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ATOS DO EXECUTIVO 

ATOS OFICIAIS 

DECRETOS 

DECRETO Nº 51 / 2022 

 

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento 

municipal para o exercício financeiro de 2022" 

O prefeito municipal de Coluna no uso de suas atribuições legais, decreta: 

Artigo 1º: - Fica aberto no orçamento da MUNICIPIO DE 

COLUNA para o corrente exercício, 

 

CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 316.620,00  

DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS ABAIXO RELACIONADAS 

Dotação Natureza Ficha Valor 

08.01.04.10.305.0012.60

02 
33504300 01165 43.975,00 

08.01.03.10.302.0011.7

002 
44905200 01166 123.130,00 

08.01.04.10.305.0012.7

003 
44905100 01167 8.795,00 

08.01.04.10.305.0012.7

003 
44905100 01167 131.925,00 

10.01.01.20.608.0026.6

003 
33504300 01168 8.795,00 

Total: 316.620,00 

 

Artigo 2º:- Como fonte para a abertura do crédito supra serão 

utilizados recursos provenientes de Anulação das Seguintes Dotações: 

 

Dotação Natureza Ficha Valor 

08.01.04.10.305.0012.60

01 
33504300 00597 8.795,00 

08.01.04.10.305.0012.60

01 
33504300 00597 8.795,00 

08.01.03.10.302.0011.70

01 
44905200 00524 43.975,00 

08.01.03.10.302.0011.70

01 
44905200 00524 123.130,00 

08.01.03.10.302.0011.70

01 
44905200 00524 131.925,00 

Total: 316.620,00 

 

 

Artigo 3º: Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

MUNICIPIO DE COLUNA 03 de Junho de 2022 

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 52/2022. 

 

“Dispõe sobre a Criação do Comitê de Enfrentamento   à Dengue, 

Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela no Âmbito do Município 

de Coluna". 

SADY RIBEIRO DAMAS, Prefeito do Município de Coluna 

- MG, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Art. 66 inciso 

VI da Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade de 
enfrentamento à Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela. 

  DECRETA: 

 Art. 1º- Fica criado o Comitê Municipal de Enfrentamento à 

Dengue, Chikungunya, Zica Vírus e Febre Amarela no Município de 

Coluna - MG, sob coordenação técnica do Departamento Municipal de 
Saúde, composto pelos membros seguintes: 

I- Representantes do Departamento Municipal de Saúde; 

II- Representantes da Vigilância Epidemiológica; 

III- Representantes da Vigilância Sanitária; 

IV- Representantes da Atenção Primária à Saúde; 

V- Representantes da Assistência Farmacêutica; 

VI- Representantes da Atenção Hospitalar - Urgência e 

Emergência; 

VII- Referência Técnica Laboratório Municipal; 

VIII- Comissão de Mobilização do Comitê; 

IX- Conselho Municipal de Saúde; 

X-     Departamento Municipal de Administração e Fazenda; 

XI- Coordenação de Vigilância em Saúde; 

XII- Departamento Municipal de Educação; 

XIII- Departamento Municipal de Obras Públicas e Urbanismo; 

XIV- Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

  

 Art. 2º- O Comitê Municipal de Enfrentamento à Dengue, 
ChiKungunya, Zika Vírus e Febre Amarela tem por finalidade: 

  

                          I- Acompanhar e assessorar a Vigilância em Saúde no 

sentido de reduzir número de casos e a ocorrência de epidemias, segundo 
o Programa Nacional de Controle de Dengue (PNCD); 

 II- Acompanhar e assessorar as operações de combate ao 

vetor, tendo como objetivo a manutenção de índices inferiores a 1%, 
segundo o SISPNCD; 

 III- Acompanhar e assessorar a assistência adequada aos 

pacientes e, consequentemente, reduzir a letalidade das formas graves da 
doença, segundo o SISPNCD; 

 IV- Acompanhar e assessorar o Programa de Agentes de 

Combates às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde e do Programa 

de Saúde da Família, visando principalmente promover mudanças de 

hábitos da comunidade que contribuam para manter o ambiente 
doméstico livre do Aedes Aegypti, segundo o SISPNCD; 

                          V- Acompanhar e assessorar a elaboração de instrumento 

normativo padrão para orientar a ação do Poder Público Municipal na 

solução dos problemas de ordem legal encontrados na execução das 
atividades de prevenção e controle da Dengue, segundo o SISPNCD; 

                           VI- Elaborar um Programa de Educação em Saúde, 

Mobilização Social, "Cata Treco" e Mutirão, visando promover a 

remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em 

criadouros de mosquitos e ainda, a vedação dos reservatórios e caixas 

d'água; 

                           VII - Implementar medidas preventivas para evitar 

proliferação de Aedes Aegypti em imóveis especiais (Escolas Municipais, 
Unidades de Saúde e todos os Prédios Públicos); 

                             VIII- Adotar mecanismos de divulgação (imprensa, 

mídia, etc), durante o ano na prevenção e controle da Dengue, 
Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela). 
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 Art. 3º- Compete ao Comitê Municipal de Enfrentamento à 

Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela. 
 

 I- Conhecer a situação Epidemiológica e Entomológica do 
município; 

 II- Conhecer as Ações de Assistência aos pacientes 
desenvolvidas no município; 

 III- Auxiliar na Implementação das Ações de Saneamento 
Ambiental e Legislação; 

 IV- Auxiliar na Implementação das Ações de Educação em 

Saúde; 

 V- Auxiliar na Implementação das Ações de Mobilização 
Social, "Cata Treco" e Mutirão; 

 VI- Avaliar periodicamente a situação em que se apresentam 

as doenças, bem como definir medidas de prevenção e assistência, além 
de sugerir as providências pertinentes. 

 

Parágrafo Único - Ficam delegados ao Comitê poderes para efetivar as 

ações mencionadas podendo realizar requerimentos e solicitar apoio a 

todos os órgãos da Administração Municipal, direta, indireta, bem como 

requisitar materiais, equipamentos e pessoas para atendimento das ações 
emergenciais que ocorrerem no Município de Coluna. 

 Art. 4º- A Presidência do Comitê será exercida pelo Agente 
de Combate a Endemias do Município. 

 Art. 5º- O Comitê Municipal de Enfrentamento à Dengue, 

Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela se reunirá bimestralmente, em 

dia, horário e local a ser devidamente agendado e informado aos seus 

integrantes. 

 Art. 6º- As reuniões extraordinárias serão marcadas de 

acordo com a demanda de trabalho nos dias e horários a serem definidos 
pelo Presidente. 

 Art. 7º- As reuniões do Comitê deverão ser registradas em 
Ata. 

 Art. 8º- O Comitê Municipal de Prevenção e Controle da 

Dengue, Chikungunya, Zica Vírus e Febre Amarela, funcionará por prazo 

indeterminado. 

 Art. 9º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Art.10° - Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial os Decretos nºs 026, de 10 de abril de 2017 e 022, de 11 de 

março de 2022. 

   

Coluna - MG, 09 de junho de 2022. 

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 053, DE 09 DE JUNHO DE 2022. 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA 

DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DES-IF, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Coluna - Estado de Minas Gerais, 

no uso de atribuição que lhe confere o artigo 66, da Lei Orgânica, 

estabelece critérios e procedimentos administrativos a serem 

observados para a cobrança dos créditos da municipalidade. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, nos 

termos da legislação municipal pertinente e de recomendação do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de obrigação acessória 

referente à demonstração mensal de  apuração, cálculo e informação do 

ISSQN pelas instituições financeiras e demais entidades obrigadas pelo 

Banco Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições 

Financeiras do Sistema Financeiro Nacional – COSIF; 

 

CONSIDERANDO que a implementação de mecanismo 

digital desenvolvido segundo o Modelo Conceitual Padrão da DES-IF, 

da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais-

ABRASF, traz maior eficiência ao serviço de fiscalização. 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovada a funcionalidade intitulada Declaração 

Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, contida no 

sistema informatizado denominado SINTESE, para uso em computador, 

comunicação via internet e prestação de informações contábeis e fiscais 

pormeioeletrônico. 

 

Parágrafo único. A funcionalidade a que se refere o caput: 

I  - é composta de quatro módulos, cada qual constituindo uma declaração 

distinta; 

II - destina-se à importação de dados que a compõem, à sua validação e 

a assinatura e transmissão; 

 

III  - atende ao Modelo Conceitual – da Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, no qual consta a 

padronização dos    arquivos das declarações/demonstrativos a serem 

enviados/importados ao Município. 

 

      Art. 2º. A entrega de cada módulo é uma obrigação acessória 

composta de informações contábeis e fiscais necessárias à apuração do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN pela 

Administração Tributária. 

  

         Art. 3º. O Modelo Conceitual poderá ser obtido junto ao 

Departamento de Cadastro e Fiscalização Tributária ou baixado 

diretamente no endereço www.abrasf.org.br,     aba Arquivos, opção 

Público, sub opção DES-IF. 

 

Art. 4º. Para os fins da DES-IF: 

I - As informações serão consolidadas por “Instituição”, “alíquota” e 

“código de tributação DES-IF”; 

II - O parâmetro de arredondamento a ser utilizado na declaração 

deve ser o “Truncado”; 

III - Serão exigidas apenas as contas de resultado credoras. 

Art. 5º. Os módulos da funcionalidade DES-IF observarão os 

critérios e regras constantes do Anexo Único a este Decreto. 

 

§1º. Os módulos já transmitidos poderão ser retificados 

até o último dia do mês seguinte ao mês previsto para a transmissão dos 

respectivos módulos originais. 

http://www.abrasf.org.br/
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§2º. Esgotado o prazo de que trata o § 1º deste artigo, os 

módulos poderão ser retificados a qualquer tempo, desde que não 

iniciada a ação fiscal ou não inscrito o débito em dívida ativa, 

observado o disposto no § 3º deste artigo. 

 

§3º. A apresentação de qualquer módulo original ou 

retificador fora do prazo ou com dados inexatos ou incompletos, ou a 

falta de sua apresentação, sujeitam o infrator às penalidades previstas 

na legislação. 

 

§4º. Os arquivos contendo cada módulo deverão ser 

transmitidos por meio da internet. 

 

§5º. Caso haja alguma inconsistência no sistema, 

devidamente justificada, o contribuinte deverá comparecer à Secretaria 

Municipal da Fazenda para entregar os arquivos correspondentes do 

módulo original ou retificador. 

 

§6º. As instituições financeiras deverão, 

obrigatoriamente, entregar até 30 de junho de 2022, as DES-IF 

referentes às competências compreendidas no período de julho de 2017 

a dezembro de 2020. 

 

§7º. O Fisco Municipal se reserva ao direito de solicitar 

estes e outros dados e informações, com prazos diversos dos previstos 

no art. 5º, sempre que entender ser necessário para verificação de 

conformidade na homologação do ISSQN. 

 

Art. 6º. Os contribuintes ficam, em caso de erro ou omissões 

e sempre que substituídas as declarações encaminhadas ao Banco 

Central, obrigados a entregar declaração retificadora de informações 

escrituradas em declaração já transmitida. 

 

§1º. A obrigação prevista no caput refere-se a dados que 

tenham sido objeto de encaminhamento anterior ao Fisco Municipal, 

devendo o declarante gerar e enviar, em substituição a anterior, uma 

nova declaração até o último dia do mês seguinte ao reenvio efetuado ao 

Banco Central. 

 

§2º. A retificação de dados ou informações constantes da 

DES-IF, feita fora do prazo previsto, não elide o declarante da aplicação 

da penalidade prevista na legislação, sendo vedada a retificação se 

iniciado qualquer procedimento de auditoria fiscal relacionada à 

verificação ou apuração do imposto devido. 

 

Art. 7º. Ficam obrigadas à apresentação da DES-IF as 

instituições financeiras e demais entidades obrigadas pelo Banco 

Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições 

Financeiras do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, estabelecidas no 

Município de Coluna. 

 

§1º. Também ficam sujeitas às obrigações deste artigo, 

os contribuintes a que se refere o caput, estabelecidos neste Município 

através de agência, posto de atendimento, unidade econômica ou 

profissional, ainda que a escrituração ou contabilização das receitas 

provenientes dos serviços gerados neste Município sejam promovidas 

em municípios distintos. 

 

Art. 8º. É obrigatória a apresentação, separadamente, das 

informações para cada entidade inscrita no cadastro de contribuintes 

deste município. 

 

Art. 9º. A geração, transmissão, validação e certificação digital 

da DES-IF será feita por meio de soluções informatizadas 

disponibilizadas aos contribuintes para a importação dos dados. 

 

Parágrafo Único. A importação dos dados será realizada em ambiente 

virtual disponibilizado pelo Município, a ser acessado mediante login e 

senha.  

Art. 10. O acesso à funcionalidade DES-IF será realizado por 

meio do endereço eletrônico www.coluna.mg.gov.br. 

Art. 11. O recolhimento do ISSQN, relativo às declarações 

geradas, deverá ser feito exclusivamente por meio de documento de 

arrecadação disponibilizado pela própria funcionalidade DES-IF. 

 

§ 1º. O Imposto de que trata o “caput” não pago ou pago a 

menor fica sujeito aos acréscimos legais devidos e aos critérios e 

procedimentos de cobrança estabelecidos na legislação municipal. 

 

§ 2º. Independentemente da transmissão ou entrega 

das declarações, o ISSQN correspondente aos serviços prestados 

deverá ser recolhido até a data de seu vencimento. 

 

Art. 12. O recolhimento do ISSQN relativo às declarações 

geradas deverá ser efetuado para cada estabelecimento da instituição 

situado no Município de Coluna, sob o número de inscrição no Cadastro 

de Contribuintes. 

 

Art. 13. Eventuais dúvidas referentes à declaração poderão ser 

sanadas por meio do correio eletrônico www.coluna.mg.gov.br. 

 

Art. 14. É de responsabilidade do contribuinte a Guarda da DES-

IF com o protocolo de entrega em meio digital, até que se tenha 
transcorrido o prazo decadencial ou prescricional, na forma da lei. 

Art. 15. Ficam os contribuintes a que se refere o art. 7° 

dispensadas da emissão de nota fiscal de serviços, assim como da 

elaboração, preenchimento e entrega de qualquer outro documento com 

fins de declarar informações inerentes a serviços prestados, exceto outros 
exigidos mediante intimação fiscal. 

Art. 16. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a 

emitir normas complementares e que se fizerem necessárias ao 

cumprimento das disposições deste Decreto, especificadas em Portarias 

e/ou Instruções Normativas, devidamente numeradas em ordem 
cronológica e publicadas no Diário oficial do Município 

Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Coluna, 09 de junho de 2022 

SADY RIBEIRO DAMAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

NOME DO 

MÓDULO 

PERIODICIDADE 

DE 

APRESENTAÇÃO 

DATA PARA 

APRESENTAÇÃO 

CONTEÚDO DA 

COMPOSIÇÃO DOS 

REGISTROS 

 

MÓDULO DE 

INFORMAÇÕES 

COMUNS AOS 

MUNICÍPIOS 

 

Anualmente e sempre 

que houver alteração 

no PGCC, na tabela de 

tarifas de serviços da 

instituição ou na tabela 

de identificação de 

outros 

produtos e serviços. 

 

Até a data de 

vencimento do ISS 

referente ao 

primeiro mês de 

incidência do ano 

civil e também 

quando houver 

alteração. 

 

a) Identificação 

da declaração; 

b) Plano geral de 

contas 

comentado – 

PGCC; 

c) Tabela de 

tarifas de 

serviços da 

instituição; 

d) Tabela de 

identificação 

de serviços de 

http://www.coluna.mg.gov.br/
http://www.coluna.mg.gov.br/
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remuneração 

variável. 

 

 

MÓDULO DE 

APURAÇÃO 

MENSAL DO 

ISSQN 

 

    MENSALMENTE. 

 

 

Até a data de 

vencimento do 

ISSQN de 

competência dos 

dados declarados. 

a) Identificação da 

declaração; 

b) Identificação da 

dependência; 

c) Demonstrativo 

da apuração da 

receita tributável 

e do ISSQN 

mensal devido 

por Subtítulo; 

d) Demonstrativo 

do     ISSQN 

mensal a 

recolher; 

e) Informação de 

ausência de 

movimento se for 

o caso, por 

dependência ou 

por instituição. 

 

MÓDULO 

DEMONSTRATI

VO     CONTÁBIL 

 

SEMESTRALMENTE Até o último dia do 

terceiro mês 

subsequente ao 

encerramento de 

cada semestre civil. 

a) Identificação da 

declaração; 

b) Identificação da 

dependência; 

c) Balancete analítico 

mensal; 

d) Demonstrativo de 

rateio de 

resultados 

internos. 

MÓDULO 

DEMONSTRATIV

O DAS PARTIDAS 

DOS 

LANÇAMENTOS 

CONTÁBEIS 

Anualmente e sempre que 

for solicitado pela 

Administração Tributária. 

 

Até o último dia do 

segundo mês 

subsequente ao 

encerramento de 

cada 

ano civil ou em até 

10 (dez) dias úteis 

contados da data da 

intimação. 

 

a) Demonstrativo das 

partidas dos 

lançamentos 

contábeis. 

 

                              DECRETO Nº54/2022. 

“INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ 

PERMANENTE DE MOBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 

CONTROLE DA DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE 

AMARELA DO MUNICÍPIO DE COLUNA - MG E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLUNA-MG, 

no uso de suas atribuições legais e, especialmente das que lhe são 

conferidas pelo Art. 66, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e; 

 

CONSIDERANDO, as Diretrizes Nacionais para 

Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, Zika, Chikungunya, e 

Febre Amarela; 

 

CONSIDERANDO a importância do envolvimento do 

Poder Público nos três níveis de governo e demais segmentos da 

sociedade organizada, por meio de ações articuladas para combate ao 

vetor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela;  

 

CONSIDERANDO que o Município já instituiu o 

Comitê Permanente de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue, 

Zika, Chikungunya e Febre Amarela do Município de Coluna – MG, 

necessitando a regulamentação do seu funcionamento,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- Fica instituído o regimento interno do Comitê 

Permanente de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela do Município de Coluna - MG, nos termos 

do presente Decreto.  

 

Capítulo I 

A NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 2º- O Comitê Permanente de Combate à Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela, instância consultiva e propositiva para 

questões relativas ao combate e prevenção da Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela, reger-se-á por este Decreto que institui o 

seu Regimento Interno, na conformidade com a legislação vigente, e tem 

por finalidade coordenar a implementação, em nível municipal, das ações 

de combate e prevenção da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. 

Capítulo II 

AS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º - Compete ao Comitê Permanente de Combate à Dengue, 

Zika, Chikungunya e Febre Amarela, propor, monitorar e avaliar os 

Planos de Contingência contra a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre 

Amarela; 

 

II - Contribuir para a execução do Plano Municipal de Contingência 

contra a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela; 

 

III - definir e estabelecer princípios e critérios para o desenvolvimento e 

avaliação das ações referentes à Prevenção e Controle da Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela; 

 

IV - apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 

sociedade civil e órgãos públicos referentes à prevenção e controle da 

Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela; 

 

V - propor e emitir parecer sobre projetos de lei que estejam em 

tramitação, bem como sugerir novas propostas legislativas sobre o tema; 

 

VI - desenvolver práticas educativas tendo por base as ações de 

comunicação, imprescindíveis para fomentar os processos de mobilização 

e adesão das pessoas da sociedade organizada, de maneira consciente e 

voluntária para o enfrentamento e controle da Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela. 

 

Capítulo III 

A CONSTITUIÇÃO E ESTRUTURA 

 

Art. 4º- O Comitê é constituído por membros permanentes que 

são representantes de instituições, entidades da sociedade civil e órgãos 

públicos. 

 

§ 1º - As instituições indicarão um representante titular e 

um suplente. 

 

§ 2º- O mandato dos titulares será de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período. 
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§ 3º- Os suplentes substituirão, automaticamente, seus 

respectivos titulares em caso de impedimento de cumprimento do 

mandato até o final, devendo a instituição ou entidade indicar novo 

suplente. 

 

§ 4º O não comparecimento dos membros titulares nas 

reuniões deverá ser formalizado com antecedência, as quais deverão 

comparecer os suplentes. 

 

Art. 5º- O Comitê tem a seguinte estrutura: 

 

I – Presidência, que será um Agente de Combate às Endemias 

do município. 

 

II - Vice-Presidência, que será a Fiscal de Vigilância Sanitária 

do município. 

 

III - Comissão Técnica, composta por Diretores dos 

Departamentos Municipais de Saúde, de Administração e Fazenda de 

Educação, de Obras Públicas e Urbanismo, de Agricultura e Meio 

Ambiente, representantes do Hospital Municipal do município, de 

Laboratórios, da Vigilância Sanitária, de Farmácias e do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

IV - Comissão de Mobilização, será representada por Agente de 

Combate às Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, e outros 

profissionais de Saúde do município. (enfermeiros, técnicos em 

enfermagem e outros). 

SEÇÃOI 

A PRESIDÊNCIA 

Art. 6º- A Presidência do Comitê Interinstitucional de Combate 

à Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, será exercida por um 

Agente de Combate às Endemias do Município, nomeado pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 7º- Na ausência falta ou impedimento do Presidente, este 

será substituído pelo Vice-Presidente, que será o Fiscal de Vigilância 

Sanitária. 

 

Art. 8º- Verificada a vacância do Presidente, o Vice-Presidente 

assumirá as atribuições, sendo indicado e nomeado Presidente pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 9º- Compete ao Presidente, além de outras atribuições que 

lhe são conferidas por este Regimento: 

 

I - Presidir os trabalhos do Plenário; 

              II - cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento do 

Comitê; 

             III - fixar o calendário das reuniões ordinárias; 

             IV - propor a ordem do dia das reuniões e a pauta de cada 

reunião; 

             VI - participar, quando necessário, dos trabalhos das Comissões 

Especiais; 

 

VII - solicitar às autoridades competentes, quando cabível, 

providências e recursos necessários para dar agilidade aos trabalhos do 

Comitê inclusive em regime emergencial devidamente justificado; 

             VIII - estabelecer contatos e intercâmbios com instituições e 

órgãos educacionais e jurídicos, tendo em vista assuntos de interesse do 

Comitê; 

              IX - propor ao Plenário, as alterações no Regimento Interno; 

              X - homologar os pareceres emitidos pelos relatores; 

              XI - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

SEÇÃO II 

DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 

Art. 10 - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente 

por ocasião de ausência, falta ou impedimentos. 

 

§ 1º- Observada à vacância da Presidência, o Vice-

Presidente será, de imediato, designado pelo Prefeito Municipal para 

ocupar a Presidência. 

 

§ 2º - Nas eventuais faltas, ausências ou impedimentos do 

Vice-Presidente, este poderá ser substituído por outro membro da 

Comissão, indicado por decisão do Plenário, observada a maioria relativa. 

 

§ 3º- Na vacância do Vice-Presidente, será indicado e 

nomeado pelo Prefeito Municipal, novo Vice-Presidente. 

 

SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES TÉCNICA E DE MOBILIZAÇÃO 

 

Art. 11- A Comissão Técnica será ser composta pelos Diretores das 

seguintes instituições: 

 

XV- Representantes do Departamento Municipal de Saúde; 

XVI- Representantes da Vigilância Epidemiológica; 

XVII- Representantes da Vigilância Sanitária; 

XVIII- Representantes da Atenção Primária à Saúde; 

XIX- Representantes da Assistência Farmacêutica; 

XX- Representantes da Atenção Hospitalar - Urgência e 

Emergência; 

XXI- Referência Técnica Laboratório Municipal; 

XXII- Comissão de Mobilização do Comitê; 

XXIII- Conselho Municipal de Saúde; 

XXIV- Departamento Municipal de Administração e Fazenda; 

XXV- Coordenação de Vigilância em Saúde; 

XXVI- Departamento Municipal de Educação; 

XXVII- Departamento Municipal de Obras Públicas e 

Urbanismo; 

XXVIII- Departamento Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

 

Art. 12- Compete à Comissão Técnica assessorar, cooperar e 

monitorar as questões epidemiológicas, entomológicas e logísticas, que 

estejam no Plano de Contingência ligado diretamente a prevenção e 

controle da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela no município 

de Coluna- MG. 

 

Art. 13- A Comissão Técnica deverá reunir-se de acordo com o 

calendário a ser definido entre os membros da Comissão. 

 

Art. 14- A Comissão de Mobilização poderá ser composta pelos 

representantes das equipes da estratégia de saúde da família: 

 

I - Agentes Comunitários de Saúde do município. 

 

Art. 15- Compete à Comissão de Mobilização cooperar e 

realizar as ações de mobilização para a população em geral na prevenção 

e controle da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela em Coluna - 

MG. 
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Art. 16- A Comissão de Mobilização deverá reunir-se de forma 

ordinária uma vez por mês, com calendário a ser definido entre os seus 

membros. 

 

Art. 17- As competências das Comissões Técnicas e de 

Mobilização devem ser executadas em concordância com a Política 

Nacional e Estadual de prevenção e controle da Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela. 

 

Art. 18- Quaisquer ações das Comissões Técnica e de 

Mobilização devem respeitar a hierarquização do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

Art. 19- Para a composição das Comissões Técnica e de 

Mobilização o Comitê poderá contar com membros colaboradores, sem 

remuneração, em caráter temporário. 

 

Art. 20- As reuniões das Comissões Técnica e de Mobilização 

deverão ser lavradas em ata. 

 

Art. 21- As Comissões Técnica e de Mobilização poderão 

executar os seguintes procedimentos: 

 

I - Assessorar na elaboração do Plano Municipal de 

Prevenção e Controle de epidemias de Dengue, Zika, Chikungunya e 

Febre Amarela; 

 

II - cooperar, tecnicamente, sempre que necessário, no 

monitoramento das metas pactuadas junto às demais esferas de governo; 

 

III - acompanhar, em conjunto com o Departamento 

Municipal de Saúde, a ocorrência de casos registrados por Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela no município; 

 

IV - Acompanhar, em conjunto com o Departamento 

Municipal de Saúde, os indicadores entomológicos do município; 

 

V - Sugerir, assessorar e apoiar a capacitação dos 

profissionais de saúde envolvidos nas atividades de assistência, vigilância 

epidemiológica e controle de vetores e parceiros da comissão de 

mobilização no município; 

 

VI - monitorar a garantia de acesso dos pacientes aos 

serviços de saúde, conforme Pactuação, incluindo suporte laboratorial e 

regulação de leitos; 

 

VII - monitorar a garantia da execução do Plano de 

Contingência de Controle da Dengue, Zica, Chikungunya  e Febre 

Amarela; 

 

VIII - assessorar de forma consultiva o Departamento 

Municipal de Saúde, sempre que solicitado; 

 

IX - promover no interior de seus órgãos, campanhas 

publicitárias durante todo o ano, com ênfase nos meses que antecedem o 

período das chuvas, de acordo com as orientações do Comitê Nacional 

para Combate à Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela; 

 

Capítulo IV 

AS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

Art. 22- Sempre que houver necessidade, as Comissões Técnica 

e de Mobilização poderão ser convocadas de forma extraordinária pelo 

Presidente do Comitê. 

 

Art. 23- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do 

presente Regimento Interno, serão dirimidas pelos membros do Comitê, 

através da maioria relativa dos seus membros, ou seja, 50% mais um de 

seus membros. 

 

Art. 24- O presente Regimento Interno, no que condiz com as 

ações técnicas, poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão 

Técnica, através da maioria relativa de seus membros, ou seja, 50% mais 

um de seus membros. 

 

Art. 25- O presente Regimento Interno, no que condiz com as 

ações de combate à Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela poderá 

ser alterado, por ato do Poder Executivo Municipal, mediante proposta da 

Comissão de Mobilização, através da maioria relativa de seus membros, 

ou seja, 50% mais um de seus membros. 

 

Art. 26- Revogadas as disposições em contrário e em especial 

o Decreto nº 025, de 22/03/2022, este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Coluna MG, 09 de junho de 2022. 

Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 

ATOS DO EXECUTIVO 

ATOS OFICIAIS 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 030/2022 

 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA A 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À 

DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZICA VÍRUS E FEBRE AMARELA, 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COLUNA-MG.” 

 O Prefeito Municipal de Coluna, Estado de Minas Gerais, 

usando de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 66 inciso VI 
da Lei Orgânica Municipal;  

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 052/2022, de 

09/06/2022, que “Dispõe sobre a Criação do Comitê de Enfrentamento à 

Dengue, Chikungunya, Zica Vírus e Febre Amarela no âmbito do 
Município de Coluna”. 

 DECRETA: 

 Art. 1º- Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para 

comporem o Comitê de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya, Zica 

Vírus e Febre Amarela, para o Exercício de 2021/2022: 

PRESIDENTE:  

- Madelon Campos Felício. 

VICE- PRESIDENTE: 

- Pacoely Barbosa. 

REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

SAÚDE: 

 
                Titular: Cassilda Duarte Magalhães Bernardo. 

                Suplente:  Rosângela Araújo Fernandes. 

I- REPRESENTANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 
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Titular: Márcia Gomes Pinto. 

Suplente: Rosangela Cardoso Alves Gomes. 

III – REPRESENTANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

Titular: Pacoely Barbosa. 

Suplente: Lilha Flor de Maio. 

IV- REPRESENTANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 

Titular: Daniel Rocha Silva. 

Suplente: Regina Alves Lopes Barroso. 

V- REPRESENTANTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

Titular: Juliene Silva Santos. 

Suplente: Jaqueline Dias Monteiro. 

VI – REPRESENTANTES DA ATENÇÃO HOSPITALAR – 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

 Titular: Karen Almeida Barroso. 

 Suplente: Wiliana Rodrigues da Silva. 

VII- REFERÊNCIA TÉCNICA DO LABORATÓRIO 

MUNICIPAL: 

 Titular: Dayane Silva Costa. 

 Suplente: Idirene Dias Camelo. 

VIII- COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DO COMITÊ: 

 Titular: Rogéria Nunes Oliveira Gomes. 

 Suplente: Rosilene Silva Nunes. 

IX- REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE: 

 Titular:  Natália Lopes Aguiar. 

 Suplente: Beatriz Nunes Silva Ribeiro. 

X- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: 

 Titular: Frederico Barbosa de Oliveira. 

 Suplente: Filipe Gonçalves de Oliveira 

XI- REPRESENTANTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE: 

Titular: Roberta Barbosa Aguiar Freitas. 

Suplente: Priscila Aparecida Silva Freitas de Oliveira. 

XII- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO: 

Titular: Laís Ferreira Lopes. 

Suplente:  Jaqueline Layara Rodrigues Ramos. 

XIII – REPRESENTANTES DO DEPARTAMENO MUNICIPAL 

DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO: 

 Titular: Fernando José Rodrigues. 

 Suplente: Adair Rocha da Silva. 

XIV – REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 

 Titular: Dágila Gleice dos Anjos. 

 Suplente: Camile Rocha Araújo. 
 

Art. 2º- O mandato dos membros do Comitê Permanente de 

Combate à Dengue, Chikungunys, Zica Vírus e Febre Amarela, é de 01 
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

 Art. 3º - As competências, finalidade do Comitê e demais 
disposições, estão contidas nos dispositivos dos Decretos n°s 52/2022. 

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Coluna, 09 de junho de 2022. 

SADY RIBEIRO DAMAS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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