
          DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE FREI GASPAR– MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

_____________________________________________________

Decreto 329/2022, de 09 de fevereiro de 2022

Institui  o  Comitê  Técnico  das  Políticas  de 
Equidade na Saúde no Município de Frei Gaspar-
MG

 

O  PREFEITO MUNICIPAL  DE  FREI 
GASPAR,  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas 
atribuições legais, que lhe confere-o a lei orgânica municipal

CONSIDERANDO  a    RESOLUÇÃO 
SES/MG Nº 7.610, DE 21 DE JULHO DE 2021, que atualiza 
as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento e 
avaliação  do  incentivo  financeiro  de  cofinanciamento  da 
Política  Estadual  de  Promoção  da  Saúde  nos  termos  da 
Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de abril de 2016

DECRETA:

 Art.  1º -  Fica  instituído  o  Comitê  Técnico  de  Políticas  de 
Equidade da Saúde no município de Frei Gaspar

 Art.  2º São  objetivos  do  Comitê  Técnico  de  Políticas  de 
Equidade:

I - Apresentar  subsídios técnicos e políticos voltados para a 
atenção à saúde da população de maior  vulnerabilidade no 
âmbito municipal

II - Elaborar propostas de intervenção e contribuir para a sua 
pactuação nas diversas instâncias e órgãos do Sistema Único 
de Saúde - SUS;

 III  -  sistematizar  propostas  que  visem  à  promoção  da 
equidade na atenção à saúde; 

IV  -  Participar  da  elaboração,  do  acompanhamento  e 
avaliação das ações programáticas e das políticas emanadas 
pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  no  que  se  refere  à 
promoção da igualdade;

V - Gerenciar,  acompanhar e avaliar, no âmbito do território 
municipal,  a  Política  de Promoção da Equidade em Saúde, 
promovendo as adequações necessárias, tendo como base as 
diretrizes  ora  propostas,  o  perfil  epidemiológico  e  as 
especificidades loco regionais;

VI  -  Estabelecer  mecanismos  de  inclusão  de  grupos 
populacionais de maior vulnerabilidade;

VII-  -  acompanhar  as  atividades  específicas  de  assistência 
desenvolvidas  pelos  municípios,  objeto  de  sua  área  de 
atuação;

VIII - proporcionar suporte técnico intra e intersetorial, sempre 
que solicitado;

IX – Apoiar a gestão de projetos estratégicos em articulação 
com os setores responsáveis;

X - Colaborar na elaboração do orçamento anual, entre outros 
instrumentos  de  gestão  visando  o  cumprimento  do 
estabelecido pelo SUS;

XI  -  considerar  os  dispositivos  da  Política  Nacional  de 
Humanização na implantação e implementação das políticas 
de saúde no âmbito desta gerência;

XII  -  participar  nos  diferentes  espaços  de  diálogo  para 
construção de políticas públicas de saúde;

Artigo  3º  .:  O  Comitê  Técnico,  compõe-se  das  seguintes 
representações:

 I  -  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com  04  (quatro) 
representantes

1-Aldinéia Sousa Rodrigues- psicóloga

2- Edmar Mendonça- nutricionista

3- Carla Alves de Almeida- fisioterapeuta

4- Edneia Aparecida Vieira Bastos- coordenadora de Atenção 
Básica

II – Secretaria Municipal de Assistência Social, com 02 (dois) 
representantes; 

1-Mayana Sander Souto- advogada CRAS

2- Ariana Ramalho dos Santos- psicóloga

III  –  Secretaria  municipal  de  Educação,  com  01  (um) 
representante;

1-Samuel Pereira de Oliveira- supervisor pedagógico

 IV  -  Representante  da  Sociedade  Civil  Organizada 
relacionadas  ao  movimento  sociais,  com  01  (um) 
representantes. 

1-Irandir de Sousa Franco Santos- população de campo

Parágrafo  único-  A  substituição  de  quaisquer  membros  do 
comitê deverá ser comunicada entre os pares a coordenação 
do mesmo

Artigo 4º- O Comitê Técnico funcionará de acordo com o seu 
Regimento interno, aprovado em reunião ordinária; 
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Art. 5º-  Os membros da Comitê não receberão qualquer tipo 
de remuneração para o desempenho de suas atividades.

 Art.  6º-   Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  da  sua 
publicação.

                 Frei Gaspar, 09 de fevereiro de 2022

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal de Frei Gaspar
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