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A T A   Nº   1 0 / 2 0 2 2 

 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em 

segunda convocação, o Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP reúne-se em Assembleia Geral Ordinária, nas 

dependências da residência do Vice Prefeito de Maripá de Minas, situada na Rua 

Francisco Mizael de Souza, nº 75, bairro Bertoldo Machado, no município de 

Maripá de Minas, Minas Gerais, cuja convocação prévia já havia sido efetivada 

nos termos das determinações constantes no Contrato de Consórcio Público e no 

Estatuto, para tratar da seguinte pauta: deliberação de Resolução para abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento do Consórcio; deliberação de Resolução 

relativa ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/CIESP; 

deliberação de Resoluções relativas ao Serviço de Vigilância Sanitária consorciada 

(Junta de Julgamentos e Processos Administrativos); apreciação e deliberação de 

proposta de alteração no Quadro de Pessoal do Consórcio; autorização para 

abertura de processos seletivos para contratação temporária por excepcional 

interesse público; demais avisos e assuntos gerais de interesse comum. A reunião 

tem abertura pelo Sr. Presidente do CIESP, José Maurício de Sales, prefeito do 

município de Guarará, que saúda a todos e agradece a acolhida desta reunião na 

casa do Sr. Vice-Prefeito de Maripá de Minas, Geraldinho. O Sr. Presidente abre 

imediatamente a pauta apresentando o primeiro assunto da ordem do dia, a saber, 

apreciação de proposta de Resolução visando a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento do Consórcio, visando comportar as receitas e despesas do 

projeto REURB; tal Resolução é apresentada em substituição à Resolução nº 

06/2022, aprovada na última reunião, em virtude de ajustes que se fizeram 

necessários; em votação a proposta é aprovada por unanimidade e anexada à 

presente Ata, dela fazendo parte integrante. Em seguida é apresentada a proposta 

de Resolução do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que visa 

promover ajustes na Resolução nº 02/2021 relativa à rotulagem e carimbos do 

Serviço; em deliberação, a mesma é aprovada por unanimidade e anexada à 

presente Ata, dela fazendo parte integrante. O terceiro ponto de pauta é relativo a 

duas propostas de Resoluções atinentes à Vigilância Sanitária executada por meio 

do CIESP, uma instituindo a Junta Julgadora e outra disciplinando o Processo 

Administrativo no âmbito do CIESP, as quais são apresentadas e, após deliberação, 

aprovadas por unanimidade, sendo anexadas à presenta Ata e dela fazendo parte 

integrante. Em seguida, a proposta de alterações no Quadro de Pessoal do CIESP, a 

Sra. Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, assume a palavra, a 

pedido do Sr. Presidente, a fim de expor, via apresentação de slides, um relatório 

resumido de atuação do CIESP neste ano e a proposta de alterações considerando 

as dificuldades que foram encontradas na implementação de algumas 

reestruturações institucionais; após a explanação e considerações gerais, a proposta 

é aprovada por unanimidade pelos presentes, e considerando a 
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disponibilidade/adequação econômico-financeira para o exercício financeiro 

vigente e do ano vindouro, restou estruturada nos seguintes termos: 1) Fica alterada 

a estrutura de empregos públicos comissionados, de livre nomeação e exoneração, 

conforme o quadro a seguir, que compõe o parágrafo 4º, da Cláusula 19, do 

Contrato de Consórcio Público do CIESP, alterações estas que passarão a viger 

imediatamente após a devida publicação desta alteração do Contrato de Consórcio 

Público:------------------------------------------------------------------------------------------ 
Número e forma de provimento:  Classes:      Quantidade: Salário: 
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LN-04 01          R$        9.796,12 

LN-03 03          R$        5.833,00 

LN-02 04 R$        2.500,00 

LN-01 01 R$       2.300,00 

   

    

2) O novo emprego público comissionado criado será inserido na Cláusula 20, IV, 

do Contrato de Consórcio Público, com a seguinte redação: 

 Cláusula 20. ......................................... 

..................................................... 

VI – Chefe: administrar e controlar a frota de veículos no transporte de 

cargas e passageiro, bem como a manutenção preventiva e corretiva; 

agendar e acompanhar os serviços de manutenção de frota; solicitar 

compra de peças e conferir as  entregas das mesmas; escalar veículos; 

monitorar veículo ao longo do percurso; planejar utilização da frota; 

rastrear veículo ao longo do percurso; redimensionar utilização da frota; 

supervisionar atividades de motoristas e auxiliares; checar e inspecionar 

documentação  e disponibilidade de motoristas e de veículos; supervisionar 

embarque e desembarque de cargas e passageiros; inspecionam condições 

do veículo e da carga; preencher e emitir documentos de controle; 

programar e controlar horários e gastos de viagens; providenciar 

atendimento e assistência às vítimas e seus parentes, em caso de acidente, e 

acionar serviços de seguro, apoio e órgãos oficiais; consultar sistemas de 

informações de ocorrências; analisar e atender, sempre que possível, as 

demandas dos municípios consorciados; compatibilizar demanda de 

serviços com frota; solicitar contratação de serviços de terceiros; registrar 

reclamações e sugestões dos clientes; remanejar veículos; atuar com a 

gestão e a rotina de operação de transporte; conduzir os veículos quando 

demandado para tanto; demais atividades correlatas designadas por 

superior. 



 

_______________________________________________________________________         
Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais –   CEP: 36.600-000 

Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 
Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha  

 

...................................................... 

§ 2º. Os empregos comissionados delineados nos incisos I a III, do caput 

desta Cláusula, se equiparam àqueles indicados no inciso II, do art. 62, da 

CLT, não estando sujeitos ao regime de duração do trabalho estabelecido 

naquela legislação. 

3) As demais alterações do quadro de empregos públicos, que compõe o parágrafo 

4º, da Cláusula 19, do Contrato de Consórcio Público do CIESP, conforme a seguir 

destacadas, deverão ser publicadas a partir de dezembro/2022, de acordo com a 

programação da Secretaria Executiva para a realização de processos seletivos 

visando a contratação temporária, até que o Concurso Público, já em fase de 

estruturação, seja concluído:------------------------------------------------------------------  
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EP-10 11  R$       4.000,00 

EP-09 02  R$       3.500,00 

EP-08 02  R$       3.000,00 

EP-07 04  R$       2.500,00 

EP-06 16  R$       2.000,00 

EP-05 04  R$       1.800,00 

EP-04 08  R$       1.500,00 

EP-03 02  R$       1.294,27 

EP-02 03  R$       1.212,00 

EP-01 01  R$       800,00 

 

 

4) O Manual de Descrições e Especificações dos Empregos Públicos, Apêndice II 

do Estatuto do CIESP, é alterado/acrescido dos empregos públicos descritos e 

especificados conforme o documento anexo à presente Ata, dela se compondo 

como parte integrante, que terá sua eficácia conforme os itens 1 e 3 anteriormente 

delineados nesta Ata (ou seja, imediatamente para as alterações relacionadas aos 

empregos públicos comissionados e a partir de dezembro/2022 para os demais 

empregos públicos, de acordo com a programação da Secretaria Executiva para a 

implementação das contratações via processo seletivo). --------------------------------- 

5) Considerando que a estrutura funcional do CIESP, representada no Quadro do 

parágrafo 4º, da Cláusula 19, do Contrato de Consórcio Público, contempla 

projeção de crescimento institucional a médio/longo prazo e, portanto, nem todos 

os empregos ali criados são de preenchimento imediato, fica autorizada a 

contratação de até 40 vagas do total dos empregos públicos existentes, sendo que a 

ampliação deste quantitativo pré-autorizado à contratação dependerá de nova 
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deliberação por parte da Assembleia Geral, que na ocasião avaliará os critérios de 

conveniência e oportunidade administrativa em consonância com o crescimento e 

realidade orçamentária-financeira do CIESP.  Passando ao assunto seguinte, é 

solicitada autorização para abertura de processo seletivo simplificado para 

contratação por prazo determinado, por excepcional interesse público de: psicólogo 

forense, para atendimento da sala de escuta, com salário mensal de R$ R$1.824,35 

(hum mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) e cumprimento 

de 20 (vinte) horas semanais; fisioterapeuta e assistente social, para atendimento 

do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, ambos os cargos com salários de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e carga horária semanal de 20 (vinte) horas; engenheiro 

agrônomo para substituir o empregado público Diogo Campos Versari, do Serviço 

de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – SIPOV, que solicitou seu 

desligamento formal do CIESP no dia 06/10/2022, com salário e carga horária de 

acordo com o Manual de Descrições e Especificações dos Empregos Públicos. Já 

passando aos demais assuntos e avisos gerais, é informado acerca dos andamentos 

do projeto de geração de energia a partir dos resíduos sólidos, sendo destacado que 

o procedimento de contratação do projeto está em fase final; informou-se acerca da 

reunião e visita ocorrida na Universidade Federal de Viçosa, com proposta de 

celebração de termo de parceria visando o desenvolvimento de projetos conjuntos, 

sendo agendada uma nova data para tanto, a saber, dia 08/11/2022, na sede da 

UFV, para a qual pede-se a reserva de agenda de todos os senhores Prefeitos; 

informa-se que a minuta de Projeto de Lei para implantação do Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Vegetal ficou pronta, apresenta-se a mesma a 

qual, também, será remetida por meio eletrônico a todos os municípios; é 

informado acerca das responsabilidades no Serviço de Transporte em Saúde, 

ficando acordado que a manutenção preventiva e corretiva cabe ao CIESP e que é 

responsabilidade de cada motorista conferir água e óleo do veículo, cuidar da 

limpeza interna do mesmo, trocar pneus furados e comunicar ao CIESP quaisquer 

problemas identificados nos micro-ônibus; é informado que a primeira reunião do 

Grupo de Trabalho da reestruturação dos Códigos de Posturas municipais será 

realizada em 17/10/2022, no município de Bicas, para o qual todos os componentes 

do grupo estejam presentes; o Sr. Prefeito de Pequeri, Glauco Braga Fávero, pede a 

palavra para trazer uma reclamação e pedido, relacionada ao atendimento do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, ao qual não estão atendendo 

a contento e solicita que o CIESP promova uma reunião com o Secretário 

Executivo do CISDESTE e, se o caso, o Presidente do Consórcio e Prefeito de 

Ubá, sendo que inúmeras considerações e relatos correspondentes de problemas 

são levantados; o Prefeito Vagner Fonseca Costa, de Maripá de Minas, na 

qualidade de Presidente do Conselho Fiscal do CISDESTE, tece esclarecimentos e 

orientações acerca dos passos para a solução do problema; o Sr. Prefeito de 

Pequeri também levanta a questão de regulação de cirurgias eletivas pelo PAM-

MARECHAL, a qual é seguida de algumas explicações sobre o processo de 
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regulação, o Sr. Prefeito de Maripá de Minas, Vagner Fonseca Costa, sugere que o 

Consórcio capitaneie uma capacitação dos servidores municipais envolvidos no 

processo regulatório. Por fim, recorda-se que nossa próxima Assembleia Geral está 

marcada para ocorrer na última sexta feira de outubro, dia 28/10/2022, no 

município de Pequeri. Não havendo mais o que ser tratado, nem quem quisesse 

fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião e lavrada a presente ATA 

ELETRÔNICA que, ato contínuo, foi lida e aprovada sem ressalvas, sendo, então, 

impressa, para ser devidamente assinada e arquivada na forma estatutária. Eu, 

Rômulo Hastenreiter Rocha, na condição de assessor jurídico, lavrei a presente 

Ata.----------------------------------------------------------------------------------------------- 


