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SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 004 de 13 de julho de 2021�
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira em sua 
Quinta Reunião Extraordinária realizada dia 13 de julho de 2021, com base 
em suas competências regimentais, e atribuições conferidas por Leis do 
SUS nº 8�080 de 19 de setembro de 1990 e nº 8�142 de 28 de dezembro 
de 1990�
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho 
Nacional de Saúde;
Considerando a lei Complementar Nº 141/2012, que estabelece as di-
retrizes para o processo de Planejamento e Prestação de Contas dos 
Recursos Financeiros oriundo do Sistema Único de Saúde, bem como 
os Recursos Financeiros da Prefeitura de Sena Madureira;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, 
através de sua Assessoria Técnica apresentou aos senhores Conse-
lheiros Municipais de Saúde a Prestação de Contas do 1ª Quadrimestre 
– RDQ - /2021 – Relatório Detalhado Quadrimestral, bem como todas as 
ações e serviços oferecidos à população, apresentação do Relatório de 
Execução das Ações e Aplicações dos Recursos Financeiros recebidos 
e as despesas realizadas, configurando-se a apresentação do 1ª - Re-
latório Detalhado Quadrimestral de 2021 de acordo com a legislação 
vigente�
RESOLVE
Art� 1º - Declaro aprovado por unanimidade a Prestação de Contas do 
1ª Quadrimestre – RDQ - 2021�
José Maclean Cavalcante de Sá
Vice Presidente do CMS
Déc� Nº 064/2021
Sena Madureira - Acre
Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 004 de 13 de 
julho de 2021, nos termos da Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro de 
2017�

Nildete Lira do Nascimento 
Séc� Municipal de Saúde
Déc� 02/2021
Sena Madureira

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 005 de 27 de julho de 2021�
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira em 
sua Segunda Reunião Ordinária realizada dia 27 de julho de 2021, com 
base em suas competências regimentais, e atribuições conferidas por 
Leis do SUS nº 8�080 de 19 de setembro de 1990 e nº 8�142 de 28 de 
dezembro de 1990�
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho 
Nacional de Saúde;
Considerando a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu art� 6º, 
§ 1º que: Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações 
de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde e de intervir nos pro-
blemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e cir-
culação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 
abrangendo: 
I - O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente se rela-
cionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo;
Considerando a Portaria Nº 3�252 de 29/12/2009, que a Vigilância em 
Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde 
da população, articulando-se num conjunto de ações que se desti-
nam a controlar determinantes, risco e danos á saúde de populações 
que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da 
atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos 
problemas de saúde�
Considerando que as ações de Vigilância Sanitária devem ser desen-
volvidas com base nas práticas de promoção, proteção, prevenção e 
controle sanitários dos riscos à saúde para o fortalecimento da Atenção 
Primária à saúde como elemento estruturante do SUS.

RESOLVE
Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Plano de Ação da Vigilância Sanitá-
ria de 2021 do município de Sena Madureira�
Natalicy Bandeira de Santana
Presidente da Reunião
Déc� Nº 044/2021
Sena Madureira - Acre
Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 005 de 27 de julho 
de 2021, nos termos da Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro de 2017�

Nildete Lira do Nascimento 
Séc� Municipal de Saúde
Déc� 02/2021
Sena Madureira

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2ª-CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCES-
SO SELETIVO DE ACORDO COM O EDITAL DE PROCESSO SELETI-
VO Nº 001/2021, PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE 
PROFESSOR DE LICENCIATURA PLENA PARA O QUADRO DE PES-
SOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC�
1�0 – Dos convocados:
Quadro 01 – Professor (a) para atuar no Atendimento Educacional Es-
pecializado (AEE)  
Zona Urbana

Ordem Nome
01 MARIA ANTONIA CORDEIRO DE MOURA
02 ANA PAULA PIRES DA SILVA PAIVA
03 ELSIANE DA SILVA CRUZ

– Da contratação:
 - Os requisitos básicos para a contratação são, cumulativamente os 
seguintes: 
a) ter sido aprovado e classificado neste processo seletivo; 
b) ter nacionalidade brasileira;
c) está quite com as obrigações eleitorais;
d) está quite com as obrigações militares (candidato do sexo masculino);
e) ter idade mínima de 18 anos comprovados até a data da contratação;
f) ter disponibilidade para exercer a função no horário determinado pela 
Secretaria Municipal de Educação;
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades por práti-
ca de atos desabonadores;
h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exer-
cício de seus direitos civis e políticos;
i) gozar de boa saúde física e mental, comprovada em exame médico;
j) Documentação necessária para a contratação:
l) cópia do RG (legível);
II) cópia do CPF (legível);
III) cópia da certidão de nascimento;
IV) 01 (uma) foto 3x4 (atualizada);
V) carteira de habilitação (se tiver);
VI) número do PIS/PASEP;
VII) cópia do título de eleitor;
VIII) tipo sanguíneo;
IX) conta corrente/conta salário (caixa econômica federal);
X) cópia do comprovante de escolaridade conforme o edital;
XI) cópia do registro dos dependentes e o CPF; 
XII) carteira de trabalho;
XIII) cópia do comprovante de endereço (atualizado);
XIV) atestado de saúde física e mental expedida por médico com regis-
tro de CRM;
XV) número de telefone para contato� 
Obs: Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Edu-
cação para obter mais informação sobre abertura da conta na agencias 
da caixa econômica federal e outras informações sobre a contratação� 
1.3 – Portanto, ficam todos desta lista convocados para comparecer na Se-
cretaria Municipal de Educação, no dia 30 de julho, 02 e 03 de agosto de 
2021, a partir das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, com 
todos os documentos exigidos para a contratação de acordo com o Edital� 
1.4 – O candidato que não comparecer nos dias e horário relacionados 
na convocação, entenderemos como desistência por parte do candidato, e 
automaticamente o candidato estará eliminado do processo seletivo. 
Sena Madureira – Acre, 29 de julho de 2021�

Altemir Lira de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Dec� n° 003/2021


