
Portaria g6t/202t
DISPÔE'O.'.*!A NOMEAçÂO DA JUNTA REGULADOI1 DA REDE DE CUIDADOS À

pEssoA coM DEFtcrÉrucrn Do sus/ú;;ião orrrAs pRovtDÊwcrRs.

o Prefeito Municipal de conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com
futcro nos artigos 12; go,inciso vi e 116, i;,J;;;,;i.. a, Lei orgânica lo uunicípio;

CONSTDERANDO o dísposto. no Decreto Federar ne 7.50g, de 2g de junho deÍllLi§,.1'j''"'n'o' ' tãi:l'::l:;;Fl. 
1e de ,.t",',o-de 1ee0, que.o,,,ollT,l;â'iJl,,'J}ilir;43!,'í:n, 

1272, de 24de outubro de
201'2' que ínstitui a Rede JJiuioroos a párro-. .o, Deficiência sus/MG, e a
Deriberação crB-sus/MC ,r 1.9i3, de os oe-lãmbro de 2014, que institui as
; I'i.l':"T :;,"l'ffü!; i: Hlilir." l;: S;,,lJÍ 

I"e, r. o o ra s d a á 
" 
i" u. c u i d a d o s

CONSIDERANDO que as Juntas Reguladoras deronde se tocalizam as unidade, ,;".::X::::rl, ::r,.rã? 
ser criadas peto Município

Deficiência rraul!'taJãs-r.,""=ni,,l,:ru:T[o1.*ro'," de cuidado, ã-r.rroa com
a p rova dos e m ct B_ M icro rregio n ri ./o r_,v,. ;;" ;;;.; : "X:ffi::fl"; á::, 

"rrTY,i,:;XrrilrJ;"i:rro. u, o"rr". clm oeficiência o.JrrZ,rro segundo requerimento
.o*,,,,i11,,,Tff #Tf li;]:,f,,,,J:.:i,ili*1,,".*,2;",secre,ara

H:i:5:1,';.ti::: :l.tii:i"'". n o,..ção dos, 
"T 

b 
:o,_ 

pa ra com porem a r u nta
coNs,DERANDo .,.;;;;;'j" .{iiiilIii#:r: r,Hí[?;J 

., ámbito[U',ü::' 
da Junta Reguradora-ál-n.ou o. cria.Jor'à ,.rro. com DerÍciência do

RESOLVE:

Art' le - NOMEAR, para compor os membros que constituirão a JuntaReguladora da Rede ae cuiaaoã, ir.rro. com Deficiência do sus/MG:presidente: Aran pereira da sirva - Assistente sociar - sMssecretária: Ana Rosa de Lima - Auxiriar Administrativo - sMs
sMs 

Técnico de Referência: cristina dos santos arr"" I r"rap"rta ocupacionar_
Técníco da i

- Fisioterapeuta - 
)ecretaria Municipal de saúde: Thais Maria Rodrígues Diniz de souza

sMS 
Técnico da secretaria Municipar de saúde: Luiz Ricardo M. Ribeiro _ Médico _
Profissional da secretaria Municipal de Desenvorvimento sociar: FranciereAfonso pereira - Assistente Social _J,rrS

pror"rrlllrj;:T:,J. secretaria Municipat de Educação: Laênia Moreira e siqueira _
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w
GOVERNO DO MUMCIPrc DE CONSELELIRO LÁ_FttttTE

GÁBINETE DO PREFEITO

Art. 2e - A Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do
SUS/MG atuará em conformidade com a Deliberação CIB-SUS/M G ns L.272, de 24 de
outubro de2OL2, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência SUS/MG, e
a Deliberação CIB-SUS/MG ne 2.003, de 09 de dezembro de 20L4, que institui as
atribuições e diretrizes de funcionamento das juntas reguladoras da Rede de Cuidados
da Pessoa com Deficiência do SUS-MG (RCPD).

Art. 3e - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Portaria em
vigor nesta data, sendo dada por publicada com sua fixação no quadro de divulgações
dos atos da Administração e na forma da Lei.

Conselheiro Lafaiete, 09 de julho de ZOZL.
r/"'

Mário Márcus Leão Dutra
Prefeito Municipal

\ .--
Rita de Kássia Silva Melo

Secretária Municipal de Saúde
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