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Portaria regulamenta 
transporte sanitário

Ação estabelece normas e fluxos para o fornecimento de vale-transporte e 
utilização dos veículos destinados à condução dos usuários do SUS

Visando assegurar o tra-
tamento adequado aos pa-
cientes, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde estabeleceu, 
na portaria 22, de 18 de 
agosto de 2015, normas e 
fluxos administrativos pa-
ra o fornecimento de vale-
-transporte e utilização dos 
veículos da Secretaria des-
tinados ao transporte dos 
usuários do Sistema Único 
de Saúde. 

De acordo com o Secretá-
rio Municipal de Saúde, José 
Paulo Silveira Ataíde, a por-
taria visa melhorar atendi-

mento à população e orga-
nizar os serviços. “A intenção 
é melhorar cada vez mais o 
serviço, visando a necessi-
dade de estabelecer parâ-
metros de priorização, ga-
rantindo igualdade para o 
fornecimento de vale-trans-
porte”, afirmou José Paulo.

Sobre a distribuição de 
vale-transporte, será forne-
cido pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde àquele que 
possuir hipossuficiência fi-
nanceira, devendo ser com-
provada por documento 
que ateste renda per capita 

igual ou inferior a 1 salário 
mínimo, salvo para pacien-
tes em tratamento perma-
nente com frequência se-
manal nos demais pontos 
da rede assistencial do mu-
nicípio. 

Quanto ao Setor de Trans-
porte da Secretaria Munici-
pal de Saúde, a condução 
dos pacientes em tratamen-
to fora do domicílio para a 
realização de sessões de he-
modiálise, quimioterapia, 
radioterapia, órtese e pró-
tese, em estrita observância 
do relatório médico especí-

fico a ser enviado pelo Setor 
de TFD/ Serviço Social, será 
feita. Cabe os usuários efe-
tuarem a marcação prévia 
e semanal dos veículos com 
no mínimo 48 horas de an-
tecedência da data prevista 
do transporte, salvo em ca-
sos de agendamento exter-
no efetuado pelo Estado de 
Minas Gerais inferior ao pra-
zo estipulado.

Para ler na íntegra a por-
taria, acesse www.brumadi-
nho.mg.gov.br/diario-oficial 
e procure o DOM de n° 495, 
do dia 18 de agosto de 2015.  

Cabe os usuários efetuarem a marcação prévia e sema-
nal dos veículos com no mínimo 48 horas de antecedência 

da data prevista do transporte
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Conselhos Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Considerando Edital 001/2015 do CMDCA, Item 3.8 do quadro de prazos, a Comissão de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Brumadi-
nho divulga relação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos realizada em 2 de agosto de 2015 e aptos a participarem da eleição. 
Convoca a todos os candidatos aprovados a comparecerem na Reunião prevista para o dia 4 de setembro de 2015 no Centro da Juventude, 
localizado na Rua José Maria Bibiano, 381 – Santa Efigênia – Brumadinho, às 14h, para dar conhecimento formal das regras do processo eleitoral 
aos candidatos habilitados, conforme previsto no item 6.1 do Edital 001/2015.

SEQ NOME DO CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO

1 ADRIANA REZENDE SILVA 02

2
CAMILLA FERNANDES FONSECA 24

3
GISELE MARTINI 05

4
MARIA DA CONCEIÇÃO DE FARIA FERREIRA 30

5
MARIA LÚCIA DOS SANTOS 01

6
MARIA REGINA DE SOUZA SILVA 03

7
MÔNICA DE SOUZA MURTA 17

8
ROSÂNGELA DE JESUS PEDROSA 04

9
ROSINALVA DE JESUS NUNES 06

10
ROZILENE LUZIA MACIEL NETTO 11

11
SANDRA DANIELE DA COSTA 29

12
SIMONE GOMES BRAZIL 07

Aos 15 (dias) dias do mês de dezembro de 2014, às 09h00min, na sala de reuniões da casa dos conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Bruma-
dinho-MG, CEP 35460-000, deu-se início à Reunião da Comissão de Fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA. Sendo a pauta: Continuação da Abertura dos envelopes análise e Aprovação  dos projetos para Captação de Recursos ao Fundo da 
Infância e Adolescência – FIA. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes conselheiros que compõe a comissão: Itamar José Barbo-
sa (Secretaria de Ação Social), Cláudia Parreiras dos Santos Soares (Conselheira), Mônica Maria Sales de Oliveira (Conselheira), Vânia Ferreira da 
Fonseca (Convênios), e Naiane Lopes (elaboração da ata), funcionária da Casa dos Conselhos. A Sra. Vânia deu início à reunião fazendo a abertura 
do 1º (primeiro) envelope do Instituto Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho, em resposta ao ofício 08. O projeto 
está aprovado com ressalva, desde que apresente ao Conselho: Comprovante de que a prefeitura irá assumir o transporte e que o mesmo esteja 
no orçamento de 2015, com aprovação na câmara. Tal ressalva foi encaminhada através de ofício. O 2º (segundo) envelope, do Instituto kairós, 
aprovado com ressalva, também fora encaminhado ofício. O 3°(terceiro), Casa Guará, aprovado sem ressalvas. 4º (quarto) e último, Pai Joaquim 
de Aruanda, aprovado sem ressalvas. A resolução será elaborada e os certificados serão entregues às instituições. Nada mais havendo a tratar, 
eu, Naiane lopes lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
BRUMADINHO, 27 DE AGOSTO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Extraordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 01/09/2015 (terça-feira).
Horário: 14 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº17 de 05/05/15, Ata nº 18 de 02/06/15, Ata nº 19 de 07/07/2015,  Ata nº 20 de 10/07/15 e Ata nº 21 
de 04/08/15;
16:20 - Informes rápidos;
16:30 - Apreciação e aprovação, ou não, dos projetos em ZC N° 194/2014, ZC Nº 197/2014 e ZC Nº 128/2015;   
17:00 – Eleição de representantes para o Conselho de Regularização Fundiária;
17:20 – Debate acerca da redução de Conselheiros;
17:50 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; planejamentobrumadinho@hotmail.com ; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 27 DE AGOSTO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 01/09/2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº 17 de 05/05/15, Ata nº 18 de 02/06/15, Ata nº 19 de 07/07/2015, Ata nº 20 de 10/07/15, e Ata nº 
21 de 04/08/15;
16:40 - Informes rápidos;
17:00 – Eleição de representantes para o Conselho de Regularização Fundiária;
17:20 – Debate acerca da redução de Conselheiros;
17:50 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; planejamentobrumadinho@hotmail.com ; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho - Aviso: Comunicamos o adiamento, sine die, do Pregão Pres.48/15, Aquis. rádio comunicador p/ à Sec. de Meio 
Ambiente, mediante fornecimento único cuja abertura da sessão pública estava prevista p/ o dia 01/09/2015, para alterações na especificação, 
solicitadas pelo setor requisitante , Antônio Brandão Prefeito.
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Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 031/2015, p/ aq. alicate ponta reta p/ corte de unha 
e outros mat. consumo p/ Podologia, c/ forn. unico. Entrega prop: 14.09.2015, às 09:00 hs. Pregão Pres. nº 032/2015, p/ aq. medicamentos mani-
pulados, p/ 31.12.15. Entrega prop: 11.09.2015, às 10:00 hs Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. 
Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Atos do Legislativo
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