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DECRETO Nº 384, DE 19 DE MAIO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 

EQUIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro no 

artigo 116, inciso I, alínea “i”, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 que institui a 
Política Nacional para a população em situação de rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Seção IV 
– Das Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, notadamente no artigo 5º, incisos 
I ao IV; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, anexo 
XVII, que versa sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 
em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória; 

CONSIDERANDO a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.202, de 14 de agosto de 2020, que 

institui a Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – LGBT de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.475, 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 Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.341, de 19 de abril de 2016; 

CONSIDERANDO a Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de abril de 2016, que institui a 

Política Estadual de Promoção da Saúde no âmbito do estado de Minas Gerais e as 

estratégias para sua implementação; 

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 
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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; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde através do Ofício Nº 

149/2022/DAB/SMS/PMCL solicitou a nomeação de Comitê de Políticas de Promoção 

da Equidade em Saúde vinculada à Política Estadual de Promoção à Saúde (POEPS); 

RESOLVE: 

Art. 1º - O Comitê Técnico de Políticas de Promoção da Equidade constitui-se um 

espaço consultivo para a gestão municipal, com caráter participativo para a discussão 

de estratégias voltadas à implantação das Políticas Nacional e Estadual da Promoção 

da Equidade em Saúde com vistas a redução das barreiras de acesso das populações 

em situação de maior vulnerabilidade aos serviços de saúde e seu acesso à saúde 

integral. 

 

Art. 2º - Considera-se população vulnerável as Populações do Campo, das Florestas e 

das Águas, do Povo Cigano, da População em Situação de Rua, da População Lésbica, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, População Negra e Quilombola, os Povos 

Indígenas, os Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, as Pessoas 

Privadas de Liberdade e os Migrantes, Refugiados e Apátridas. 

 

Art. 3º - Fica instituído o Comitê Técnico de Políticas de Promoção da Equidade no 

Município de Conselheiro Lafaiete, o qual terá a seguinte composição: 

I – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 

Esdras Coelho 

Alessandra Gonçalves Santos 

 

II – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social (População em situação 

de rua e medida socioeducativa 

Arinda França Regis 

Karina Flávia Pessoa 

 

III – Representante da População LGBTQIA+ 

Damires Rinarlly Oliveira Pinto 

 

IV – Representante Social Comunidade Quilombola 

Simone Filomena Santos Lima 
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V – Representante da EMATER (População Rural) 

Tadeu Ribeiro Tavares de Melo 

 

Parágrafo único – A participação no Comitê não ensejará remuneração de qualquer 

espécie aos servidores membros e será considerada como serviço público relevante. 

 

Art. 4º - O Comitê Técnico de Políticas de Promoção da Equidade deverá ser 

constituído através de ato normativo, com previsão de atualização anual dos 

participantes. 

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pela condução, organização 

e infraestrutura necessária para os encontros e funcionamento do Comitê Técnico de 

Políticas de Promoção da Equidade. 

 

Art. 6º - São atribuições do Comitê, dentre outras: 

I – acompanhar e avaliar as ações a serem desenvolvidas ao longo do ano, 

estabelecendo as prioridades e construindo estratégias para implantação das ações 

previstas na POEPS-MG (Política Estadual de Promoção à Saúde), em especial no que 

tange às ações propostas da implantação das Políticas de Promoção da equidade; 

II – colaborar na realização e atualização do diagnóstico situacional das 

populações presentes no território; 

III – apoiar no monitoramento das ações realizadas para cumprimento do 

indicador 06 da POEPS e outras ações desenvolvidas; 

IV – discutir as Políticas de Promoção da Equidade em Saúde e ações para sua 

implantação no município; 

V – acolher e encaminhar as principais necessidades de saúde apresentadas 

pelos grupos contemplados pelas Políticas de Promoção da Equidade em Saúde no 

território; 

VI – propor ações de educação permanente em saúde e educação popular. 

 

Art. 7º - O Comitê Técnico será o espaço de planejamento, acompanhamento e 

avaliação das ações de Políticas Públicas de Promoção da Equidade em Saúde, 

devendo reunir-se periodicamente. 

 

Art. 8º - No início de cada ano civil, o Comitê deverá: 

I – definir os objetivos e calendário de reuniões e encontros para deliberações, 

sugestões e avaliações; 
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II – acompanhar e apoiar a elaboração e a revisão do diagnóstico situacional 

das populações presentes no território, devendo conter a identificação das populações 

específicas em situação de maior vulnerabilidade social e em saúde existentes no 

território e considerar os resultados do diagnóstico local e as demandas das 

populações alvo, destacando-se que o diagnóstico pode conter múltiplas fontes de 

informação, conforme previsão no Anexo III da Resolução SES/MG Nº 7.610, de 21 de 

julho de 2021, na ficha técnica do indicador nº 06; 

III – apoiar no planejamento de atividades anuais, com a elaboração de 

calendário de desenvolvimento das ações com público alvo a ser beneficiado, 

responsáveis pela ação, conforme indicador nº 06; 

IV – acompanhar as ações executadas a cada quadrimestre; 

V – validar e sugerir o público-alvo a ser contemplado por cada ação 

desenvolvida; 

VI – destacar a importância de definição de agenda para Educação Permanente 

e Educação Popular em Saúde e suas ações, de modo a promover o debate e o diálogo 

entre os participantes, assim como para a divulgação do POEPS-MG no território e 

construção compartilhada de estratégias para o desenvolvimento de ações para o 

cumprimento da meta do indicador nº 6 e os temas relacionados. 

 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor 

nesta data, com efeitos retroativos a 28/04/2022, sendo dado por publicado com sua 

fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei. 

 Conselheiro Lafaiete, 19 de maio de 2022. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 
 

Darci Tavares 
Secretário Municipal de Saúde 

 


