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ANO VI  N° 1672 – Sexta  Feira 08 de Novembro de 2019  

RESOLUÇÃO 
 

Nº. 10, de 23/10/2019. 
 

Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre a Ata 
anterior N° 11 de 09 de outubro  de 2019. Sobre o regimento interno do 
comitê de prevenção a mortalidade materna, neonatal, infantil e fetal. Sobre 
a representante do Conselho Municipal de Saúde no comitê de prevenção 
a mortalidade materna, neonatal, infantil e fetal. Sobre a terceira jornada 
estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora.   
 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião extraordinária realizada 
no dia 23 de outubro de 2019 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Decorrida a leitura da ata anterior de Nº. 11 aprovar a 

mesma sem alterações, conforme lida e apresentada.  
Artigo 2º - Aprovar o regimento interno do comitê de prevenção a 

mortalidade materna, neonatal, infantil e fetal.  
Artigo 3º - Aprovar a conselheira Derciley Aparecida Godin dos 

Santos como representante do conselho municipal de saúde no comitê 
de prevenção a mortalidade materna, neonatal, infantil e fetal. 

Artigo 4º -  Aprovar as conselheiras Dora Clarice Rodrigues Ortiz 
e Edimara Soares da Silva e secretária executiva Maiana Clara Flor de 
Lima a participarem da terceira jornada estadual de saúde do 
trabalhador e da trabalhadora que será realizado nos dias 05 e 06 de 
novembro em Campo Grande. 

 
 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                         Aral Moreira - MS, 24 de outubro de 2019. 
                

   
                   Nelson da Silva Marques 

Presidente CMS 
Aral Moreira MS 

 
 
 
 

Aral Moreira, 09 de Outubro de 2019. 

Reunião do Conselho Municipal de Saúde 

ATA 11/2019 

Aos 09 dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas 
o CMS- Conselho Municipal de Saúde de Aral Moreira, com sede a rua 31 
de março, numero 915, centro, reuniu-se ordináriamente dando abertura a 
reunião o vice presidente do conselho Alisson Cardoso Oliveira Jales 
dando seus cumprimentos e agradecendo a presença de todos. Pauta da 
Reunião: 1- Leitura e aprovação da ata anterior; 2- Segundo quadrimestral 
2019; 3- sistema Sargsus; 4- Terceira jornada estadual de saúde do 
trabalhador e da trabalhadora. Primeiro assunto: Leitura e aprovação da 
ata anterior, que após lida e analisada pelos conselheiros é aprovada sem 
ressalvas. Segundo assunto: Apresentação do segundo quadrimestral, o 
qual o mesmo foi apresentado na câmara municipal, em seguida foi 
aprovado por todos. O gestor Anderson Ramirez falou sobre o SARGSUS, 
segundo ele o sistema está aberto apenas para regularizar dois relatórios 
que estão pendentes de 2016 e 2017 logo após o sistema será fechado 
valendo então apenas o sistema DIGISUS, e que os documentos para o 
acesso ao sistema estão sendo providenciados. Será realizado nos dia 05 
e 06 de novembro em Campo Grande a terceira jornada estadual de saúde 
do trabalhador e da trabalhadora, o Conselho Estadual de Saúde convidou 
dois conselheiros municipais de saúde, dois representantes da CIST’s 

municipal, um representante da gestão e a secretária executiva do 
conselho para participarem da jornada, não foi decidido os nomes dos 
participantes deixando para próxima reunião.  Não havendo mais nada a 
ser discutido o vice presidente Alisson Cardoso Oliveira Jales declarou 
encerrada a reunião e pra constar eu Maiana Clara Flor de Lima digitei a 
presente ata que vai por mim assinada e demais presentes.    
 
 

 
Aviso de Licitação 

 
Convite nº 002/2019 

Processo nº. 014/2019 
 

A Câmara Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, 
através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para 
conhecimento dos interessados que promoverá certame licitatório na 
modalidade Convite, do tipo “Menor Preço”, relativo ao Processo n° 
014/2019, conforme segue: 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-

especializado, com vistas à organização e a realização de concurso público 

para provimento de cargos do quadro permanente da Câmara Municipal de 

Aral Moreira-MS. 

DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para julgamento da 
referida licitação ocorrerá às 08h (oito horas), do dia 19/11/2019 (dezenove 
de novembro de dois mil e dezenove), na sala de reunião da Câmara 
Municipal de Aral Moreira, com endereço na Rua Bento Marques, 830, 
centro, na cidade de Aral Moreira (MS).  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações subsequentes em conformidade com condições e 
especificações descritas no edital e seus anexos. 
DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital estará à disposição dos interessados 
no Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Aral Moreira, com 
endereço na Rua Bento Marques, 830, centro, na cidade de Aral Moreira 
(MS).  
 

Aral Moreira (MS), 08 de novembro de 2019. 
 
 
 

Célia Beatriz Ximenes Souza 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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