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DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Administração

Expediente

DECRETO 10/3/2023

NOMEIA KENIA SILVA PARA O  CARGO  DE  COORDENADOR  DE  CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI JOSÉ PEREIRA DA FONSECA

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 95, inciso VII e IX da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 553
de 8 de maio de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado (a) KENIA SILVA, MATRÍCULA 29055, portador (a) do CPF nº
032.282.996-86, para o cargo de COORDENADOR DE CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI JOSÉ PEREIRA DA FONSECA,  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, a partir de 3 de janeiro de 2023.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a
3/1/2023.

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

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 10 de março de 2023

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CONCEDE ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e 
nos termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido adicional por titulação ao(s) servidor(es), abaixo relacionado(s), 
da Secretaria Municipal de Educação, a partir da data abaixo descrita.

MATR NOME CARG
O

PERC DATA

26219 GUILHERME AUGUSTO
FERNANDO DE 
OLIVEIRA

PEB 10% 1º/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 
data acima descrita.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CANCELA  ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e 
nos termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica cancelado adicional por titulação ao servidor(a), abaixo relacionado, da 
Secretaria Municipal de Educação, a partir das datas abaixo descritas.

MATR NOME CARGO PERC DATA

29476 LAUDIENE JUSTINO 
GOMES MIRANDA

PEB 10% 3/1/2023

25935 TAIS MOREIRA DOS 
SANTOS CARVALHO

PEB 10% 3/1/2023

28257 MESSIAS SOARES DE 
SOUZA

PEB 10% 3/1/2023

26228 LORENA CRISTINA 
MOREIRA

SECRE
TÁRIO
ESCOL
AR

20% 3/1/2023

4363 ARILDA ALVES 
SILVERIO

PEB 10% 3/1/2023

29683 FRANCIELLE KETLEE 
RODRIGUES SILVA

PEB 10% 3/1/2023

25861 AMANDA ROSA 
RICKEN

PEB 10% 3/1/2023

5433 SHIRLEI MARIA DA 
CRUZ

PEB 10% 3/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo às 
datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CANCELA  ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e 
nos termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica cancelado adicional por titulação ao servidor(a), abaixo relacionado, da 
Secretaria Municipal de Educação, a partir das datas abaixo descritas.

MATR NOME CARGO PER
C

DATA

29667 KELLY CRISTINA 
OLIVEIRA DE 
MORAIS

EDUCADOR
INFANTIL

10% 3/1/2023
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20337 JOSY LUCIA SILVA 
DOS REIS

EDUCADOR
INFANTIL

20% 3/1/2023

20343 MARLY DE 
FATIMA SILVA 
FONSECA

EDUCADOR
INFANTIL

10% 3/1/2023

29685 FABIANA 
MARTINS PEREIRA
MELO

EDUCADOR
INFANTIL

10% 3/1/2023

26707 SARA APARECIDA 
BARBARA 
MACHADO

EDUCADOR
INFANTIL

10% 3/1/2023

29696 DAYANE RAQUEL 
DE OLIVEIRA

EDUCADOR
INFANTIL

20% 3/1/2023

21827 GRAZIELA 
SEVERO 
PIMENTEL DOS 
REIS PEREIRA

EDUCADOR
INFANTIL

10% 3/1/2023

26716 LUCELIA 
APARECIDA 
SOUZA REIS

EDUCADOR
INFANTIL

20% 3/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo às 
datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CONCEDE ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido adicional por titulação ao(s) servidor(es), abaixo relacionado(s), 
da Secretaria Municipal de Educação, a partir das datas abaixo descritas.

MATR NOME CARGO PERC DATA

5455 LUCINEI DE SOUZA 
SILVA

PEB 10% 1º/1/2023

25916 MIRIAN GABRIELA 
OLIVEIRA BASILIO

PEB 10% 1º/1/2023

25897 LAUDIENE VIEIRA 
MARINHO VINHAL

PEB 10% 1º/1/2023

28259 PATRICIA BORGES DE 
QUEIROZ

PEB 10% 1º/1/2023

6279 EUNICE MARIA 
RODRIGUES 
MENDONCA

PEB 10% 1º/1/2023

25889 ISABEL CRISTINE 
MELO OLIVEIRA 
FISCHER

PEB 10% 1º/1/2023

10365 ELIANA APARECIDA 
ALVES

PEB 10% 1º/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo às datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CONCEDE ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art.  1º  Fica  concedido  adicional  por  titulação  ao(s)  servidor(es),  abaixo
relacionado(s),  da Secretaria  Municipal  de Educação,  a  partir  das datas abaixo
descritas.

MATR NOME CARGO PERC DATA

21817 HELEN CRISTINA 
SILVEIRA FREIRE

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023

23029 GISLENE RIBEIRO EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023

6284 LUCIA HELENA 
AMANCIO PEREIRA

EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023

4514 MARIA INES DA 
SILVA

EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023

20262 PATRICIA ROSA 
MAGALHAES SOUSA

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023

5790 ROSINA DE SOUSA 
MAGALHAES 
MARTINS

EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo às datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CONCEDE ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere
e nos termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art.  1º  Fica  concedido  adicional  por  titulação  ao(s)  servidor(es),  abaixo
relacionado(s), da Secretaria Municipal de Educação, no período abaixo descrito.
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MATR NOME CARGO PERC DATA

21823 JACKELINE 
MARA DE 
ALMEIDA 
MARQUES

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

20248 NAYARA 
GONCALVES 
DIAS

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

26710 LUCIENE 
APARECIDA 
RODRIGUES 
CHAGAS

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

20336 JOSIANE LUCIA 
SILVA DOS REIS

EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023  a
2/1/2023

29756 KELLY CAMILO 
PEREIRA

EDUCADOR
INFANTIL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

5781 EDILAMAR 
VIEIRA 
MACHADO

EDUCADOR
INFANTIL

20% 1º/1/2023  a
2/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo às 
datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10/3/2023

CONCEDE ADICIONAL POR TITULAÇÃO À SERVIDOR DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere e nos
termos do Decreto nº. 3747/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido adicional por titulação ao(s) servidor(es), abaixo relacionado(s), 
da Secretaria Municipal de Educação, no período abaixo descrito

MATR NOME CARGO PERC DATA

26927 TULIO 
GUIMARAES

PEB 25% 1º/1/2023  a
2/1/2023

12358 ERNESTINA 
MARIA DA 
CRUZ

SUPERVISO
R
EDUCACION
AL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

29479 LUCIMAR 
COIMBRA DE 
FREITAS PAIVA

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

5767 LEILA DAS 
GRACAS 
TAVARES SOUSA

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

5495 MARCIA 
REGINA 

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

DUARTE 
RIBEIRO

25915 MARTA BATISTA
DE SOUZA 
PURIFICACAO

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

25851 JEFFERSON 
VIEIRA LIMA

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

5771 MANOEL 
JOAQUIM 
FERREIRA

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

15455 MARINA 
APARECIDA 
SANTOS

SECRETÁRI
O ESCOLAR

20% 1º/1/2023  a
2/1/2023

14603 DENIRE CASSIA 
DE BARROS

SUPERVISO
R
EDUCACION
AL

10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

5488 ALESSANDRA 
REGINA REGIS

PEB 10% 1º/1/2023  a
2/1/2023

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo às datas acima descritas.

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

Prefeitura de Patos de Minas, 10 de março de 2023.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2023 –
Processo Seletivo Simplificado para contratação  TNSI/Médico Angiologista, TNS
I/Médico  do  Trabalho,  TNSI/Médico  Gastroenterologista,  TNSI/Médico
Neurologista,  TNSI/Médico  Oftalmologista,  TNSI/Médico  Reumatologista,
TNSI/Médico Ultrassonografista, para atuar nas Secretarias da Prefeitura de Patos
de  Minas.  Período  de  Inscrições:  de  13/03/2023  a  20/03/2023,  por  meio  do
aplicativo  Conecta  Patos,  conforme  as  regras  previstas  no  Edital,  que  estará
disponível no site: www.patosdeminas.mg.gov.br.

Secretaria Municipal de Educação

Expediente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 29/2023

O Município  de  Patos  de Minas  através  da Secretaria  Municipal  de Educação
convoca candidatos interessados em vagas de contrato de PEB – Educação Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental,  PEB – Educação Física e  Supervisor
Educacional,  para  reunião  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,
localizada na Avenida Getulio Vargas, 245, bairro Centro, conforme cronograma
anexo

O  recrutamento  de  pessoal  a  ser  contratado  será  feito  através  das  listas  de
candidatos  classificados  no  processo  seletivo  014/2021.  Os  procedimentos  de
contratação irão obedecer a Instrução nº 09/2022.

No ato da chamada para o cargo ao qual os candidatos concorrem, os interessados
deverão se fazer presentes, tendo em vista local e horário pré-determinados.

Solicita-se  que  os  candidatos  cheguem  a  sede  da  Secretaria  Municipal  de
Educação com 10 minutos de antecedência,  de acordo com o horário marcado
neste edital. 

O candidato que chegar após o início da convocação, conforme horário marcado
no Edital, não poderá participar do processo de contratação.
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Os candidatos interessados na vaga de contrato apresentarão os seguintes documentos no
ato da convocação:
1 - Carteira de identificação e CPF; 
2 - Original e duas cópias do diploma de curso de graduação devidamente registrado
pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos 12(doze) meses,
ambos acompanhados de histórico escolar;
3 - Original e duas cópias do diploma de curso de especialização, mestrado, doutorado,
devidamente reconhecido pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida nos
últimos 12(doze) meses, ambos acompanhados de histórico escolar, que comprovam a
pontuação no processo seletivo 014/2021;
4 - Registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional CREF,
para o cargo de PEB Educação Física, dentro do prazo de validade;
5 -  Certidão  ou declaração  expedida  por órgão ou entidade competente,  registro  em
carteira de trabalho e/ou declaração do empregador, conforme estabelecido no Processo
Seletivo,  para comprovação de experiência  mínima de 2 (dois)  anos, totalizando 730
(setecentos e trinta) dias de docência em qualquer nível ou rede de ensino, para o cargo
de Supervisor Educacional.

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação que comprova a habilitação para
o cargo pretendido conforme previsto no Edital do Processo Seletivo 014/2021.

ATENÇÃO: O candidato que foi  contratado no ano de 2022 que possuir  a cópia do
diploma,  certificado  ou  declaração  com  carimbo  “CONFERE  COM  ORIGINAL”,
poderá apresentar  essa  cópia.  O diploma,  certificado  e  declaração  emitido  por  meio
digital deve ser apresentado impresso.

Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros/pardos,
interessados nas vagas de contrato, deverão se fazer presentes desde o horário de início
das convocações para os cargos divulgados neste edital. Caso os primeiros classificados
das referidas listagens não estejam presentes, serão chamados os demais candidatos até
que a vaga destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja preenchida.

O candidato que optar pela vaga reservada para negro assinará declaração na ocasião de
sua  admissão  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  Patos  de  Minas,  quando  poderá  ser
verificada  a  condição  de  enquadramento  do  candidato,  conforme  normativa  do
Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  que  dispõe  sobre
procedimentos para esse fim. 

A Secretaria  Municipal  de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pelo cargo divulgado no edital. 

Ressalta-se  que  o  candidato  que  não  participar  da  convocação  poderá  concorrer
normalmente em outros editais.

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO
Dia 13/03/2023

CARGO HORÁRIO
PÚBLICO-ALVO

Classificados no Processo Seletivo
014/2021

PEB –
Educação

Infantil e Anos
Iniciais

9h30min Classificados até o 750º lugar

Instituição: E. M. Prof. Aristides Memória
Turno: Manhã
Período: até 10/04/2023 a 13/05/2023 

Instituição: E. M. Prof. Aristides Memória
Turno: Tarde
Período: até 10/04/2023 a 09/05/2023 

1(uma)  vaga  será  para  deficiente.  Caso  não  compareçam
candidatos da lista de deficientes, as vagas serão destinadas
para a ampla concorrência.

Supervisor
Educacional

10h00min Classificados até o 452º lugar 

Instituição: E.M. Profª. Madalena Maria de Melo
Turno: Manhã 
Período: até 22/12/2023 

A vaga será destinada para pessoas com deficiência ou para
cota  de  pessoas  negras/pardas.  Caso  não  compareça
candidatos  da  lista  de  deficientes  ou  de  pessoas
negras/pardas,  a  vaga  será  destinada  para  ampla
concorrência.

PEB –
Educação

Física

10h30min Classificados até o 185º lugar 

Instituição: E.M. Pref. Jacques Correa da Costa
Turno: Tarde 
Período: até 22/12/2023 

A vaga será destinada para pessoas com deficiência Caso não
compareça  candidatos  da  lista  de  deficientes,  a  vaga  será
destinada para ampla concorrência.

Patos de Minas, 09 de março de 2023

Carlos André Rodrigues
Secretário Municipal de Educação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 30/2023 - SEMED

O Município  de  Patos  de Minas  através  da Secretaria  Municipal  de Educação
convoca  candidatos  interessados  em  vagas  de  ESTÁGIO,  para  reunião  na
SEMED, localizada na Av. Getúlio  Vargas,  245,  Centro,  conforme cronograma
abaixo. 

Os candidatos deverão ter menos de 02 anos de estágio. Destaca-se que conforme
previsto  no  artigo  32  do  Decreto  nº  3.197/2009,  após  o  decurso  do  prazo  de
estágio remunerado de 02 anos, o estudante somente poderá voltar a fazer estágio
nos órgãos do Poder Executivo Municipal depois de decorrido 01 (um) ano de
intervalo. 

Para participar da convocação, os candidatos deverão dar continuidade no mesmo
curso que foram classificados no processo seletivo. 

No ato da chamada, os interessados deverão se fazer presentes,  tendo em vista
local e horário pré-determinados.

Os estagiários deverão apresentar documento de identificação na convocação por
ordem de chegada.

A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou
não representados por procuradores não se interessam pelas vagas de estágio.

Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

DIA: 14/03/2023

HORÁRIO CARGO PÚBLICO-ALVO

08h00min às
17h00min

Estagiários dos cursos de 
Magistério,
Pedagogia
Psicologia,

Letras,
Ciências Biológicas,

História,
Matemática,

Educação Física

Classificados  nos
Processos  Seletivos  nº
004/2021,  010/2021,
011/2021,  002/2022,
006/2022,  008/2022,
001/2023

Vagas para estágio nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas

Patos de Minas, 09 de março de 2023.

Carlos André Rodrigues
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Governo

Expediente

Justificativa nº 54/2023, processo 5030-23-PAT-GOV. O Município de Patos de
Minas  conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento
público, para celebração da parceria com a Associação Anjos da Vida. Na forma
do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias para eventual impugnação, que deverá ser protocolada através do endereço
eletrônico: https://patosdeminas.prefeituras.net/. Patos de Minas, 10 de março de
2023. Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.
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Justificativa nº 55/2023, processo 3387-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com a Associação Moçambique Filhos de Maria Patos de Minas.
Na forma do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias  para  eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço
eletrônico: https://patosdeminas.prefeituras.net/. Patos de Minas, 10 de março de 2023.
Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 56/2023, processo 5068-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com a Associação Paraolímpica Patense – APP. Na forma do §2º
do art.  32 da Lei  Federal  13.019/2014,  fica  aberto  o prazo de 05 (cinco) dias para
eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço  eletrônico:
https://patosdeminas.prefeituras.net/.  Patos  de  Minas,  10  de  março  de  2023.  Luis
Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 57/2023, processo 5070-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com a Liga Mineira de Basquete em Cadeira de Rodas - LMBC.
Na forma do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias  para  eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço
eletrônico: https://patosdeminas.prefeituras.net/. Patos de Minas, 10 de março de 2023.
Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 58/2023, processo 5101-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com o GASP - Grupo de Assistência Social Proativo. Na forma
do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para
eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço  eletrônico:
https://patosdeminas.prefeituras.net/.  Patos  de  Minas,  10  de  março  de  2023.  Luis
Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 59/2023, processo 5077-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com o Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas. Na
forma do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias  para  eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço
eletrônico: https://patosdeminas.prefeituras.net/. Patos de Minas, 10 de março de 2023.
Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 60/2023, processo 3003-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com o Acadêmicos do Samba de Patos de Minas. Na forma do
§2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para
eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço  eletrônico:
https://patosdeminas.prefeituras.net/.  Patos  de  Minas,  10  de  março  de  2023.  Luis
Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 61/2023, processo 5079-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com a Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e Região.
Na forma do §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias  para  eventual  impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço
eletrônico: https://patosdeminas.prefeituras.net/. Patos de Minas, 10 de março de 2023.
Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Justificativa nº 62/2023, processo 3774-23-PAT-GOV. O Município de Patos de Minas
conforme  base  jurídica  entende-se  a  inexigibilidade  do  chamamento  público,  para
celebração da parceria com a Associação Peleja – Criação Cultural. Na forma do §2º do
art. 32 da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual
impugnação,  que  deverá  ser  protocolada  através  do  endereço  eletrônico:
https://patosdeminas.prefeituras.net/.  Patos  de  Minas,  10  de  março  de  2023.  Luis
Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

3°  Aditivo  ao  Termo  de  Colaboração  nº  11/2022,  Organização  da  Sociedade  Civil:
Associação Anjos da Vida - ADV, Objeto: Alteração do Plano de Trabalho e prorrogação
da vigência até 31/03/2023. Assinatura: 28/02/2023. Patos de Minas, 10 de março de
2023. Luis Eduardo Falcão Ferreira, Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Planejamento

Expediente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2023

O Município  de  Patos  de Minas  através  da Gerência  de  Fiscalização  de  Posturas  e
Diretoria de Regulação Urbana da Secretaria de Planejamento, no uso das atribuições
que lhe confere o art.  392 da Lei  Complementar  nº  379,  de 24 de janeiro de 2012,

notifica os contribuintes constantes do anexo, por infringirem o art. 236,241 E 242
da  Lei  Complementar  nº  379,  de  24  de  janeiro  de  2012,  alterada  pela  Lei
Complementar nº 413, de 1º de julho de 2013, considerando que os mesmos não
foram encontrados  pelos  agentes  dos  Correios  e  por  se  encontrarem em local
incerto e não sabido.

Em conformidade com o disposto § 3º do art. 392 da Lei Complementar nº 379, de
24 de janeiro de 2012, o contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias contados da
data  da publicação deste  Edital  para  sanar a  irregularidade,  estando sujeito  às
penalidades previstas da referida Lei Complementar.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 08 de março  de 2023

GUILHERME DUARTE
GERENTE DE POSTURAS

RODRIGO MOREIRA ALVES
DIRETOR DE REGULAÇÃO URBANA

Notificação Nome Inscrição Municipal Endereço

GU237/2023 WANDER CARLOS 
PEREIRA

46.024.0226.000.000 RUA JOAO BATISTA 
LACERDA

GU526/2022 IGOR ALVES DE 
BRITO

57.022.0100.000.000 RUA JOAO CUSTODIO 
SOBRINHO

GU520/2022 JOAO FERREIRA DE 
SOUSA 

57.022.0034.000.000 RUA JOAO CUSTODIO 
SOBRINHO

CA1223/2022 MARCONE 
TOLENTINO ALVES

09.032.0030.000.000 R: JOAO GERALDO DE 
SOUZA

FPM671/2022 FRANCIELE 
CRISTINA GONTIJO 
DE SANTANA

01.057.0135.000.000 RUA DEOCLECIO JOSE 
SEBASTIAO

FPM071/2023 CHARITAS MARIA 
OLIVEIRA CAIXETA-
ESPOLIO

03.067.0330.000.000 AV DEPUTADO BINGA

FPM058/2023 CHARITAS MARIA 
OLIVEIRA CAIXETA-
ESPOLIO

03.067.0133.000.000 RUA JOSE ROBERTO 
DOS SANTOS

FPM057/2023 CHARITAS MARIA 
OLIVEIRA CAIXETA-
ESPOLIO

03.067.0145.000.000 RUA JOSE ROBERTO 
DOS SANTOS

FPM03/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.066.0241.000.000 RUA ANTONIO JOSE 
DUARTE MONTEIRO

FPM052/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.066.0432.000.000 RUA JOSE ROBERTO 
DOS SANTOS

FPM053/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.066.0444.000.000 RUA JOSE ROBERTO 
DOS SANTOS

FPM055/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.066.0486.000.000 AVENIDA HENRIQUETA
CAIXETA DE QUEIROZ

FPM065/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.067.0045.000.000 AVENIDA HENRIQUETA
CAIXETA DE QUEIROZ

FPM066/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.067.0031.000.000 AVENIDA HENRIQUETA
CAIXETA DE QUEIROZ

FPM067/2023 NOGUEIRA E 
CAIXETA SERVICOS 
CORPORATIVOS 
LTDA

03.067.0420.000.000 AVENIDA HENRIQUETA
CAIXETA DE QUEIROZ

MB0235/2023 JOSE DONISETE DA 
SILVA

12.012.0240.239.000 RUA PEDRO PEREIRA 
BRAGA SOBRINHO

MB/0536/2021 GERALDO MENDES 
DA COSTA

41.047.0402.000.000 RUA JOAO PEREIRA 
BRAGA

GU312/2023 LETICIA PEREIRA 
CASTRO

01.071.0315.000.000 RUA JOSE PEREIRA DA 
CUNHA

GU78/2023 RAFAEL BORGES 46.035.0102.000.000 RUA PROFESSOR 
ANTONIO DE BRITTO 
VAZ

GU80/2023 RAFAEL BORGES 46.035.0112.000.000 RUA PROFESSOR 



DIÁRIO DO MUNICÍPIO ANO IV – Nº 832 PATOS DE MINAS, SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2023- 6  

ANTONIO DE BRITTO 
VAZ

GU246/2023 MARLI MARIA DE 
MENDONÇA

09.028.0136.000.000 RUA CAPITAO 
AMERICO SANTANA

GU518/2023 FABIO RODRIGUES 
COUTINHO

57.022.0022.000.000 RUA AMANCIO DO 
DECO 130

JI066-23 MARIA CARRIHLO 
DE CASTRO 
PEREIRA

17.017.0417.000.000 RUA PARAIBA 661

JI087-23 GRACE BERNADETE 
SOARES

19.016.0358.000.000 RUA VEREADOR JOAO 
PACHECO

MB125/2022 ROSANGELA MARIA 
PACHECO CANDIDO

41.047.0015.000.000 RUA OSVANDO 
AMARO TEIXEIRA

MB222/2023 NEUSA MARIA DA 
SILVA

10.043.0014.000.001 RUA GABRIEL 
PEREIRA

MB218/2023 LUCIA PEREIRA 
TOLENTINO BONFIM

14.047.0193.000.000 RUA JOAO MESSIAS 
MARQUES

MB114/2022 ALUIZ FRANCISCO 
DE SOUZA

14.055.0042.000.000 RUA  RIO GUAPORE

MB144/2022 SELMA APARECIDA 
ALVARES

13.048.0058.000.000 RUA CLARA CAIXETA 
DE SOUZA

MB117/2022 MARCOS DE SOUZA 
GOMES

14.055.0054.000.000 RUA RIO GUAPORE

MB207/2023 IROMAR RIBEIRO 
DORNELES

13.088.0044.000.000 RUA JOAO LOURENCO 
DE LIME

PFM108/2023 FERNANDO DE 
OLIVEIRA PACO

30.012.0556.000.000 RUA HERMELINDO 
BRAZ

FPM091/2023 JOSE AFONSO 
BRAGA

01.030.0346.000.000 AV MARABA

FPM090/2023 JOSE AFONSO 
BRAGA

01.030.0306.000.000 AV MARABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2023

O Município  de  Patos  de Minas  através  da Gerência  de  Fiscalização  de  Posturas  e
Diretoria de Regulação Urbana da Secretaria de Planejamento, no uso das atribuições
que lhe confere o art.  392 da Lei  Complementar  nº  379,  de 24 de janeiro de 2012,
notifica  os  contribuintes  constantes  do  anexo,  por  infringirem  o  Art.  18  da  lei
Complementar  nº 379, de 24 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº
413, de 1º de julho de 2013, considerando que os mesmos não foram encontrados pelos
agentes dos Correios e por se encontrarem em local incerto e não sabido.

Em conformidade com o disposto § 3º do art. 392 da Lei Complementar nº 379, de 24 de
janeiro  de  2012,  o  contribuinte  terá  o  prazo  de  10  (dez)  dias  contados  da  data  da
publicação  deste  Edital  para  sanar  a  irregularidade,  estando  sujeito  às  penalidades
previstas no § 4º do art. 18 da referida Lei Complementar.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 08 de março de 2023

GUILHERME DUARTE
GERENTE DE POSTURAS

RODRIGO MOREIRA ALVES
DIRETOR DE REGULAÇÃO URBANA

Notificação Nome Inscrição Municipal Endereço

GU238/2023 WANDER 
CARLOS 
PEREIRA

46.024.0226.000.000 RUA JOAO BATISTA 
LACERDA

    GU527/2022 IGOR ALVES DE 
BRITO

57.022.0100.000.000 RUA JOAO 
CUSTODIO 
SOBRINHO

GU521/2022 JOAO FERREIRA 
DE SOUSA 

57.022.0034.000.000 RUA JOAO 
CUSTODIO 
SOBRINHO

CA1224/2022 MARCONE 
TOLENTINO 
ALVES

09.032.0030.000.000 R: JOAO GERALDO 
DE SOUZA

FPM672/2022 FRANCIELE 
CRISTINA 
GONTIJO DE 
SANTANA

01.057.0135.000.000 RUA DEOCLECIO 
JOSE SEBASTIAO

FPM129/2023 EDNIWTON 
MOREIRA DE 
SOUSA

30.011.0495.000.000 RUA ADAO BASILIO 
DE BRITO

MB0236/2023 JOSE DONISETE 
DA SILVA

12.012.0240.239.000 RUA PEDRO PEREIRA
BRAGA SOBRINHO

MB190/2022 RH 
DESENVOLVIME
NTO E 
CONSTRUTORA 
EIRELI

41.049.0058.000.000 RUA DIVINA SEVERO
DOS SANTOS

MB0535/2021 GERALDO 
MENDES DA 
COSTA

41.047.0402.000.000 RUA JOAO PEREIRA 
BRAGA

GU79/2023 RAFAEL BORGES 46.035.0102.000.000 RUA PROFESSOR 
ANTONIO DE BRITTI 
VAZ

GU81/2023 RAFAEL BORGES 46.035.0112.000.000 RUA PROFESSOR 
ANTONIO DE BRITTI 
VAZ

GU247 MARLI MARIA 
DE MENDONÇA

09.028.0136.000.000 RUA CAPITAO 
AMERICO SANTANA

GU519/2022 FABIO 
RODRIGUES 
COUTINHO

57.022.0022.000.000 RUA AMANCIO DO 
DECO 130

GU303/2022 CLEBER 
ANDERSON DE 
BRITO

55.002.0104.000.000 RUA OSWALDO 
GUIMARAES 
AMORIM

JI025-23 CLARINDO 
FERREIRA NETO

33.021.0027.000.000 RUA ADELARDO 
BAETA NEVES

JI088-23 GRACE 
BERNARDETE 
SOARES

19.016.0358.000.000 RUA VEREADOR 
JOAO PACHECO

MB126/2022 ROSANGELA 
MARIA 
PACHECO 
CANDIDO

41.047.0015.000.000 RUA OSVANDO 
AMARO TEIXEIRA

MB219/2023 LUCIA PEREIRA 
TOLENTINO 
BONFIM

14.047.0193.000.000 RUA JOAO MESSIAS 
MARQUES 

MB115/2022 ALUIZ 
FRANCISCO DE 
SOUZA

14.055.0042.000.000 RUA  RIO GUAPORE

MB145/2022 SELMA 
APARECIDA 
ALVARES

13.048.0058.000.000 RUA CLARA 
CAIXETA DE SOUZA

MB118/2022 MARCOS DE 
SOUZA GOMES

14.055.0054.000.000 RUA RIO GUAPORE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2023

O Município de Patos de Minas através da Gerência de Fiscalização de Posturas e
Diretoria  de  Regulação  Urbana  da  Secretaria  de  Planejamento,  no  uso  das
atribuições que lhe confere o art.  392 da Lei  Complementar  nº  379,  de 24 de
janeiro de 2012, notifica os contribuintes constantes do anexo, por infringirem o
art. 241 E 242 da Lei Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012, alterada
pela  Lei  Complementar  nº  413,  de 1º  de  julho  de  2013,  considerando  que os
mesmos não foram encontrados pelos agentes dos Correios e da Fiscalização e por
se encontrarem em local incerto e não sabido.

Em conformidade com o disposto § 3º do art. 392 da Lei Complementar nº 379, de
24 de janeiro de 2012, o contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias contados da
data  da publicação deste  Edital  para  sanar a  irregularidade,  estando sujeito  às
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penalidades previstas da referida Lei Complementar.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 09 DE MARÇO DE 2023

GUILHERME DUARTE
GERENTE DE POSTURAS

RODRIGO MOREIRA ALVES
DIRETOR DE REGULAÇÃO URBANA

Notificação Nome Inscrição Municipal Endereço

ARI585/2022 PEDRO RODRIGUES 
DA SILVA

04.029.0995.000.000 RUA SANTA CRUZ
25

Secretaria Municipal de Saúde

Expediente

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2023 –PROC 022/2023 -
O Município de Patos de Minas/MG, atendendo ao interesse público e a eficácia deste
Pregão Eletrônico nº 008/023 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kit
de natalidade para distribuição às gestantes atendidas nas diversas unidades básicas de
saúde,  resolve  suspender  este  pregão  eletrônico  para  responder  a  impugnação
apresentada por licitante em tempo hábil. Tão logo se resolva será marcada nova data
para abertura  do certame.  Patos de Minas,  06 de março  – Ana Carolina  Magalhães
Caixeta – Secretária Municipal de Saúde.

Atos Oficiais – CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO

A Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  Márcia  Ávila  Morais,
convoca  para  Reunião  Ordinária  no  dia  14/03/2023  às  13:30  horas  na  Av.  Getúlio
Vargas, 245 – Centro (Antigo Fórum – 2º piso).

Pauta

1. Apreciação da ata nº 254 de 14/02/2023.
2. Ausência de resposta da Casa Lar Abba Pai, em Patos de Minas quanto ao ofício nº
15/2022 que solicita a comprovação de contratação de Auxiliares de Cuidadores.
3.  Apresentação do Planejamento do Núcleo Municipal  de Educação Permanente do
SUAS – NUMEP.
4.  Apreciação  do  Demonstrativo  Sintético  Federal  da  Execução  Físico-financeira
referente ao exercício de 2021.
5.  Definição  de  Comissão  para  organizar  Processo  Complementar  de  Eleição  da
Sociedade Civil considerando a vacância de representantes de Trabalhadores e Usuários
no Conselho.
6. Apresentação do Plano de Ação 2023 e Relatório de Atividades 2022. 

Márcia Ávila Morais
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Conselho Municipal de Política Urbana

Ata  da  105ª  (Centésima  quinta)  Reunião  Extraordinária  do  COMPUR  -  Conselho
Municipal de Política Urbana de Patos de Minas. Às 14:00 horas do dia 26 (vinte e seis)
de  abril  de  2022,  foi  realizada  a  105ª  (centésima  quinta)  reunião  do  COMPUR na
Avenida Getúlio Vargas nº 245. Estava presente como suplente do Governo Municipal:
Carla Ferreira da Silva. Estavam presentes como membros titulares da Sociedade Civil:
João Fernandes Caixeta, Sebastião Nunes Soares, Caio César Gonçalves, Marcelo Vilela
Ferreira  e  Clever Gomes  Caixeta.  O presidente  do conselho,  senhor Marcelo Vilela,
iniciou a reunião às 14 h e 30 min. Marcelo Vilela fez a abertura agradecendo a presença
de todos e evidenciou o baixo quórum. O presidente ressaltou que apenas Carla Ferreira
da  Secretaria  Municipal  de  Obras  Públicas  representava  o  Governo  Municipal  na
reunião e solicitou o envio de um ofício ao Prefeito informando a situação.  Marcelo
solicitou o levantamento do número de faltas dos representantes da Sociedade Civil e, se
superior a três, que as entidades sejam oficiadas. O presidente Marcelo informou que a
ata  foi  enviada  previamente por meios  eletrônicos e  questionou  os relatores  sobre  a

dispensa  da  leitura.  Os  conselheiros  manifestaram-se  FAVORÁVEIS.
Posteriormente, Marcelo Vilela solicitou que o projeto de lei da alteração pontual
da  Rua  São  Geraldo,  aprovada  na  Câmara  Municipal  sem  manifestação  do
Conselho, seja enviado ao Ministério Público. Caio informou que os vereadores
alegaram que projetos de origem legislativa não precisam passar pelo COMPUR.
Marcelo pontuou que alterações na lei devem passar pelo conselho e mencionou
que  há  alguns  dias  esteve  presente  em  uma  entrevista  para  falar  sobre  o
COMPUR. O presidente deu continuidade a reunião comunicando aos relatores
sobre o acerto que o conselho deverá fazer com a Defesa Civil. Marcelo explicou
que está explicitado em lei que, 10% do valor depositado na Conta do Fundo deve
ser repassado para a Defesa Civil e noticiou que isso nunca foi feito. O presidente
repassou  a  João  Fernandes  os  extratos  da  conta  do  fundo  e  solicitou  que  na
próxima reunião ele apresente os cálculos e valor a ser recebido. João Fernandes
ressaltou que o recurso tem feito falta para o órgão, principalmente em períodos de
enchentes, e explicou aos relatores que o município criou, através da Lei Nº 7.629,
de  21  de  maio  de  2018,  o  Fundo  Municipal  de  Proteção  da  Defesa  Civil  –
FUMPDEC  da  Coordenadoria  Municipal  de  Proteção  da  Defesa  Civil  –
COMPDEC, que determinava, entre outras coisas, que 10% (dez por cento) dos
recursos  da  receita  anual  do  município,  provenientes  do  direito  de  construir
imóveis  por  outorga  onerosa  deve  ser  repassado  a  Defesa  Civil.  Marcelo
relembrou aos relatores que o conselho apenas monitora a Conta do Fundo e que
devido o desconhecimento dessa lei o valor não foi  repassado. Posteriormente,
Marcelo  agradeceu  a  presença  de  Lezani  Cimetta  e  seu  advogado  Willian  –
representantes  do requerente  dos processos  8.204/2014,  17.310,  17.401/2019 e
6.003/2020 – e passou a palavra ao relator Sebastião para a leitura dos pareceres
relacionados  a  indenização.  Sebastião  informou  que  em  relação  a  dação  em
pagamento,  o  seguinte  processo  foi  analisado:  Pedido  de SERGIO ANTÔNIO
CIMETTA, PROCESSOS N° 8.204/2014, 17.310/2017, 17.401/2019, 6.003/2020,
solicitação de dação em pagamento pela desapropriação parcial de imóvel de sua
propriedade,  conforme o  Decreto  nº  2.507  de  01  de  novembro  de  2002,  para
prolongamento da Avenida Fátima Porto. Sebastião comunicou aos relatores que a
área de 21.509,75 m² já foi desapropriada e indenizada, porém ao executar a obra,
o  município  utilizou  mais  15.556,10  m²  do  imóvel  do  contribuinte.  Sebastião
informou a relatoria  que  a  prefeitura  está  oferecendo  49  lotes  do  Loteamento
Morada  da  Serra,  avaliados  em  R$ 3.311.267,50,  sendo  que,  R$ 3.172.655,52
deste montante corresponde aos imóveis avaliados pelo Senhor Rogério Borges
em 15  de  janeiro  de  2020  e  R$ 139.344,48  correspondente  a  contribuição  de
melhorias. João Fernandes questionou onde está localizado esse terreno. Sebastião
esclareceu que a área localiza-se no entrocamento da Avenida do Bairro Jardim
Califórnia.  Marcelo  Vilela  acrescentou  que  há  anos  esse  processo  está  em
andamento e relatou sua indignação com a demora do Processo. Posteriormente,
Marcelo  se  absteve  do  voto  pelo  fato  de  possuir  clientes  em comum  com  o
advogado  Willian.  O  parecer  da  Relatoria  foi  CONCLUSIVO,  favorável  à
aprovação.  Lezani e Willian se retiraram às 14:55. Sebastião informou que em
relação  a  dação  em pagamento,  o  seguinte  processo  foi  analisado:  Pedido  de
ROBERTO  TEIXEIRA,  PROCESSO  N°  2150/2021,  solicitação  de  dação  em
pagamento pela desapropriação para interligação da Avenida Tomaz de Aquino à
Rua Gabriel Pereira. Sebastião apresentou aos relatores que possui divergência no
valor  da  área,  sendo  que  no  Processo  conta  que  a  área  é  1.690,15  m²  e  na
matrícula  do  terreno  1.702,02  m².  O  relator  informou  que  também  não  há
manifestação da Procuradoria-Geral do Município e posteriormente, solicitou que
essa seja anexada ao processo bem como a correção da área citada anteriormente.
O  parecer  da  Relatoria  foi  CONCLUSIVO,  favorável  à  aprovação  com
condicionantes.  Caio  questionou  se,  diante  ao  parecer  apresentado,  após  a
correção das considerações o Processo retorna ao COMPUR. Marcelo esclareceu
que  não  e  informou  que  após  as  correções,  irá  direto  para  a  Câmara.  João
Fernandes perguntou aos relatores se essa área não seria destinada a implantação
dos Equipamentos Comunitários.  Marcelo afirmou que devido essa incerteza é
solicitada a manifestação das secretarias.  Sebastião informou que em relação a
doação de terreno, o seguinte processo foi analisado: Pedido de SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PROCESSOS N° 4.182/2022, solicitação
de  doação  de  terreno  para  regularização  do  imóvel  utilizado  pelo  Centro  de
Internação Provisória de Patos de Minas. Sebastião informou a relatoria que no
Processo não está claro qual o objeto a ser doação, isso porque não é possível
compreender se a Certidão com dados da matrícula 96.871 e o espelho BIC são do
mesmo  terreno.  O  relator  abordou  que,  não  há  no  Processo  parecer  da
Procuradoria  Geral  do  Município,  manifestação  das  secretarias  e  laudo  de
avaliação  do  terreno.  O  parecer  do  Conselho  foi  INCONCLUSIVO,  com
condicionantes.  Em seguida,  Sebastião  informou  que  o  seguinte  processo  foi
analisado:  Pedido  de  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO,
PROCESSOS  N°  153.606/2021,  solicitação  de  doação  de  terreno  para
implementação de usina de reciclagem através do Consórcio CIPAR. Sebastião
apresentou  que  a  área  solicitada  localiza-se  após  a  ponte  do  Rio  Paranaíba  e
informou que não está claro no Processo se o objeto de doação será a área de
20.000 m² com matrícula 35.588 ou a gleba de terra com 1,000 hectare descrito no
memorial descritivo anexo ao Processo.  Caio apresentou que a Conserbras está
investindo em uma usina energética e de reciclagem na cidade de Patos de Minas e
questionou se o processo seria sobre ela. Marcelo informou esse empreendimento
é  do  Consórcio  CIPAR  e  acrescentou  que  todos  os  municípios  enviarão  seus
resíduos para essa usina. João Fernandes citou que na área informada existe uma
questão ambiental. Marcelo esclarece que nesse momento, o Conselho deve jugar
apenas a doação do terreno para implantação da usina. Caio questionou que, caso
haja algum impedimento, a área doada é devolvida ao município. Marcelo disse
que  sim.  Caio  indagou  sobre  a  possibilidade  de  realizar  o  processo  contrário
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sendo, analisar se a área atende as necessidades do requerente para posteriormente doá-
la.  O  presidente  esclareceu  que  o  COMPUR  pode  colocar  condicionantes  e  não
hipóteses.  João Fernandes relembrou que,  próxima a área doada,  existem residências
consolidadas.  Marcelo  afirmou  que  legalmente  elas  não  existem,  pois  trata-se  de
chacreamentos  irregulares  e  complementou  informando  que  posteriormente  esse
processo retornará com o EIV/RIV e o estudo de polo gerador de tráfego. Caio relatou
que é preciso elaborar um RIMA e citou que a área localiza-se fora do perímetro urbano
portanto não é necessária a manifestação do COMPUR. O presidente Marcelo declarou
que  até  um  quilômetro  e  meio  é  considerado  perímetro  urbano  e  complementou
apresentando que, no entorno da área existe uma vizinhança consolidada, composta por
uma indústria de suínos certificada internacionalmente. Caio sugeriu que o processo seja
enviado ao meio ambiente. Marcelo alegou que o conselho não deve manifesta-se em
assuntos que não é de sua alçada. Caio explanou que teve acesso ao projeto da usina de
geração de energia por gás e afirmou que juntamente a ela haverá uma usina separadora
de lixo. O relator informou que diante a grandiosidade da obra, o terreno do DER é
pequeno. Marcelo mencionou que o processo não trata da implantação dessa usina citada
por Caio e acrescentou noticiando que o terreno citado é de posse do Estado de Minas
Gerais, cedido para o Município de Patos de Minas e posteriormente, há a possibilidade
de doação para o CIPAR. O presidente esclareceu aos relatores que no processo consta
que se  não houver destinação prevista no prazo de cinco anos,  o terreno retornará a
escritura pública. Caio apresentou que existe verba para a montagem de uma usina de
reciclagem em Patos de Minas e questionou qual o impacto esse equipamento gerará ao
município. Sebastião evidenciou que o conselho deve se resguardar quanto a possíveis
prejuízos  ao  erário.  Caio  concordou  e  citou  que  deve  haver  essa  cautela  formal.
Sebastião  apresentou  aos  relatores  que  pode  haver  o  não  cumprimento  do  projeto.
Marcelo expôs que o processo trata apenas da doação do terreno. Sebastião discorreu
que quando se cogita doar imóvel para órgãos privados, deveria haver um projeto prévio
apresentando  as  intenções  de  uso  da  área,  documento  que  justificaria  a  doação  do
terreno. Marcelo informa aos conselheiro que já existe um projeto de lei sobre a doação
do terreno, 5458/2022. Sebastião relembrou que no processo de doação de terreno para a
construção da Associação Anjos da Vida foi solicitado projeto que justifique a doação do
terreno  e  ganhos  para  a  população  patense.  Caio  afirmou  que  a  lei  ambiental  do
município é rígida e que provavelmente o projeto da usina não será aprovado nessa área.
Sebastião indagou que quando os fatos são evidentes, é necessário que o conselho se
manifeste. Marcelo afirmou que esse não é o momento. Marcelo ponderou que a decisão
política vai cair na parte técnica, que impede a execução do projeto pela parte ambiental.
Caio  relembrou  que  o  processo  analisado  trata  apenas  da  doação  do  terreno.  O
presidente propôs parecer favorável com ressalvas, sendo elas a manifestação dos órgãos
ambientais,  apresentação  de  EIV/RIV e  PGT,  e  com  a  condicionante  de  o  terreno
retornar para o município caso não seja utilizado como previsto. Sebastião ressaltou que
o CIPAR precisa  justificar  sua intenção e  descrever a  proposta.  Caio afirmou que o
parecer deve ser inconclusivo porque não há descrição do que será implantado. Caio
retificou  e  apresentou  que  o  parecer  deve  ser  favorável  desde  que  se  cumpra  as
condições  ambientais  necessárias.  Sebastião  afirmou que deve ser  demonstrado  com
documentos o que será executado. Marcelo ressaltou que o consórcio CIPAR é de gestão
pública e estratégica. Sebastião citou que a necessidade da existência do consórcio é
questionável. Sebastião apresentou uma hipótese onde, o COMPUR autoriza a doação
sem  justificativa  formal  documentada  para  formalizar  a  implantação  do  imóvel,  e
sugeriu  que  por  alguma  razão  o  empreendimento  venha  a  dar  prejuízos.  O  relator
concluiu que caso isso aconteça o conselho será  questionado. Caio relembrou que o
COMPUR é consultivo. Sebastião ressaltou que os relatores devem aconselhar e não
fechar  os  olhos.  Marcelo  afirmou  que  a  materialidade  que  protege  o  conselho  é  o
relatório do CIPAR e comunicou que o órgão fiscalizador é a Câmara Municipal.  O
parecer do relator Sebastião foi inconclusivo posteriormente o presidente colocou em
votação para o parecer dos demais conselheiros. Caio, Cléver, Marcelo e João Fernandes
apresentaram  parecer  favorável  com  condicionantes  e  Sebastião  e  Carla  parecer
inconclusivo. O parecer do Conselho foi CONCLUSIVO, favorável à aprovação, com
condicionantes.  Ao  final  da  reunião,  Marcelo  agradeceu  a  presença  de  todos  os
conselheiros e encerrou a reunião às 16 hr 12 min. Eu, Marina da Mota Pereira lavrei a
presente ata que, após lida e assinada por todos e chancelada, deverá ser enviada para
que seja publicada no Diário Oficial do Município de Patos de Minas.  Patos de Minas,
26 de abril de 2022.

Ata  da  106ª  (Centésima  sexta)  Reunião  Extraordinária  do  COMPUR  -  Conselho
Municipal de Política Urbana de Patos de Minas. Às 14:00 horas do dia 04 (quatro) de
outubro  de  2022,  foi  realizada  a  106ª  (centésima  sexta)  reunião  do  COMPUR  na
Avenida  Getúlio  Vargas  nº  245.  Estavam  presentes  como  membros  do  Governo
Municipal:  Odair  Carlos  Pereira  e  Antonio  da  Silva  Teles.  Estavam presentes  como
membros titulares da Sociedade Civil: Caio César Gonçalves, João Fernandes Caixeta,
Sebastião Nunes Soares, Marcelo Ferreira Rodrigues e Marcelo Takematsu Hayashi. Em
segunda chamada, o vice-presidente do conselho, senhor Odair Carlos, iniciou a reunião
às 14 h e 30 min. Odair fez a abertura agradecendo a presença de todos e justificou a
ausência do presidente Marcelo que estava em viagem. O vice-presidente relembrou que
na  última  reunião  um  dos  assuntos  tratados  foi  o  repasse  ao  Fundo  Municipal  de
Proteção da Defesa Civil – FUMPDEC da Coordenadoria  Municipal  de Proteção da
Defesa Civil – COMPDEC. Odair citou que João Fernandes recebeu na reunião anterior
os extratos da conta do fundo para que apresentasse os cálculos do valor a ser repassado
à  Defesa  Civil.  João  Fernandes  apresentou  que  o  valor,  até  abril  de  2022,  era
aproximadamente R$ 1.800.000,00 e ressaltou que esse montante deve ser atualizado.
Odair questionou qual o saldo existente na conta. Marcelo Rodrigues informou que o
saldo até  o mês de setembro era R$ 2.180.000,00.  Odair  informou que o extrato foi
repassado aos relatores por meio eletrônico. Caio questionou como esse dinheiro é gasto
pelo  município  e  se  o  COMPUR  deve  autorizar.  Marcelo  Rodrigues  afirmou  que,

ultimamente, grande parte do valor arrecadado tem sido destinado a pavimentação
das vias,  trabalho executado pela  empresa Estrela e esclareceu que o conselho
deve apenas acompanhar a destinação da verba.  Ao final  de sua fala,  Marcelo
Rodrigues sugeriu que seja solicitado a Secretaria de Fazenda o detalhamento dos
gastos. Dando prosseguimento a reunião, Odair comunicou que o conselho está
sem  relator  para  as  outorgas  onerosas.  Caio  disponibilizou-se  a  analisar  os
processos de outorga onerosa, contudo, afirmou que nunca realizou essa tarefa.
Caio  solicitou  o  auxílio  do  conselheiro  Marcelo  Rodrigues.  Marcelo
comprometeu-se  a  ajudar  o  conselheiro  Caio  e  sugeriu  que  a  Secretaria  de
Planejamento atualize  o modelo  de relatório  das outorgas.  Marcelo  Takematsu
questionou se o relator Cléver saiu do conselho. Odair informou que Cléver ainda
é um membro do conselho, no entanto, solicitou que as outorgas fossem passadas
para outro relator. Marcelo Takematsu afirmou que o presidente deveria participar
da  decisão  sobre  quem fará  os  pareceres  das  outorgas.  Caio  ressaltou  que  os
membros do conselho podem se manifestar. Não havendo nenhuma manifestação
dos  conselheiros,  Odair  informou que a  nova relatoria  de outorgas onerosas é
composta por Caio César e Marcelo Rodrigues. Dando continuidade a reunião, o
vice-presidente Odair comunicou que a Lei Complementar nº 660, de 21 de março
de  2022  alterou  a  composição  do  Conselho  de  Municipal  de  Política  Urbana
ficando descrito em seu artigo 154:
O Conselho Municipal de Política Urbana será paritário, composto por 20 (vinte)
membros, de acordo com os seguintes critérios:
I  –  10  (dez)  representantes  do  Governo  respectivos  suplentes,  das  áreas
relacionadas  à  Política  Urbana,  assim  distribuídos:  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Secretaria Municipal de Obras Públicas,  Secretaria Municipal de
Desenvolvimento  Social,  Secretaria  Municipal  de  Finanças  e  Orçamento,
Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Secretaria Municipal
de  Educação,  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Turismo,  Esporte  e  Lazer,
Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Pecuária,  Infraestrutura  Rural  e
Desenvolvimento  Sustentável,  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  indicados  pelo
Prefeito, e da Defesa Civil, ou seus sucedâneos legais; 
II  –  10  (dez)  representantes  da  sociedade  civil  e  respectivos  suplentes,  assim
distribuídos: 
a) 2 (dois) representantes dos empresários, sendo 1 (um) do setor imobiliário e 1
(um) da construção civil; 
b) 2 (dois) representantes dos movimentos sociais, sendo necessariamente ligados
aos movimentos de habitação e sindicato de trabalhadores; 
c) 3 (três) representantes de organizações não-governamentais, entidades técnicas
ou profissionais;
d)  3  (três)  representantes de conselhos municipais  ligados  ao desenvolvimento
social,  econômico e  rural.  Parágrafo único.  O Conselho Municipal  de Política
Urbana  reunirá  mediante  convocação,  com  qualquer  número  de  participantes,
sendo  seus pareceres  opinativos e  que deverão  ser  aprovados por  maioria  dos
presentes.
Caio  questionou  quem são  os  atuais  representantes  da  sociedade  civil.  Odair
informou  que  os  representantes  da  sociedade  são  as  seguintes  entidades:
SINDUSCON, Sindicato Rural, OAB, CDL, Defesa Civil, ADESP, CREA-MG,
CRECI-MG,  ASSCOHAB,  CAU,  EMATER,  SINTROPATOS  e
SINDCOMÉRCIO.  Caio  concluiu  que  o  número  de  participantes  do  conselho
aumentará. Odair informou que na última reunião o presidente  Marcelo solicitou
o levantamento do número de faltas dos representantes da Sociedade Civil e, se
superior  a  três,  que  as  entidades  fossem  oficiadas.  Odair  relembrou  que  o
presidente  Marcelo  Vilela  também havia  pedido  o  envio  de  um ofício  para  o
prefeito informando a situação e disse que o mesmo já foi elaborado. Marcelo
Rodrigues  sugeriu  o  envio  de  ofício  para  todas  as  entidades  para  que  sejam
nomeados os conselheiros. Ao final de sua fala, Marcelo Rodrigues sugeriu que no
conselho haja representantes do CREA, CAU, OAB, ASSCOHAB, Movimento
dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-Terra,  Sindicato  Rural,  Emater,  Conselho  de
Santana de Patos e Defesa Civil. Caio questionou porque as reuniões do conselho
não ocorrem na sala  de reunião da prefeitura  e  citou que as  mesmas  não são
devidamente  divulgadas  para  que  outras  pessoas  compareçam.  João  Fernandes
sugeriu  que  as  reuniões  ocorram na  sede  e  que  sejam divulgadas  nas  mídias
sociais da prefeitura. Caio ressaltou que o Conselho Municipal de Política Urbana
é essencial para o bom desenvolvimento da cidade. Antonio afirmou que o prefeito
Falcão  deve  trabalhar  junto  aos conselheiros  para  que  a  população  conheça  e
compreenda a função  e importância do conselho. Marcelo Takematsu perguntou
de quando é a lei complementar e Odair informou que é de 21 de março de 2022.
Posteriormente, Marcelo Takematsu questionou a situação do processo do HNSF.
João  Fernandes  informou  que  no  projeto  não  havia  sido  elaborada  a  entrada
destinada  ao caminhão  do Corpo  de Bombeiros.  Marcelo  Rodrigues  citou que
ainda  há  pendências  a  serem  resolvidas.  João  Fernandes  comunicou  aos
conselheiros que verificará o AVCB do hospital  e esclareceu que na época foi
emitido um auto de vistoria temporário. Caio relembrou que existe uma lei que
estipula um prazo de 180 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para que o local
cumpra com as exigências. João Fernandes informou que essa lei tem o intuito de
destravar  a  abertura  dos  comércios.   Sebastião  chegou  a  reunião  às  15:07.
Sebastião informou que em relação a dação em pagamento, o seguinte processo
foi  analisado:  Pedido  de  GERALDO  GONÇALVES  ROCHA  E  OUTROS,
PROCESSO  N°20.631/2019,  solicitação  de  dação  em  pagamento  pela
desapropriação do imóvel de sua propriedade considerando que o mesmo está em
local de risco, devido a passagem de uma rede de drenagem. Sebastião comunicou
aos relatores que a área a ser desapropriada possui 831,00 m², situado na Rua José
Furtado de Araújo, bairro Jardim Califórnia. Posteriormente, Sebastião apresentou
a relatoria  que a prefeitura  está  oferecendo uma área de 2.310m²,  avaliada em
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R$ 1.070.000,00. Marcelo Takematsu perguntou sobre a localização do terreno que a
prefeitura está oferecendo. Sebastião informou que a área localiza-se nas ruas Francisco
Braga da Mota e Maria da Glória Gonçalves Mota, paralelo ao Rancho Sagarana. João
Fernandes questionou se a família beneficiada concorda com o terreno ofertado pela
prefeitura e o conselheiro Sebastião afirmou que a informação não consta no processo.
Ao  final  de  sua  fala  Sebastião  informou  que  o  terreno  não  foi  desmembrado  e
possivelmente  será  distribuído  por  cotas.  Caio  informou  que  a  prefeitura  deve
providenciar  essa  divisão.  O  parecer  do  relator  Sebastião  foi  conclusivo  com  a
condicionante de que haja manifestação positiva da Procuradoria Geral do Município. O
presidente colocou em votação para o parecer dos demais conselheiros. O parecer do
Conselho foi CONCLUSIVO, favorável à aprovação, com condicionante. Em relação as
outorgas onerosas, por add referedum os seguintes processos foram analisados: Pedido
de R.C. de Almeida Incorporadora – ME, Processo nº  23.142/22,  localizado na Rua
Padre  Alaor  –  Bairro  Lagoa  Grande,  ZAP-2,  valor  da  outorga  de  R$  71.439,43.  O
parecer  da  Relatoria  foi  CONCLUSIVO,  favorável  à  aprovação;  Pedido  de  DVM
Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, Processo nº 24.476/22, localizado na Rua
Doutor Marcolino, nº 671 – Bairro Centro, ZAP-2, valor da outorga de R$ 183.466,95.
O parecer da Relatoria foi CONCLUSIVO, favorável à aprovação; Pedido de W&W
Construtora e Empreendimentos LTDA, Processo nº 25.649/22, localizado na Rua Dona
Luiza, nº 378 – Bairro Centro, ZAP-2, valor da outorga de R$ 30.391,50. O parecer da
Relatoria foi CONCLUSIVO, favorável à aprovação; Pedido de JS Queiroz Construtora
LTDA - EPP, Processo nº 25.649/22, localizado na Rua João Geraldo de Souza c/ Rua
Aristeu  Caetano  de  Andrade  –  Bairro  Laranjeiras,  ZA-2,  valor  da  outorga  de
R$ 16.203,05.  O  parecer  da  Relatoria  foi  CONCLUSIVO,  favorável  à  aprovação;
Pedido de SF&L Construções LTDA, Processo nº 25.237/22, localizado na Rua Onofre
Gonçalves, nº 97 – Bairro Jardim América, ZA-2, valor da outorga de R$ 57.155,00. O
parecer  da  Relatoria  foi  CONCLUSIVO,  favorável  à  aprovação;  Pedido  de  Rocha
Construções  e  Incorporações  LTDA,  Processo  nº  5.198/22,  localizado  na  Avenida
Paranaíba, nº 1759 – Bairro Centro, ZA-2, valor da outorga de R$ 45.779,10. O parecer
da Relatoria foi CONCLUSIVO, favorável à aprovação; Pedido de Surmonter LTDA,
Processo nº 30.151/22, localizado na Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, nº 1038 –
Bairro Sobradinho, ZA-2, valor da outorga de R$ 62.881,48. O parecer da Relatoria foi
CONCLUSIVO, favorável à aprovação. O valor total de outorgas onerosas aprovadas
foi R$ 467.316,51. Os relatores ressaltaram que os pareceres foram favoráveis com a
condicionante de que os locais não tenham sido contemplados com alterações feitas na
Lei  Complementar  nº  320/2008  referente  aos  Parâmetros  Urbanísticos.  Ao  final  da
reunião, Odair agradeceu a presença de todos os conselheiros e encerrou a reunião às 15
hr 21 min. Eu, Marina da Mota Pereira lavrei a presente ata que, após lida e assinada por
todos e chancelada, deverá ser enviada para que seja publicada no Diário Oficial do
Município de Patos de Minas. Patos de Minas, 04 de outubro de 2022.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Ata nº 67 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de
Patos de Minas, realizada no dia 15 (quinze) de fevereiro de dois mil e vinte e três, às
treze e trinta horas, na Avenida Getúlio Vargas, 245, bairro Centro, em Patos de Minas-
MG. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Magda Inhauser Riceti Magalhães
no exercício da Vice-Presidência, Janahina Aparecida de Araújo Dias, Renata de Alencar
Marques, Maria de Fátima Alves de Oliveira, Cláudia dos Reis Pereira, Máira Cristina
Rodrigues,   Sávia  Vieira  Santos,  Marli  Rabelo  de  Morais,  Maria  Dalva  da  Mota
Azevedo, e - Suplentes – Maria Terezinha Alves Ambrósio e Vani Aparecida de Melo.
Estiveram também presentes Maria Aparecida Maciel e Ana Cristina Teixeira da Cunha
e  Castro,  representantes  da  Secretaria  Executiva  dos  Conselhos,  Adriana  Gonçalves
Borges e Karla Passos de Moura representantes do Centro de Convivência da Terceira
Idade,  e  representantes  de  entidades.  Justificou  a  ausência  Alessandra  Cristina  Ávia
Araujo.  A reunião  teve  a  seguinte  pauta:  Apreciação  da  ata  nº  66  de  14/12/2022;
Prestação  de  contas  do mês  de dezembro/2022  e  janeiro/2023;  Calendário  anual  de
reuniões conforme Lei 8.243, de 29 de abril de 2022 e Regimento Interno; Apreciação
da  Resolução  de  Inscrição  no  Conselho  após  reestruturação  pela  Comissão  de
Legislação/Informação  Continuada;  Análise  do  Plano  de  Ação  e  Aplicação  para
definição de ações prioritárias; Apresentação dos Serviços do Centro de Convivência da
Terceira Idade. A reunião foi presidida por Magda Inhauser Riceti Magalhães - Vice-
Presidente do Conselho - que agradece a todos os Conselheiros pela participação. Em
seguida, foi feita a leitura da ata nº 66 por Vani Aparecida de Melo, a qual foi aprovada
pela plenária.  Dando continuidade, deu-se início à apreciação da Resolução que dispõe
sobre o registro de entidades no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -
CMDPI de Patos de Minas/MG. As correções necessárias foram sendo feitas durante a
leitura detalhada de toda a Resolução, através de sugestões que possibilitassem a melhor
interpretação da mesma, sendo em seguida aprovada. Desta forma, o Conselho aprova a
Resolução nº 01/2023, revogando portanto a de número 05 de 04 de setembro de 2019.
Logo após,  Adriana e Karla  novamente apresentam as atividades desenvolvidas pelo
Centro de Convivência da Terceira Idade, que acolhe e promove a interação das pessoas
idosas, que muitas vezes sofrem com o descaso ou ausência dos familiares. O Projeto
promove  atividades  como:  truco,  dominó,  artesanato,  alongamento,  bordado,  crochê,
tricô, informática, lanche e oração ao final das atividades. É local onde as pessoas idosas
conversam e trocam experiências diversas entre eles e os funcionários do Projeto, sendo

gratificante  para  todos.  Fala  também  de  projetos  para  o  futuro  com  muita
esperança de que se concretizem. Devido ao longo tempo gasto na apreciação da
Resolução, e por compromissos inadiáveis da maioria dos Conselheiros, decidiu-
se adiar os assuntos restantes da pauta para a próxima reunião do Conselho, em
Março/2023. Logo após, a reunião é encerrada pela Vice-Presidente do Conselho,
que agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, lavrei esta ata, que
após lida e aprovada, será assinada por mim, Vani Aparecida de Melo, Secretária
do Conselho, e pela Vice-Presidente Magda Riceti Magalhães, sendo em seguida,
anexada à lista de presença. 

Magda Riceti Magalhães 
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

RESOLUÇÃO Nº  01/2023.
 

Dispõe sobre o registro de entidades governamentais e não governamentais, com
ou sem fins  lucrativos,  e  inscrição  de  seus  programas,  projetos  e  serviços  de
atendimento à pessoa idosa no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-
CMDPI de Patos de Minas-MG. 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI do
Município de Patos de Minas-MG, no uso das atribuições e competências legais,
conforme  Lei  Municipal  6.639,  de  18  de  dezembro  de  2012,  em Assembleia
Ordinária realizada em  15 de fevereiro  de 2023,  e

Considerando a Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso,
e suas atualizações, em seus artigos 35, 48, 49 e 50 no Título IV, Capítulo II, e
ainda,  o  disposto  na  referida  lei  quanto  à  fiscalização  das  entidades
governamentais  e  não  governamentais,  com  ou  sem  fins  lucrativos,  de
atendimento direto à Pessoa Idosa;

Considerando a Lei 14.423/2022, que alterou o “Estatuto do Idoso” para “Estatuto
da Pessoa Idosa”;

Considerando a Portaria SEAS/MPAS 73, de 10 de maio de 2001 - Normas de
Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso do Brasil; 

Considerando a Resolução da Anvisa RDC 283, de 26 de setembro de 2005 -
Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI), de caráter residencial, que alterou para a
RDC 502/2021, de 02 de julho;

Considerando a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994 - Política Nacional do Idoso;
Considerando o Decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as
Leis n.os 10.048, de 2000, e 10.098, de 2000;
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) é
órgão paritário com função consultiva, formuladora, deliberativa, controladora e
fiscalizadora da política de defesa dos direitos da pessoa idosa, amparado pela Lei
6.639, de 18 de dezembro de 2012 do Município de Patos de Minas;

Considerando que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder
público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  à  cultura,  ao esporte,  ao lazer,  ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1°  Ficam estabelecidos, por meio desta Resolução, os parâmetros municipais
para  o  registro/inscrição  e  renovação  de  organizações  governamentais  e  não
governamentais, com ou sem fins lucrativos, de atendimento direto à pessoa idosa
no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  –  CMDPI  de  Patos  de
Minas/MG.

Art.  2º   As  entidades  de  atendimento  são  responsáveis  pela  manutenção  das
próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas
do órgão competente da Política  Nacional  da Pessoa Idosa,  conforme a  Lei nº
8.842, de 4 de janeiro de 1994. 
Parágrafo  único.   As  entidades  governamentais  e  não  governamentais  de
assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o
órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa
e,  em  sua  falta,  perante  o  Conselho  Estadual  ou  Nacional  da  Pessoa  Idosa,
especificando os regimes de atendimento.

Art.  3º   As entidades governamentais  e  não governamentais  de  atendimento  à
pessoa idosa serão fiscalizadas pelos seguintes órgãos legais: 
I – Conselhos da Pessoa Idosa, 
II – Ministério Público, 
III – Vigilância Sanitária 
IV – outros previstos em lei.  
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§ 1º Para a  concessão do registro e  inscrição dos programas,  projetos e  serviços de
atendimento à pessoa idosa,  as entidades dispostas no  caput,  consoante disposto nos
artigos 35 e 48 do Estatuto da Pessoa Idosa, deverão:
I  –  oferecer  instalações  físicas  em condições  adequadas  de  habitabilidade,  higiene,
salubridade e segurança;
II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios
estabelecidos no Estatuto da Pessoa Idosa;
III – estar regularmente constituída;
IV – demonstrar a idoneidade da Diretoria Executiva, através de Certidões Negativas, de
âmbito Estadual, Federal Cível e Criminal.
§ 2º O Certificado a ser concedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa terá prazo de validade de 3 (três) anos, sendo obrigatória a apresentação anual do
Plano  de  Trabalho  para  sua  execução  no  ano  vigente  e  do  Relatório  de  Atividades
referente  ao  ano  do  exercício  anterior,  até  30  de  junho,  a  fim  de  subsidiar  o
acompanhamento da Comissão de Monitoramento.
§ 3º Para a  renovação do registro e  inscrição dos programas,  projetos e  serviços de
atendimento à pessoa idosa, as organizações governamentais e não governamentais, com
ou  sem  fins  lucrativos,  deverão  apresentar  os  documentos  necessários  à  inscrição,
conforme artigo 5º desta resolução.

Art.  4º   As  organizações  governamentais  e  não  governamentais,  com  ou  sem  fins
lucrativos que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência da
pessoa idosa,  conforme disposto no artigo 49,  do Estatuto da Pessoa Idosa,  deverão
atender aos seguintes princípios:
I – preservação dos vínculos familiares;
II – atendimento personalizado e em pequenos grupos;
III – manutenção da pessoa idosa na mesma instituição (de ingresso), salvo em caso de
força maior;
IV –  participação  da  pessoa  idosa  nas  atividades  comunitárias,  de  caráter  interno  e
externo;
V – observância dos direitos e garantias das pessoas idosas;
VI – preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e
dignidade, em conformidade com as Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC nºs 283
de 26 de setembro de 2005, 94 de 31 de dezembro de 2007 e 502 de 02 de julho de 2021
da ANVISA. 
Parágrafo único.  O dirigente da organização prestadora de atendimento à pessoa idosa
responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa,
sem prejuízo das sanções administrativas. 

Art. 5º  Constituem obrigações das entidades de atendimento:
I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o
tipo de atendimento, as obrigações da entidade e as prestações decorrentes do contrato,
com os respectivos preços, se for o caso;
II – observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas;
III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;
V – oferecer atendimento personalizado;
VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares;
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa;
IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com
doenças infectocontagiosas;
XIII  –  providenciar  ou  solicitar  que  o  Ministério  Público  requisite  os  documentos
necessários ao exercício da cidadania para aqueles que não o tiverem, na forma da lei;
XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas
idosas;
XV  –  manter  arquivo  de  anotações,  no  qual  constem  data  e  circunstâncias  do
atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de
seus  pertences,  bem como o  valor  de  contribuições,  e  suas  alterações,  se  houver,  e
demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;
XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de
abandono moral ou material por parte dos familiares;
XVII – manter, no quadro de pessoal, profissionais com formação específica.

Art. 6º Para solicitar o pedido de registro e inscrição de seus programas, as organizações
governamentais e não governamentais, com ou sem fins lucrativos, deverão encaminhar
ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa os seguintes documentos:
I – organização da sociedade civil – OSC’s sem fins lucrativos:
a) requerimento de registro encaminhado ao presidente do CMDPI, conforme Anexo I,
devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da organização;
b) cópia do estatuto social, devidamente registrado em cartório;
c)  cópia  da  ata  de  eleição  e  posse  da  atual  diretoria,  e  qualificação  da  diretoria
devidamente registrada em cartório;
d) cópia atualizada da inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ, emitida
pela Receita Federal do Brasil(www.receita.fazenda.gov.br);
e) alvará de localização e funcionamento, devidamente atualizado, ou ainda, protocolo
do alvará emitido pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento;
f)  laudo  da  Vigilância  Sanitária,  expedido  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do
Município, devidamente atualizado;
g) laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando as condições de segurança contra
incêndio e pânico das instalações oferecidas;

h) plano de trabalho anual, contendo o planejamento de ações para os programas,
projetos  e/ou  serviços  de  atendimento  que  se  pretende  executar,  mês  a  mês,
contendo os objetivos, as metas, a justificativa, as atividades em si, os prazos de
início e término de cada ação, o orçamento e o responsável que acompanhará de
perto,  garantindo  a  sua  melhor  execução  para  atingir  as  metas  e  os  objetivos
propostos (Anexo II);
i) apresentação de modelo do contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa,
de acordo com o que preceitua o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 50, inciso
I (Instituição de Longa Permanência - ILPI);
j) cópia do comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
de Patos de Minas – MG, em caso de ILPI;
k)  relação dos atendidos,  com nome, RG, CPF, fonte de renda,  rendimento da
pessoa  idosa  e  percentual  contratado  com  relação  a  cada  pessoa  idosa  para
utilização no custeio da entidade/instituição de longa permanência (ILPIs) e, para
os demais atendidos, deve constar também endereço;
l)  relatório  de  atividades  e  avaliação  do  trabalho  executado  no  ano  anterior,
contendo  os  usuários,  familiares  e  equipe,  e  o  resumo  das  atividades
desenvolvidas no exercício anterior, se constituída a entidade há mais de um ano,
de forma a constar uma avaliação dos objetivos atingidos, o grau de realização das
atividades, o alcance dos resultados esperados, e quais os recursos financeiros e
humanos  efetivamente  empregados, conforme  modelo  previsto  no  Anexo  III,
devidamente assinado pelo técnico (assistente social, psicólogo ou coordenador) e
pelo representante legal da entidade.

II – entidades privadas com fins lucrativos:
a)  requerimento  de  registro  encaminhado  ao  presidente  do  CMDPI,  conforme
Anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da
entidade;
b) cópia do estatuto social, devidamente registrado em cartório;
c) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, e qualificação da diretoria
devidamente registrada em cartório;
d) cópia atualizada da inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ,
emitida pela Receita Federal do Brasil(www.receita.fazenda.gov.br);
e)  alvará de localização e funcionamento,  devidamente atualizado,  ou ainda,  o
protocolo do alvará emitido pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento;
f) laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município, devidamente atualizado;
g) laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando as condições de segurança
contra incêndio e pânico das instalações oferecidas;
h) plano de trabalho anual, contendo o planejamento de ações para os programas,
projetos  e/ou  serviços  de  atendimento  que  se  pretende  executar,  mês  a  mês,
contendo os objetivos, as metas, a justificativa, as atividades em si, os prazos de
início e término de cada ação, o orçamento e o responsável que acompanhará de
perto,  garantindo  a  sua  melhor  execução  para  atingir  as  metas  e  os  objetivos
propostos (Anexo II);
i) apresentação de modelo do contrato de prestação de serviço para a pessoa idosa,
de acordo com o que preceitua o Estatuto do Idoso, em seu artigo 50, I (Instituição
de Longa Permanência – ILPI);
j) relação dos atendidos com nome, RG e CPF;
k)  relatório  de  atividades  e  avaliação  do  trabalho  executado  no  ano  anterior,
contendo  os  usuários,  familiares  e  equipe,  e  o  resumo  das  atividades
desenvolvidas no exercício anterior, se constituída a entidade há mais de um ano,
de forma a constar uma avaliação dos objetivos atingidos, o grau de realização das
atividades, o alcance dos resultados esperados, e quais os recursos financeiros e
humanos  efetivamente  empregados, conforme  modelo  previsto  no  Anexo  III,
devidamente assinado pelo técnico (assistente social, psicólogo ou coordenador) e
pelo representante legal da entidade.

III – organizações governamentais (serviços, projetos, programas de atendimentos
das políticas básicas de atenção à pessoa idosa).
a)  requerimento  de  registro  encaminhado  ao  presidente  do  CMDPI,  conforme
Anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da
organização;

b) laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município, devidamente atualizado;

c) laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando as condições de segurança
contra incêndio e pânico das instalações oferecidas;
d) plano de trabalho anual, contendo o planejamento de ações para os programas,
projetos  e/ou  serviços  de  atendimento  que  se  pretende  executar,  mês  a  mês,
contendo os objetivos, as metas, a justificativa, as atividades em si, os prazos de
início e término de cada ação, o orçamento e o responsável que acompanhará de
perto,  garantindo  a  sua  melhor  execução  para  atingir  as  metas  e  os  objetivos
propostos (Anexo II);
e)  relatório  de  atividades  e  avaliação  do  trabalho  executado  no  ano  anterior,
contendo  os  usuários,  familiares  e  equipe,  e  o  resumo  das  atividades
desenvolvidas no exercício anterior, se constituída a entidade há mais de um ano,
de forma a constar uma avaliação dos objetivos atingidos, o grau de realização das
atividades, o alcance dos resultados esperados, e quais os recursos financeiros e
humanos  efetivamente  empregados, conforme  modelo  previsto  no  Anexo  III,
devidamente assinado pelo técnico (assistente social, psicólogo ou coordenador) e
pelo representante legal da entidade.



DIÁRIO DO MUNICÍPIO ANO IV – Nº 832 PATOS DE MINAS, SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2023- 11  

Art. 7º  Em se tratando de Fundação, além dos documentos requeridos no Artigo 6º, o
requerente deverá apresentar:
I – cópia da escritura pública de sua instituição ou testamento, devidamente registrado
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
II – comprovante de aprovação dos estatutos, bem como de suas respectivas alterações,
se houver, pelo Ministério Público. 

Art.  8º   Os  pedidos  de  registro  e  inscrição  deverão  ser  direcionados  ao  Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  e  apresentados  diretamente  na  Secretaria
Executiva dos Conselhos.

§ 1º Nos casos de renovação da inscrição, a documentação deverá ser entregue até 45
(quarenta  e  cinco) dias  antes  do vencimento da validade do Certificado,  sendo esse
pedido de renovação de responsabilidade exclusiva da instituição.

§ 2º  Não  será  recebida  documentação  incompleta,  em hipótese  alguma,  objetivando
agilidade na análise, emissão de Parecer e conclusão do processo, para a concessão do
registro e inscrição dos programas, conforme o que preceitua a Lei. 

Art.  9º   Após  o  recebimento  da  documentação,  o  processo  para  a  inscrição  e/  ou
renovação seguirá os seguintes trâmites:
I – análise da documentação por comissão do CMDPI e emissão de Parecer;
II  –  visita  à  entidade,  caso  a  comissão  responsável  julgue  necessário,   mediante
agendamento,  para  averiguação  da  execução  dos  serviços,  programas  e  projetos
conforme mencionado no Plano de Ação e/ou Relatório de Atividades (se já houver),
com emissão de Parecer sobre o deferimento ou não da inscrição;
III – apresentação do Parecer em reunião plenária do Conselho;
IV – emissão do Certificado de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa. 

§  1º  Caso  o  Parecer  da  comissão  recomende  a  readequação  de  itens  avaliados,  a
entidade terá o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar o roteiro para elaboração do
Plano de Melhorias. 

§ 2º  Após a realização das adequações nas datas previstas no referido plano, a Comissão
fará  a  reavaliação  do  processo  e  emitirá  novo  Parecer  Conclusivo  à  plenária  do
Conselho.

Art. 10º   É vedada a destinação de recursos públicos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa às entidades privadas com fins lucrativos.

Art. 11   Para a manutenção do Certificado, as entidades não governamentais, com ou
sem  fins  lucrativos,  e  os  projetos,  programas  e  serviços  governamentais,  deverão
cumprir as seguintes formalidades:
I – comunicar ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por meio de ofício, endereçado
ao presidente do órgão, imediatamente após a ocorrência, sempre que ocorrer qualquer
alteração na programação, nas atividades, nos compromissos sociais da entidade, bem
como  na  razão  social,  endereço,  telefones,  composição  da  Diretoria  Executiva,
representante legal da entidade, proprietário e/ou quaisquer outras alterações relevantes;
II – apresentar outras informações e/ou documentos, quando solicitados pelo Conselho
Municipal da Pessoa Idosa.

Art. 12  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  (CMDPI) poderá cassar a
inscrição  das  organizações  governamentais  e  não  governamentais,  com ou  sem fins
lucrativos,  caso  essas  organizações,  após  terem  sido  notificados  oficialmente  não
regularizem o descumprimento de qualquer artigo desta resolução. 

Art. 13  Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os
direitos assegurados nesta  Resolução,  será  o fato comunicado ao Ministério Público,
para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou
dissolução da entidade, com a proibição de atendimento às pessoas idosas a bem do
interesse  público,  sem  prejuízo  das  providências  a  serem  tomadas  pela  Vigilância
Sanitária.
Parágrafo  único.  Na  aplicação  das  penalidades,  serão  consideradas  a  natureza  e  a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.

Art. 14  Fica revogada a Resolução n.º 05/2019.

Art. 15   Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Patos de Minas,   15 de fevereiro de 2023.

Alessandra Cristina Ávila Araujo
Presidente do CMDPI de Patos de Minas

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - CMDPI

Ao Senhor(a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Patos 
de Minas – MG,

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a
inscrição  dos  serviços/programas/projetos  e  atividades  direcionados  à  Pessoa  Idosa,
abaixo descritos, neste Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade __________________________________________________

Endereço __________________________________ nº 
_________Bairro_________

Município_____________________UF______CEP_________Tel.____________

E-mail _________________________________________________________

CNPJ: __________________Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______

Atividade Principal________________________________________________

Síntese dos serviços/programas/projetos e atividades  desenvolvidos no Município

(descrever todos de forma individualizada):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA ENTIDADE (SE HOUVER):

Inscrição/registro/ cadastro Número Validade

Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social-CNEAS

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social-CEBAS

Conselho Municipal da Educação

Conselho Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer

Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal da Saúde

Outro

B - Dados do Representante Legal:
Nome
______________________________________________________________

Endereço_____________________________nº______Bairro_________________
_

Município__________________________  UF___  CEP_____________
Tel.______

Celular____________________  E-mail
___________________________________  

RG__________________  CPF___________________  Data
nasc.____/_____/_____

Escolaridade_______________________________________________________
__

Período  do  Mandato  (apenas  para  Organizações  da  Sociedade
Civil):____________

C - Informações adicionais
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
Termos em que,
Pede deferimento.

Local_________________________ Data ____/_____/_____

___________________________________________________
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO I
MODELO DE PLANO DE AÇÃO - ANO ______________

1  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome/Razão Social:
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Atividade Principal:

CNPJ:

Endereço:                                                                                          Bairro: 
CEP:
Telefone:                                            E- mail:

Endereço eletrônico:

2  IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE  LEGAL

Nome/Razão Social:

Atividade Principal:

CPF:

Endereço:                                                                Bairro: 
CEP:
Telefone:                                            E- mail:

Endereço eletrônico:

3  ÁREA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE:
(   ) Área de Assistência Social          (   ) Área de Saúde        (   ) Área de Educação
 (   ) Outros: ____________________________________________

4  FINALIDADE ESTATUTÁRIA (Preencher conforme o estatuto da entidade):

5  BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE:

6 IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS A SEREM EXECUTADOS NO ANO DE EXERCÍCIO
(DE FORMA INDIVIDUALIZADA):

6.1 Nome dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:

6.2 Descrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:

6.3 Justificativa para a execução do que está sendo proposto para esse ano:

6.4 Objetivo geral:

6.5 Objetivos específicos:

6.6 Público alvo:

6.7 Capacidade de atendimento:

6.8 Recursos financeiros a serem utilizados:

6.9 Recursos humanos envolvidos:

Função Carga Horária Tipo de Contratação

6.10  Abrangência territorial:

6.11  Demonstração  de  forma  clara  e  individualizada  de  como  a  entidade  ou
organização  de  Assistência  Social  fomentará,  incentivará  e  qualificará  a
PARTICIPAÇÃO  dos  usuários  e/ou  estratégias  que  serão  utilizadas  em todas  as
etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação:

6.12 Metas a serem alcançadas com o grupo participante (é onde queremos chegar,
ou seja,  o  alvo  que se  almeja  alcançar  levando  em consideração  a  oportunidade
identificada  e  somando  três  componentes:  objetivo,  valor  e  prazo.  Exemplo:
Aumentar a participação familiar dos usuários de 50% para 70% até 31/12/2023).

6.13 -  Resultados e impactos esperados: 

7  PREVISÃO  DAS  ORIGENS  DOS  RECURSOS  FINANCEIROS  DA
ENTIDADE (PARA ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS):

ORIGEM DO RECURSO FONTE VALOR

MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

INTERNACIONAL

PRÓPRIOS

Assistência Social
Educação
Saúde

Educação 
Saúde 
Outros (Citar)

Assistência Social 
Educação 
Saúde 
Outros (Citar) 
 

Educação 
Saúde 
Outros (Citar) 

Doações 
Receitas 
Eventos/Rifas/Bazar

TOTAL

8 -  INFRAESTRUTURA DA ENTIDADE:

__________________________________________________________________

__

Assinatura do Responsável Legal e do Técnico 

ANEXO III
MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES  - ANO ______________

1  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome/Razão Social:
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Atividade Principal:

CNPJ:

Endereço:                                                                                          Bairro: 
CEP:
Telefone:                                            E- mail:

Endereço eletrônico:

2  IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE  LEGAL

Nome/Razão Social:

Atividade Principal:

CPF:

Endereço:                                                                Bairro: 
CEP:
Telefone:                                            E- mail:

Endereço eletrônico:

3 AVALIAÇÃO DA REALIDADE VIVENCIADA

(Relatar  os  objetivos  alcançados  ou  não,  o  grau  de  realização  das  atividades,  os
resultados obtidos de fato, e, ainda quais os recursos financeiros e humanos efetivamente
empregados e  quais  foram as maiores conquistas  e  os maiores desafios enfrentados,
quantos  usuários  foram atendidos.  É  importante  que  todos  os  atores  envolvidos  no
processo  sejam  ouvidos  e,  se  necessário,  obter  relatos  por  escritos  por  meio  de
formulários próprios, ou por meio de registro em vídeo, fotos, outros).

___________________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal e do Técnico 

ANEXO IV

INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
DE PATOS DE MINAS/MG Nº ______________

A  entidade  _________________________________________________________,

inscrita  no  CNPJ:  __________________________,  com  sede  em  _____________

___________________________________________________________________,

CEP Nº ______________________, telefone nº ____________________________, e-

mail: __________________________ é inscrita neste Conselho desde ____/____/____.

Relato  dos  serviços/programas/projetos/benefícios  socioassistenciais  executados  pela

entidade:

Descrição dos serviços, programas e projetos: 

A referida inscrição foi aprovada e registrada por meio da Ata nº _____.
Assim por ser verdade, firmo o presente. 
A presente inscrição é válida por 3 (três anos) a partir da data de emissão. 

Patos de Minas,  ____ de ___________________ de ____________.
_______________________________________________

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

RESOLUÇÃO Nº 02/2023

Dispõe sobre as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos

da Pessoa Idosa realizada no dia 15/02/23 às 13:30 horas, na Sede do Conselho
localizada na Av. Getúlio Vargas, 245 – Centro.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI de Patos de Minas,
no exercício das suas  atribuições previstas na Lei Municipal n.º 6.639, de 18 de
dezembro de 2012, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Aprovar a ata de número 66 da reunião realizada dia 14/12/2022.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Patos de Minas, 15 de fevereiro de 2023.

ALESSANDRA CRISTINA ÁVILA ARÁUJO
Presidente do CMDPI de Patos de Minas

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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