona  o  profissional  e  sim  a
diferença de valores, que o recurso público precisa ser utilizado com eficácia e
economicidade; questionam quanto ao uso do recurso público e diz que o segundo
mais caro, paga trinta e duas horas/semanais, por isso, a sugestão para adequação
dos valores do Plano de Trabalho. Valéria então menciona se podiam votar, pois
são dois itens, votando primeiro quanto à falta de documentação. Elizete diz que o
Conselho pode fazer novo edital, se a plenária aprovar, para atender as entidades
não  classificadas  e  vota  a  favor  da  análise  da  Comissão.  Quanto  à  Vem-Ser,
Valéria diz compreender a lógica da análise, que a Comissão deve ter verificado o
piso salarial, mas que existem especificidades, que na APAE, são contratos por
CLT; que o valor hora pago pela Vem-Ser não está fora de piso salarial do Estado
de Minas Gerais, e lidam com grupos complexos. Diante disso, fica preocupada
porque  os  valores  não estão  fora  do mercado  e  sim fora  do  valor  pago  pelas
entidades.  Quanto  aos  produtos,  entende  que  se  a  entidade  precisa  de  papel
higiênico, isso não é com recurso do FIA, sente-se constrangida diante da história
e conhecimento  de Sirlânia,  mas  se  os  produtos  não são para a  realização da
oficina, não podem ser pagos com o FIA. Fabiana pondera que criança que pede
café é de responsabilidade da entidade e Sirlania diz que ensinam a fazer café
porque  muitos  não  bebem  em  casa.  Elizete  chama  atenção  para  o  fato  de
responsabilização  do Conselho caso  aprove e  haja  fiscalização do Tribunal  de
Contas,  pois  todos  respondem.  Sirlania  relata  que  estão  achatando  o  salário  e
Elizete ressalta que não. A Presidente lembra que o Conselho é soberano, por isso,
aprova o resultado apresentado pela Comissão integralmente. Valéria diz que não
existe no Edital item mencionando quanto a valor discrepante do praticado; em
relação ao salário, deve ser ponto para colocar no próximo chamamento, mas se o
valor é praticado em Minas Gerais, estão protegidos. Entretanto, Márcia lembra
que o Conselho sempre bate no ponto de salário. Mônica pondera que contratam o
profissional que cobra menos, conforme orçamento, mas que, se todos aprovarem
o  resultado,  também  o  fará.  Janahina  menciona  que  analisaram  quanto  aos
servidores públicos,  mediante recurso,  já disse que não poderia ser comparado
porque são efetivos, mas que a Comissão não está falando que está errado ou não,
no entanto, os valores chamaram atenção  e lembra que o FIA é para pagar projeto
com início e fim, portanto, o profissional pode ser contratado, e que espera que
seja  algo  inovador  e  criativo,  porém,  é  o  Conselho  que  define.  A entidade
apresentou os três orçamentos, mas chamou de fato muita atenção e querem trazer
reflexão. Passado à votação, o Parecer da Comissão foi integralmente aprovado
conforme a seguir. Eixo II (Direito à Vida e à Saúde) - Ação 1 -  Promover ações e
projetos que ofereçam a prevenção e a conscientização quanto ao uso de álcool e
drogas por crianças e adolescentes, visando a prevenção do adoecimento mental e
o autoextermínio – R$206.211,00 (duzentos e seis mil,  duzentos e onze reais),
sendo  que  cada  projeto  poderá  apresentar  um  valor  máximo  de  R$68.737,00
(sessenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais: 1º - Posto de Assistência Chico
Xavier, com o Projeto Sou Mais Forte, no valor de R$ 68.699,86, com 25 pontos;
2º - Associação Vem-Ser, com o projeto Primeiro Passo – prevenção ao uso de
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álcool e drogas, no valor de R$ 43.952,99, com 20 pontos. Eixo II (Direito à Vida e à
Saúde) – Ação 2 - Apoiar o desenvolvimento de projetos com foco no desenvolvimento
psicossocial  e  psicoterapia  positiva  para  crianças  na  primeira  infância,  crianças  e
adolescentes, inclusive com deficiência e seus cuidadores primários (pais, familiares e
babás) – R$175.279,00 (cento e setenta e cinco reais, duzentos e setenta e nove reais),
sendo que cada projeto poderá apresentar um valor máximo de R$58.426,33 (cinquenta
e oito mil,  quatrocentos e vinte seis reais e trinta e três centavos): 1º – Lar Paulo e
Estevão,  com o projeto Oficinas de Desenvolvimento Psicossocial  e Psicoterapia,  no
valor de R$ 58.410,00, com 27,5 pontos; 2º – Centro Educacional Escolinha Tia Edna,
com o projeto Cuidar – Ensinar com Amor, no valor de R$ 58.426,33, com 25 pontos; 2º
– Associação Vem Ser, com o projeto Seguindo em frente – Psicoterapia positiva, no
valor de R$51.398,00, com 25 pontos; 3º – Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais, com
o projeto Equoterapia, no valor de R$ 68.737,00, com 22,5 pontos (não há recursos para
execução); Assoc. Prot. a Matern., Infância e Velhice, com o projeto Psicoterapia, no
valor de R$58.246,97, com 35 pontos, desclassificado. Eixo II (Direito à Vida e à Saúde)
–  Ação  3  -  Apoiar  ações  e  projetos  de  terapias  complementares  para  crianças  e
adolescentes, com deficiências diversas e/ou transtornos mentais e suas famílias, como
arterapia;  biodança;  meditação  (mindfulness);  musicoterapia,  terapia  comunitária
integrativa,  ioga,  entre  outras – R$206.211,00 (duzentos e  seis  mil,  duzentos e  onze
reais),  sendo  que  cada projeto  poderá  apresentar  um valor  máximo de  R$68.737,00
(sessenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais): 1º – Associação de Pais, Amigos e
Profissionais  dos Autistas  –  Esperança Azul com o projeto Terapia  Complementar  e
Musicoterapia, no valor de R$68.530,80, com 30 pontos. Eixo II (Direito à Vida e à
Saúde) – Ação 4 - Apoio a ações, programas e projetos que promovam a parentalidade
consciente visando o combate e a prevenção da violência sexual, a exploração sexual
infantil, a banalização do corpo, a hipersexualização e a promoção do nascer bem em
todo município – R$123.726,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e seis reais),
sendo que cada projeto poderá apresentar um valor máximo de R$41.242,00 (quarenta e
um mil, duzentos e quarenta e dois reais): 1º – Casa da Sopa Tia Euzápia, com o projeto
Eu tenho voz, no valor de R$ 30.000,00, com 22,5 pontos; 1º – Posto de Assistência
Chico Xavier, com o projeto Fonte de Luz, no valor de R$ 41.200,00, com 22,5 pontos.
Eixo  IV  –  Direito  à  Convivência  Familiar  e  Comunitária  -  Ação  1  -  Fomento  a
programas  e/ou  projetos  de  orientação  parental  visando  a  inclusão  social,  apoio
sociofamiliar,  convivência  familiar  e  comunitária  de  crianças  da  primeira  infância,
crianças  e  adolescentes,  inclusive  com deficiência,  oriundas  de  famílias  naturais  ou
substitutas – R$206.211,00 (duzentos e seis mil, duzentos e onze reais), sendo que cada
projeto  poderá  apresentar  um  valor  máximo  de  R$68.737,00  (sessenta  e  oito  mil,
setecentos e trinta e sete reais): 1º -  Posto de Assistência Chico Xavier, com o projeto
Oficina  de  Aconselhamento,  no  valor  de  R$  68.700,00;  com  22,5  pontos;   2º  -
Associação  Vem  Ser,  com  o  projeto  Orientação  parental  –  proteção,  resiliência  e
responsabilidade, no valor de 40.596,00; com 17,5 pontos; Amparo Euripedes Novelino,
com  o  projeto  Orientação  Parental,  no  valor  de  R$  54.984,00,  com  27,5  pontos,
desclassificado. Eixo V - Direito à Educação, à Cultura, aos Esportes e ao Lazer - Ação
1: Fomentar ações e programas de incentivo a atividades culturais, esportivas e de lazer,
voltadas  para  a  criança  e  o  adolescente,  inclusive  com deficiência  –  R$206.211,00
(duzentos e seis mil, duzentos e onze reais), sendo que cada projeto poderá apresentar
um valor máximo de R$68.737,00 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais):
1º  –  Lar  Paulo e  Estevão  com o projeto Música,  Teatro  e  Esporte,  no valor  de R$
68.700,00; com 27,5 pontos; 2º - Centro Educacional Escolinha Tia Edna, com o projeto
Arte, Cultura, Esporte e Lazer -  Tudo de bom, no valor de R$29.040,00, com 25 pontos;
3º – Associação de Pais e Amigos dos Profissionais dos Autistas – Esperança Azul, com
o projeto Prática esportiva de equitação, no valor de R$68.737,00; com 25 pontos; 4º –
Casa  da  Sopa  Tia  Euzápia,  com  o  projeto  Amor  em  Movimento,  no  valor  de  R$
36.600,00, com 22,5 pontos; Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice,
com o projeto Círculo de Aprendizagem Casa das Meninas, no valor de R$68.737,00,
com 27,5 pontos, desclassificado; Amparo Eurípedes Novelino, com o projeto Cultura,
Esporte  e  Lazer,  no  valor  de  R$  50.826,60,  com  22,5  pontos,  desclassificado;
Associação dos Deficientes Visuais – ADV, com o projeto Atividades Físicas ao ar livre,
no valor de R$ 68.737,00, com 25 pontos, desclassificado. Eixo V - Direito à Educação,
à Cultura, aos Esportes e ao Lazer - Ação 2 - Desenvolver projetos de cultura, esporte e
lazer que promovam a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nos diversos
espaços  e  segmentos  –  R$144.347,00  –  cento  e  quarenta  e  quatro  mil,  trezentos  e
quarenta e sete reais) sendo que cada projeto poderá apresentar um valor máximo de
R$48.115,66 (quarenta e oito mil, cento e quinze reais e sessenta e seis centavos): 1º -
Associação  de  Pais,  Amigos  e  Profissionais  dos  Autistas  –  Esperança  Azul,  com o
projeto Práticas Circences, no valor de R$48.115,66, com 35 pontos; 2º - Assoc. De Pais
e Amigos dos Excepcionais,  com o projeto Informática, Dança e Teatro,  no valor de
R$48.115,66, com 32,5 pontos. Eixo V - Direito à Educação, à Cultura, aos Esportes e
ao  Lazer  -  Ação  3  -  Fomentar  programas  e  projetos  complementares  que  busquem
minimizar as  lacunas de aprendizagem e contribuam para redução das desigualdades
educacionais  para crianças e  adolescentes,  especialmente em fase  de alfabetização  e
letramento – R$206.211,00 (duzentos e seis mil, duzentos e onze reais), sendo que cada
projeto  poderá  apresentar  um  valor  máximo  de  R$68.737,00  (sessenta  e  oito  mil,
setecentos e trinta e sete reais):  1º - Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos
Autistas  –  Esperança  Azul,  com  o  projeto  Alfabetização  e  letramento  de
criança/adolescente com TEA, no valor de R$57.600,00, com 32,5 pontos; 2º - Posto de
Assistência Chico Xavier, com o projeto Mais Saber, no valor de R$22.000,00, com 25
pontos; 3º – Casa da Sopa Tia Euzápia, com o Projeto Sementes de Amor, no valor de
R$68.534,70,  com 22,5  pontos;  Associação  dos  Deficientes  Visuais  –  ADV,  com o
projeto  Arte  Construindo  História,  no  valor  de  R$68.737,00,  sem  pontos,
desclassificado;  Amparo  Eurípedes  Novelino,  com  o  projeto  Alfabetizando  com
criatividade, no valor de 31.560,00, com 27,5 pontos, desclassificado.  Eixo V - Direito à
Educação, à Cultura, aos Esportes e ao Lazer - Ação 4 - Apoiar programas e projetos que
contribuam para minimizar o impacto social, emocional de crianças e adolescentes com

ações e práticas que desenvolvam as habilidades de vida, segundo a OMS, para
pais,  educadores,  profissionais  e  conselheiros  da  SGD,  tanto  quanto  para  os
próprios vulneráveis – R$144.347,00 – cento e quarenta e quatro mil, trezentos e
quarenta e sete reais) sendo que cada projeto poderá apresentar um valor máximo
de  R$48.115,66  (quarenta  e  oito  mil,  cento  e  quinze  reais  e  sessenta  e  seis
centavos):  1º  -  Assoc.  De  Pais  e  amigos  dos  Excepcionais,  com  o  projeto
Gelateria, no valor de R$47.171,70, com 32,5 pontos; 2º Lar Paulo e Estevão, com
o projeto EDUCAE, no valor de R$48.115,00, com 25 pontos; 3º - Associação
Vem Ser, com o projeto Treino de habilidades para a vida com pais e filhos, no
valor de R$35.164,00, com 17,5 pontos; Eixo VI – direito à profissionalização e à
proteção no trabalho - Ação 1: Apoiar programas e projetos que tenham por base
dar  acesso  ao  trabalho  educativo  que  assegure  ao  adolescente,  inclusive  com
deficiência, as condições de capacitação para conquista do primeiro emprego –
R$123.726,00(cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e seis reais), sendo que
cada projeto poderá apresentar um valor máximo de R$41.242,00 (quarenta e um
mil, duzentos e quarenta e dois reais): 1º – Lar Paulo e Estevão, com o projeto
Primeiro Passo, no valor de R$ R$41.242,00, com 20 pontos. Finalizando, Elizete
agradece a todos que participaram da reunião. Sem mais para o momento, redigi
esta ata,  a qual após lida e aprovada,  será assinada por mim, Maria Aparecida
Maciel, e pela Presidente Elizete Mundim Carneiro, sendo em seguida, anexada
lista de presença dos participantes.

RESOLUÇÃO Nº. 003/2023

Dispõe sobre as deliberações da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 06 (seis) de março de
2023 às 13:00 h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada
na Avenida Brasília, 85, Bairro Nossa Senhora Aparecida. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas
atribuições legais através da Lei de criação nº 3.838 alterada pela Lei nº 7.987 de
19/10/20 e Regimento Interno; 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a ata do CMDCA de número 398.

Art. 2º Retificar o Artigo 5º da Resolução nº. 02/2023 que trata do resultado final
do chamamento público nº 01/2022, relativo a projetos da Vem Ser conforme a
seguir: “Eixo II – Direito à Vida e à Saúde – Ação 2 – Apoiar o desenvolvimento
de projetos com foco no desenvolvimento psicossocial e psicoterapia primários
(pais, familiares e babás) – R$ 175.279,00 (cento e setenta e cinco reais, duzentos
e  setenta  e  nove  reais),  sendo  que  cada  projeto  poderá  apresentar  um  valor
máximo de R$ 58.426,33 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e
trinta  e  três centavos): ….2º Associação Vem Ser,  com o projeto Seguindo em
frente  –  Psicoterapia  positiva,  no  valor  de  R$  52.198,00,  com  25  pontos,
classificado…. Eixo IV – Direito à Convivência Familiar e Comunitária – Ação 1
– Fomento a programas e/ou projetos de orientação parental visando a inclusão
social,  apoio  sociofamiliar,  convivência  familiar  e  comunitária  de  crianças  da
primeira infância, crianças e adolescentes, inclusive com deficiência, oriundas de
famílias naturais ou substitutas – R$ 206.211,00 (duzentos e seis mil, duzentos e
onze reais), sendo que cada projeto poderá apresentar um valor máximo de R$
68.737,00 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais): ...2º Associação
Vem  Ser,  com  o  projeto  Orientação  parental  –  proteção,  resiliência  e
responsabilidade, R$ 47.115,20, 17,5 pontos, classificado…”

Art. 3º Definir que as entidades que tiveram os projetos classificados conforme
chamamento público nº 01/2022 deverão retirar os documentos aprovados pela
Comissão de Seleção e inserir os mesmos no Aprova Digital. 

Art.  4º  Aprovar  a  elaboração  de  novo  edital  de  chamamento  público  com os
valores remanescentes do Edital nº 01/2022.

Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Patos de Minas – MG, 06 de março de 2023.

ELIZETE MUNDIM CARNEIRO 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
 

A Presidente  do Conselho Municipal  dos Direitos da Pessoa Idosa,  Alessandra
Cristina Ávila Araújo, convoca para reunião ordinária no dia 08/03/2022 às 13:30
h por videoconferência. Os Conselheiros de Direito receberão o link via e-mail e
os  demais  interessados  em participar  deverão  enviar  e-mail  solicitando  acesso
através  do  e-mail:  cmdpi@patosdeminas.mg.gov.br  até  às  12  horas  do  dia
08/03/2023.
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PAUTA REUNIÃO 

1.Apreciação da ata nº 67 de 15/02/2022.
2.Posse de Gislaine Ferreira  Gomes em substituição a Ana Paula Pereira  (Suplente),
representante do Lar Vicentino Padre Alaor. 
3.Prestação de Contas do mês de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023.
4.  Calendário  anual  de  reuniões  conforme  Lei  nº  8.243,  de  29  de  abril  de  2022  e
Regimento Interno. 
5. Análise do Plano de Ação e Aplicação para definição de ações prioritárias.

Alessandra Cristina Ávila Araújo 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

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

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 – Bairro
Eldorado – Patos de Minas/MG.

Telefone: (34) 3822-9680.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

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.
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