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Escolinha de Futebol de Borda da Mata
recebe novos materiais esportivos

Foram entregues, no dia 13 de março, novos materiais
esportivos para a escolinha municipal de futebol masculino
e futsal feminino de Borda da Mata.

O prefeito André e o responsável pelo Setor de Esportes e
Lazer, Thiago Senna entregaram para o servidor municipal
Tiago Lopes, coordenador da escolinha, os seguintes
materiais:

• 20 bambolês; 
• 20 bolas futebol de campo;
• 10 bolas de futsal;
• 15 bolas de iniciação;
• 20 cones;
• 10 discos;
• 08 jogos de colete para futebol;
• 02 jogos de colete para futsal;
• 02 redes futebol de campo;
• 02 sacos p carregar bolas;
• Apito; 
• Bomba; 
• Cronômetro.

Entrega dos materiais esportivos

Departamento de Obras de
 Borda da Mata repara estragos

das chuvas do início do ano
O Departamento de Obras de Borda

da Mata continua reparando os danos
das chuvas intensas deste início de
ano.

As pontes do Bairro Santa Rita e do
Bairro Santa Terezinha receberam
manutenção.

Apesar da dificuldade financeira pela
qual os munícipios mineiros estão
passando, Borda da Mata continua
trabalhando arduamente.

Tanto que houve também
manutenção de ruas e estradas rurais e
operação tapa buracos no Bairro Nossa
Senhora de Fátima e estão  mais
serviços de manutenção em pontes,
estradas e tapa buracos pela cidade.

“Pedimos a compreensão da
população, a demanda é grande e será
executada de acordo com as
possibilidades”, diz o Departamento de
Obras.

Professores da Rede Municipal de Ensino de Borda da
Mata participam de palestra sobre “Princípios

norteadores da Base Nacional Comum Curricular”
No dia 13 de março, os professores da rede municipal de educação de Borda

da Mata participaram da palestra “Princípios norteadores da Base Nacional
Comum Curricular” com a pedagoga, Especialista da Educação básica, Carina
Adelino Luiz.

A Base Nacional Comum Curricular- BNCC é um documento que visa nortear
o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro e tem como objetivo garantir a
formação integral dos indivíduos por meio de desenvolvimento das chamadas
competências do século XXI.

Essas competências dizem respeito a formar cidadãos mais críticos, com
capacidade de aprender a aprender, de resolver problemas, de ter autonomia
para a tomada de decisões, cidadãos que sejam capazes de trabalhar em equipe,
respeitar o outro, o pluralismo de ideias, que tenham a capacidade de argumentar
e defender seu ponto de vista.

A palestra faz parte da formação continuada dos professores que acontece
através de módulos quinzenais .
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Estratégia Saúde da Família em Tocos do Moji
promove com parcerias várias ações em

combate ao Mosquito da Dengue
A equipe da Estratégia Saúde da

Família de Tocos do Moji em parceria
com as Escolas Municipais, Agente de
Endemias e Vigilância em Saúde,
promoveram nos dias 19, 20 e 21 de
fevereiro Ações de Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti .  A
articulação entre a Rede Básica de
Saúde e a Escola é a base do Programa
Saúde na Escola – PSE. Este por sua
vez é uma estratégia de integração da
saúde e educação para o

desenvolvimento da cidadania e da
qualificação das políticas públicas
brasileiras.

Foram desenvolvidos trabalhos de
conscientização com o objetivo de
orientar os alunos sobre o que é
dengue, como o mosquito se reproduz,
os sintomas, dentre outros. Estes
trabalhos foram através de vídeos,
palestras e rodas de conversas. Dando
continuidade os professores de cada
turma trabalharam o tema em questão,

aplicando redações nos anos 3°, 4° e
5° e na educação infantil desenhos
ilustrativos. Nas Escolas Municipais
Manoel Rodrigues Machado e
Ambrosina Maria de Jesus, foram
trabalhados redações tendo em
destaque as redações dos alunos Elias
Ricardo Alves -  5° ano e Natali Vitória
de Godoi - 3° ano. Já na Escola
Municipal Benedito Caetano de Faria
foi montado um mural com todos os
desenhos que os alunos trabalharam.

Trabalhos dos alunos ssobre a Dengue
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

pratos

executivos

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Reforma no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata
Pensando no bem
estar e qualidade
de vida dos
idosos, o Lar
Monsenhor Pedro
Cintra recebeu
reforma e pintura
interna, tornando
o ambiente mais
agradável e
aconchegante!

Borda da Mata atende mais 50
pessoas com o Mutirão da Catarata

Os serviços de saúde em Borda da Mata estão a
todo vapor e no dia 09 de março, aconteceu mais
um MUTIRÃO DA CATARATA! 50 pessoas foram
beneficiadas.

“Serviços que iniciou com a ADM 17/20, e
atendeu centenas de pessoas, zerando a fila de
espera de mais de quatro anos, fruto dos esforços
da Secretaria de Saúde e todos os setores
municipais envolvidos para dar o suporte aos
pacientes”, diz a Secretária de Saúde, Rosaly Esther.

Muitirão da

Catarara em

Borda da Mata

As inscrições para o Workshop de Garçom já estão abertas.
Elas podem ser feitas até 4 de abril no CRAS

Sebastiana Marques de Borda da Mata.

Secretaria de Saúde de
Borda da Mata realiza mais
um Mutirão de Ultrassom

A Secretaria de Saúde
de Borda da Mata
segue firme no
propósito de zerar as
filas de exames.

No dia 19 de março
aconteceu mais um
mutirão de
ultrassonografia.

Foram atendidas 45
pessoas e os seguintes
exames foram
realizados:

13 abdomes; 10
próstatas e vias
urinarias; 17
articulações e 5 dopller.

Grupo de Mulheres do
CRAS de Borda da Mata

Neste mês das mulheres, o Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
deu início a um trabalho direcionado
exclusivamente para o público feminino.

O projeto contará com encontros
quinzenais e teve início no dia 18 de
março, com a palestra MULHERES
CONFIANTES, RESULTADOS
FASCINANTES da coach de mulheres
Selma Pegoraro.

O próximo encontro acontecerá no dia
01 de abril às 18h30 no Cras e será
conduzido pela psicóloga Lethycia
Santos.

O grupo tem como objetivo orientar
as mulheres sobre seus direitos, sobre
fortalecimento pessoal, autoconfiança e
respeito. Faz parte do projeto palestras

e  rodas de conversa com profissionais
e outras mulheres que possam
compartilhar suas histórias de vida.

“O Brasil registra 606 casos de
violência doméstica e 164 estupros por
dia. Estima-se que menos de 10% dos
estupros sejam comunicados à polícia.
Aqui em Borda da Mata a equipe do
Cras tem conhecimento de muitos
casos de violência contra a mulher que
não são denunciados e nos quais a
mulher se nega a procurar ajuda.
Foram esses dados que nos motivaram
a iniciar esse trabalho tão importante”
diz Lethycia.

Todas as mulheres estão convidadas
a participar do grupo. Procure o Cras e
faça sua inscrição.

Palestra

Mulheres

Confiantes,

resultados

fascinantes.
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Programa  Saúde  na  Esco la  de  2019  em Borda  da  Mata

Já começou o Programa Saúde na Escola de 2019 em Borda da Mata
O programa trabalha anualmente com 12 temas já pré-definidos pelo Ministério da Saúde e tem como público alvo a comunidade escolar.
A base desse programa é a articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas

brasileiras.
Desde fevereiro, as escolas do município vem recebendo equipes da saúde para palestras e atividades envolvendo alunos e professores.
Nas escolas estaduais - Cervo, Sertãozinho e EELAM – foram realizadas palestras sobre direito sexual e reprodutivo para o público adolescente.
As Escolas Diva Ribeiro dos Santos, do bairro Santa Rita e Antônio Marques da Silva, do bairro Santa Cruz, receberam as equipes do programa saúde da família para palestra sobre higiene corporal.

Agentes de endemias de Borda da Mata
recebem capacitação sobre uso de EPI

Os agentes de endemias de Borda da
Mata receberam no mês de março
capacitação sobre o uso correto dos
Equipamentos de Proteção Individual -
EPI.

A técnica de segurança do trabalho
Paloma Silva os orientou sobre os riscos
a que estão expostos no trabalho e a
importância do uso dos EPI’s.

Equipamentos de proteção foram

entregues para toda equipe, inclusive as
vestimentas que deverão ser usadas
durante a aplicação de inseticida em
pontos estratégicos como cemitério,
borracharias e ferro velho.

C r a s  d e  B o m  R e p o u s o
r e a l i z a  m e n s a l m e n t e  o

 “CRAS Itinerante” no Município
O CRAS Sebastião Ilton de Andrade, em parceria com a Secretaria de Saúde,

Programa de Saúde da Família realiza todo mês o “CRAS Itinerante”. Esse serviço
consiste em levar a todos os bairros gradativamente os serviços oferecidos tanto
pelo CRAS como pelas entidades parceiras, que enviam enfermeiras, agentes de
saúde e auxiliares. De acordo com a Secretária de Assistência Social, Natali, são
oferecidos aos participantes serviços de saúde, como aferição da pressão arterial,
teste glicêmico, entre outros.

Além desses trabalhos, do CRAS vão Pedagoga e auxiliares que fazem Oficina de
Artesanato no bairro que está sendo atendido. É importante ainda ressaltar que
comparecem neste “CRAS Itenerante”, Psicóloga e Assistente Social que dão
palestras sobre violência doméstica.

Também acompanham, os profissionais engajados neste evento, a Gestora do
Bolsa Família que
além de orientar os
já participantes, faz
novos cadastros.

Neste mês de
março, no dia 20 de
março, a população
que foi atendida foi
a do bairro
Brandões de Cima.

Professores e Monitores da Creche Municipal
Margarida Bernardina da Rosa de Tocos do Moji

recebem capacitação de primeiros socorros
Os Professores e

Monitores da Creche
M u n i c i p a l
M a r g a r i d a
Bernardina da Rosa
r e c e b e r a m
capacitação em
Primeiros Socorros
promovida pelo
SENAR em parceria
com o Departamento
Municipal de
Educação de Tocos
do Moji. A
capacitação ocorreu na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado,
ministrada pela Enfermeira Renata, instrutora do SENAR, com auxílio da
mobilizadora Valdirene Lisboa, da Cidade de Estiva.

A Capacitação foi muito importante para os profissionais da Creche,
eles puderam observar diversos procedimentos em circunstâncias de risco.
Além da teoria, realizaram várias atividades práticas, de situações que
podem ocorrer no cotidiano do trabalho.

O Departamento Municipal de Educação parabeniza todos os
profissionais capacitados e agradece, imensamente, a Equipe do SENAR,
em especial a Mobilizadora Valdirene Lisboa, pelo empenho e dedicação
na formação dos nossos servidores.

Equipe do Departamento Municipal de Educação.
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Cidadão é preso por uso/consumo
de drogas em Borda da Mata

Durante operação nos bairros da cidade, a equipe de policiais militares abordou
um cidadão que estava em atitude suspeita e ao ser submetido à busca pessoal, foi
localizado com ele 01 cigarro de maconha. O autor foi conduzido preso até o quartel
PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Condutor de veículo é preso por
porte de drogas em Borda da Mata

Durante patrulhamento preventivo pelo município de Borda da Mata, a equipe de
policiais abordou um veículo VW/Gol, e que durante fiscalização a equipe sentiu
forte odor de maconha, de maneira que ao ser realizado busca no interior do veículo,
foram localizados 01 cigarro de maconha e mais 01 porção da mesma substância.
Diante do ocorrido, o autor foi conduzido preso até o quartel PM, onde foi realizado
o registro da ocorrência.

Veículo removido por licenciamento em atraso
Durante patrulhamento a equipe de policiais militares abordou um veículo Ford/

F4000, de maneira que e ao solicitar os documentos de porte obrigatório ao condutor,
este relatou ser inabilitado e em consulta ao sistema informatizado constatou-se
que o veículo estava com seu licenciamento em atraso, sendo o último exercício
2016. Diante do ocorrido, foi tomada a medida administrativa conforme o CTB,
sendo o veículo removido e lavrados os devidos AITs.

Prefeito de Senador José Bento
consegue 400 mil reais para
Infraestrutura e Educação

No dia 19 de março, o Prefeito
Fernando Fernandes esteve em Belo
Horizonte, quando entre os diversos
compromissos políticos, um foi angariar
mais recursos para o seu município, já
que as Prefeituras continuam com muita
dificuldade, devido a falta de repasses
do Governo Estadual. “Mas estamos
sempre em busca de recursos”, frisa o
Prefeito Fernando.

Dentre outros encontros, o mais
importante foi com o Deputado Newton
Cardoso Júnior que anunciou uma verba

de 400 mil reais para Senador José Bento.
De acordo com o prefeito, desse
dinheiro, 300 mil serão utilizados para
infraestrutura, como pavimentação e os
outros 100 mil reais, serão destinados a
melhorar ainda mais a Educação do
Município.

“Além de melhorar a qualidade de vida
de nossos cidadãos,  vamos trabalhar
para impulsionar o turismo na nossa
região e incrementar a economia de
nosso município”, conclui Fernando
Fernandes.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Newton Cardoso Júnior e Fernando Fernandes
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

 Fone:(035)3445-3320

Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência
Social,Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos,
construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 11/2018

“Autoriza o Poder Legislativo de
Borda da Mata a conceder reajuste no
Vale Alimentação aos servidores da
Câmara Municipal e dá outras
providências”.

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe
foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica concedido reajuste no
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), no Vale Alimentação dos
servidores públicos da Câmara
Municipal de Borda da Mata, Estado de
Minas Gerais, passando o valor mensal
para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais) cada.

Art. 2º - As despesas decorrentes da
aprovação desta Lei correrão por conta
de dotações do orçamento vigente.

Art. 3º - Revogadas as disposições
em contrário, esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01 de fevereiro 2018.

Borda da Mata, 09 de abril de 2018.
Proposição de Lei nº 12/2018

“Dispõe sobre a criação do cargo de
Agente de Combate às Endemias e dá
outras providências”.

O Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no município
01 (uma) Equipe de Agentes de Combate
às Endemias, que tem como objetivo, o
exercício de atividades de vigilância
epidemiológica e combate às endemias,
prevenção e controle de doenças
causadas por vetores e promoção da
saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob responsabilidade
do gestor municipal, com a execução das
seguintes atividades:

I -  pesquisas de vetores nas fases
larvárias, pupa e adulta;

II -  eliminação de criadouros e
depósitos positivos, através de
remoção, destruição, vedação, entre
outros;

III - tratamento focal e borrifações com
equipamentos portáteis;

IV -  registro das informações
referentes às atividades executadas em
formulários específicos;

V- orientação da população com
relação aos meios de evitar a proliferação
de vetores;

VI - encaminhamento aos serviços de
saúde dos casos suspeitos de doenças
transmitidas por vetores.

VII - quando na função de Supervisor
de Equipe, ter habilidade em
computação, trabalho em equipe e boa
articulação entre equipe, população e
superior imediato.

Art. 2º A Equipe de Combate às
Endemias fará o atendimento à
comunidade e será composta por 08
(oito) Agentes de Combate às Endemias,
sendo 01 (um) deles designado para
supervisionar os trabalhos da equipe.

Parágrafo único. A descrição
detalhada das atividades do cargo a que
se refere este artigo, assim como os
requisitos básicos para sua investidura,
são os constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 3º A investidura no cargo de
Agente de Combate às Endemias (ACE)
depende de aprovação prévia em
concurso público, de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para
o exercício do cargo, nos termos da Lei
Federal nº. 11.350/2006 e suas alterações.

Parágrafo único. Na hipótese de
vacância do cargo, ou aumento do
número de vagas, poderá ser realizada
contratação temporária por excepcional
interesse público nos termos da
legislação municipal.

Art. 4º O cargo de Agente de Combate
às Endemias (ACE) tem exercício
exclusivamente no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) e lotação na
Secretaria Municipal de Saúde do
Município, nos termos da Emenda
Constitucional 51 de 14 de fevereiro de
2006, regulamentada pela Lei Federal nº.
11.350/2006 e suas alterações.

Art. 5º O planejamento, coordenação,
supervisão e controle da Equipe de
Combate às Endemias ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de Saúde, sob
responsabilidade superior do Secretário
(a) Municipal de Saúde.

Art. 6º Aplica-se aos servidores,
titulares do cargo criado por esta Lei, o
Regime Jurídico Estatutário, instituído
pela Lei Municipal 1.611/2010.

Art. 7º As dotações para cobertura
das despesas decorrentes dessa Lei são
aquelas consignadas no orçamento
vigente, destinadas especificamente
para despesas com pessoal.

Art. 8º Para atender o disposto no
artigo 2º desta Lei, fica criado o cargo
abaixo relacionado: Cargo – Agente de
Combate as Endemias – Vencimento
Básico – R$1.014,00 – Número de vagas

– 08 – Jornada de Trabalho Semanal/
horas – 40.

Art. 9º Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação

Borda da Mata, 09 de abril de 2018.
Proposição de Lei nº 13/2018

“Institui o regime de sobreaviso aos
servidores públicos municipais de Borda
da Mata e dá outras providências”.

DO REGIME DE SOBREAVISO
Art. 1º Fica instituído o regime de

sobreaviso aos servidores públicos
municipais que exerçam funções
relacionadas a serviços de urgência e
emergência e inadiáveis nas unidades
da Prefeitura Municipal de Borda da
Mata.

§ 1º  Considera-se regime de
sobreaviso a atribuição dada ao servidor
para que permaneça em seu domicílio,
ou local por ele escolhido e previamente
comunicado, a fim de prestar
atendimento tão pronto seja solicitado.

§ 2º Quando o servidor for chamado
para o serviço, deverá apresentar-se no
local de trabalho ou outro local
determinado, no prazo máximo de 30
(trinta) minutos após a comunicação,
não podendo omitir-se a qualquer
chamado.

§ 3º A inobservância injustificada do
disposto no §2º configura
descumprimento do dever funcional e
sujeitará o servidor às penalidades
disciplinares previstas na Lei n. 1.611/
2010.

Art. 2º A escala do sobreaviso será
publicada, mensalmente, pela Secretaria
ou Departamento onde o servidor
estiver lotado e desenvolvida na forma
de rodízio entre os servidores de cada
local.

Art. 3º Considera-se escala, para fins
de remuneração do regime de
sobreaviso, o período compreendido
entre às 17h00min de sexta feira até as
07h00min da segunda feira seguinte,
bem como feriados.

Parágrafo único. Na hipótese de
feriados, o regime de sobreaviso
começará as 17h00min do dia útil que
antecede ao feriado e terminará às
07h00min do dia útil subsequente ao
mesmo.

Art. 4º Ao servidor que laborar em
regime de sobreaviso caberá
indenização equivalente a remuneração
de um terço do salário-hora multiplicado
pelo número de horas que permaneceu
à disposição. Se for acionado, recebe
hora extra correspondente ao tempo
efetivamente trabalhado.

§1º A percepção da indenização de
sobreaviso contempla tanto a
disponibilidade do servidor como o
eventual deslocamento para a execução
do serviço público, nos moldes
preconizados pelos arts. 1º e 3º desta
Lei.

§2º É vedada a percepção de “horas
extras” em relação às horas laboradas
em regime de sobreaviso.

Art. 5º A indenização de sobreaviso,
instituída por esta lei, não será
incorporada, em nenhuma hipótese, à
remuneração e não fará parte da base de
cálculo de qualquer benefício ou
vantagem pecuniária.

Art. 6º Fica vedado o pagamento de
indenização de sobreaviso aos
servidores que exercem cargo em
comissão ou função gratificada.

Art. 7º As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias especificas
de gastos com pessoal previstas no
orçamento vigente.

Art. 8º Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 09 de abril de 2018.
Proposição de Lei nº 14/2018

“Institui a concessão de auxílio para
fins de tratamento fora de domicílio -
TFD, no âmbito da secretaria municipal
de saúde e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o auxílio para
Tratamento Fora de Domicílio - TFD aos
usuários do SUS, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Borda da Mata, ficando o
Município autorizado a suportar as
despesas decorrentes.

Parágrafo único. Entende-se por
Tratamento Fora de Domicílio - TFD,
além do transporte de usuários do
Sistema, também o deslocamento para a
realização de consultas, exames ou
tratamentos ainda não disponibilizados
no Município, devidamente requisitado
por profissional da rede municipal e
disponibilizados pelo Sistema Único de
Saúde aos entes municipais e sempre
considerando a maneira mais econômica
de deslocamento.

Art. 2º  O “Tratamento Fora de
Domicílio” – TFD – é assegurado ao
cidadão, no âmbito do Município de
Borda da Mata, aqui denominado de
usuário, e se dará exclusivamente dentro

do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º  As despesas relativas ao

deslocamento de usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS para tratamento
fora do município de residência são ajuda
de custo para alimentação, pernoite e
remuneração para o transporte.

§1º  O pagamento das despesas
relativas ao deslocamento em TFD só
será permitido quando esgotados todos
os meios de tratamento no próprio
município.

§2º Todas as verbas deverão ser
autorizadas de acordo com a
disponibilidade orçamentária do
Município

Art. 4º O Município poderá executar
diretamente os serviços de
deslocamento de usuários, adquirir
passagens de transporte coletivo
intermunicipal ou contratar a prestação
de serviços habituais ou esporádicos,
observada a Lei de Licitações e demais
normas pertinentes.

§1º Terá preferência o transporte
oferecido pelo município.

§2º  Havendo impossibilidade de
deslocamento pelo transporte oferecido
pelo município ou ante a inviabilidade
por meio deste, o usuário poderá
deslocar-se em ônibus de carreira, sendo
que os valores das passagens deverão
ser pagos de acordo com a Tabela
Procedimentos, Medicamentos e OPM
do SUS.

§3º O auxílio-combustível só será
permitido quando não houver
disponibilidade de transporte próprio do
município ou por ônibus de carreira,
sendo que o usuário receberá os valores
constantes na Tabela Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS.

Art. 5º A solicitação de TFD deverá
ser feita pelo médico-assistente do
paciente nas unidades assistenciais
vinculadas ao SUS e autorizada por
comissão nomeada pelo Prefeito
Municipal, que solicitará, se necessário,
exames ou documentos que
complementem a análise de cada caso.

Art. 6º  A necessidade de
acompanhante nos deslocamentos de
que trata esta Lei deverá ser
criteriosamente fundamentada no
parecer ou indicação do profissional de
saúde.

Art. 7º O Município manterá controle
e registro dos deslocamentos de
usuários, mediante planilhas de
controle, objetivando a fiscalização do
Conselho Municipal de Saúde e demais
órgãos de controle interno e externo.

§1º  O TFD será concedido,
exclusivamente, a pacientes atendidos
na rede pública ou conveniada/
contratada do SUS.

§2º Fica vedada a autorização de TFD
para acesso de pacientes a outro
município para tratamentos que utilizem
procedimentos assistenciais contidos
no Piso da Atenção Básica – PAB -.

§3º  Fica vedado o pagamento de
diárias a pacientes encaminhados por
meio de TFD que permaneçam
hospitalizados no município de
referência.

§4º Fica vedado o pagamento de TFD
em deslocamentos menores do que 50
(cinquenta) Km de distância.

§ 5º Quando o paciente retornar ao
Município de origem no mesmo dia,
serão autorizadas apenas passagens e
ajuda de custo para alimentação, e
acompanhante, quando for o caso.

§6º Os valores referentes ao
pagamento do TFD serão
disponibilizados ao usuário
posteriormente à data prevista do
atendimento agendado.

Art. 8º São asseguradas ao usuário e
ao acompanhante, diárias pelo tempo de
permanência no local de destino,
estando compreendidos em ajuda de
custo para alimentação/pernoite e
remuneração de transporte.

Parágrafo único. A autorização de
transporte aéreo para pacientes/
acompanhantes será precedida de
rigorosa análise dos gestores do SUS.

Art. 9º Fica estabelecido o pagamento
de até no máximo 10 (dez) diárias por
deslocamento, não constituindo isso a
obrigatoriedade da quantidade total
prevista, podendo ser ampliado caso
seja autorizado.

Art. 10 A Secretaria Municipal de
Saúde deverá organizar o controle e a
avaliação do TFD, de acordo com o
Manual Municipal do TFD.

Art. 11 A Unidade de Saúde que
referencia o usuário deverá acompanhar
o processo de alta do Tratamento Fora
do Domicílio e informar a Secretaria
Municipal de Saúde imediatamente.

Art. 12  O Poder Executivo
regulamentará a presente Lei no prazo
de 30 (trinta) dias, em especial quanto à
normatização sistematizada, através da
edição de Manual Municipal de TFD do
Município de Borda da Mata, que será
aprovado por Decreto do Executivo.

Art. 13  As despesas decorrentes
desta lei correrão por conta do
orçamento municipal vigente,
suplementadas se necessário.

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata, 21 de maio de 2018.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Bairro Ponte Nova em Bom
Repouso ganha pavimentação

Mais uma importante foi concluída na zona rural de Bom Repouso. Desta vez, os
principais beneficiados foram os moradores do Bairro Ponte Nova.  Levando mais
conforto e dignidade aos moradores que ali residem, houve pavimentação no bairro.
“Nosso Município é imenso principalmente no quesito estrada de terra. Mas aos
poucos chegaremos a todos os locais”, afirma a Secretaria de Obras.
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Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85

Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Borda da Mata assina convênio com a Univás que
garante de 30% de descontos aos estudantes do Município

No dia 11 de março, foi assinado o termo de adesão ao
Programa Município Amigo da Univás.

A assinatura do convênio garante a continuidade do desconto
de 30% nas mensalidades dos alunos bordamatenses que

iniciaram seus estudos na instituição em 2019.
O desconto é válido para todos os cursos.

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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Secretaria de Saúde de Bom Repouso, CRAS e ESF’s promovem
o “Dia da Beleza” para comemorar o Dia da Mulher

Em comemoração ao mês da mulher,
no dia 12 de março o ESF’s e o CRAS de
Bom Repouso uniram suas equipes para
proporcionar “O DIA DA BELEZA”,
onde participaram diversos
profissionais como: cabeleireiras,
manicures, depiladoras e design em
sobrancelhas. Foram feitas coletas de
preventivos, testes rápidos de HIV,
Sífilis, Hepatites B e C, aferimento de

pressão e glicemia. Também foram feitos
sorteios de vários brindes oferecidos
pelos comerciantes da cidade, animando
ainda mais esse evento.

“Nossos sinceros agradecimentos a
todos que contribuíram para que esse
dia fosse um dia marcante à todos que
ali compareceram. Parabéns as Equipes
dos ESF’s, do CRAS e em especial aos
Agente Comunitários de Saúde”, dizem

os organizadores.

MULHER

“Um aroma suave exalou das mãos do
Criador,  quando seus olhos
contemplaram

a solidão do homem no Jardim!
Foi assim: o Senhor desenhou o ser

gracioso, meigo e forte, que sua

imaginação perfeita produziu.
Um novo milagre: fez-se carne,  fez-se

bela, fez-se amor, fez-se na verdade
como ele quer!

O homem colheu a flor, beijou-a, com
ternura, chamando-a, simplesmente,
Mulher!”

Ivone Boechat.
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SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA
PUBLICAÇÃO NO JORNAL
TRIBUNA POPULAR QUE
SÃO 2.000 EXEMPLARES

DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4

MUNICÍPIOS.
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Estado de MG já deve quase sete
milhões para Borda da Mata

A dívida atualizada do Estado de Minas
Gerais com Borda da Mata já é de quase 7
milhões.

Só em 2019, a prefeitura deixou de receber

mais de 600 mil. “Dinheiro do povo que
deixa de ser investido na nossa educação,
na nossa saúde, na nossa cidade. Apesar
dessa situação, seguimos trabalhando com

responsabilidade e comprometimento pra
manter os serviços essenciais e a folha de

pagamento em dia”, diz a Diretora de
Finanças, Marília Lopes.

12 times participam da 7ª Copa de Futebol
 Amador do Distrito do Sertãozinho e Amigos

do Barça de Pouso Alegre é o campeão
Com início em novembro de 2018, a

7ª Copa de Futebol Amador do Distrito
do Sertãozinho foi disputada por 12
times da região, entre eles, o time da
casa, três equipes de Borda da Mata,
uma de Espirito Santo do Dourado e 8
times de Pouso Alegre. A final
aconteceu no dia 10/03/2019 com a
disputa entre as equipes São Geraldo e

amigos do Barça de Pouso Alegre. O
resultado de 2 x 2 levou a decisão para
os pênaltis e a vitória ficou com time
Amigos do Barça do bairro São Geraldo
em Pouso Alegre.

Os jogos aconteceram no campo do
Sertãozinho. Durante a competição, o
Setor de Esporte e Lazer da Prefeitura
ofereceu todo o apoio na divulgação,

premiação e manutenção do campo. A
organização do campeonato foi de
Carlão Eventos e Marcelo
Dener(Bodinho).

“Apesar de todas as dificuldades da
organização, estamos esperançosos
para o próximo evento, possamos
contar com a participação de mais
equipes bordamatenses”, diz Carlão.

Final do campeonato no Distrito do Sertãozinho


