
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO 99/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 444/2000, e por maioria absoluta de seus membros, 
RESOLVE:
Aprovar o projeto “Programa de Atendimento a Idosos: Pelejando estratégias de inclusão Para População Idosa Com Deficiência Visual” da entidade Associação dos Cegos 
do Rio Grande do Sul- ACERGS, no valor de R$ 418.773,75,00 (Quatrocentos Dezoito Mil, Setecentos Setenta e Três Reais, Setenta e Cinco Centavos) . Processo 
Eletrônico n° 16.0.000094290-1. 
Sessão Plenária 39 /2016 do Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre, de 06 de dezembro de 2016.

LÉLIO LUZARDI FALCÃO, Presidente COMUI.

RESOLUÇÃO 01/2016

Institui a realização da carga viral do vírus HIV ao nascimento de criança exposta ao HIV pela gestação/parto para o 
diagnóstico precoce da Infecção pelo HIV em Porto Alegre. 

Considerando que o Município de Porto Alegre segue despontando como a primeira cidade do Brasil em incidência de casos de AIDS; 
Considerando que Porto Alegre é a cidade Brasileira com a maior taxa de Mortalidade por Aids; 
Considerando que 2% das crianças nascidas vivas em Porto Alegre são expostas ao HIV e a taxa da transmissão vertical está em 3%, com 13 crianças se infectando nas 
coortes dos anos de 2012 e 2013; 
Considerando que o Brasil é signatário junto a OPAS/OMS para a eliminação da transmissão vertical do HIV e sífilis das Américas; 
Considerando que o Comitê de Transmissão Vertical do HIV e Sífilis Congênita desde sua criação em 2013 vem verificando a necessidade de solicitar carga viral ao 
nascimento para iniciar o tratamento precoce em crianças que se infectaram na gestação; 
Considerando que o Comitê de Transmissão Vertical do HIV e Sífilis Congênita discutiu o óbito de uma criança de 6 meses cuja carga viral foi realizada somente naquela 
internação com resultado mostrando milhões de cópias; 
Consideração que o Comitê da Mortalidade Infantil aprovou esta proposta de Nota Técnica da na reunião de 16 de agosto de 2016; 
O secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, RESOLVE : 
Art. 1º. A carga viral ao nascimento deve ser realizada em todas as maternidades do município de Porto Alegre para todos os recém-nascidos expostos ao HIV nas 
situações abaixo: 
 I. Carga Viral materna desconhecida no terceiro trimestre; 
II. Carga Viral materna no terceiro trimestre >= 1000 RNA/ml;  
III. Infecção aguda na gestação:  
a) Soroconversão para HIV na gestação atual, independente da resposta virológica materna; 
b) Uso irregular do ARV na gestação porque faz pico de carga viral mimetizando uma infecção aguda. 
Art. 2º. Todos os casos nos quais for usada a Nevirapina, na quimioprofilaxia do recém-nascido exposto ao HIV, a carga viral ao nascimento deverá ser coletada.  
Art. 3º. Toda criança com carga viral detectável ao nascimento deve ter imediatamente novo exame de carga viral solicitado e vinculada ao serviço de infectologia pediátrica.
Parágrafo único: Neste casos, é obrigatória a imediata notificação à vigilância epidemiológica para acompanhamento destas crianças nos primeiros anos de vida.  
Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016. 

FERNANDO RITTER, Secretário Municipal de Saúde. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2016

Institui o processo seletivo de estagiários, no âmbito do DMLU, em conformidade como o Decreto 19.496/2016.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no uso de suas atribuições legais e considerando:

a) a publicação do Decreto 19.496/2016;

b) o alto grau de rotatividade dos estagiários;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior, técnico e médio, em conformidade com as vagas atribuídas ao Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana;

Art. 2º - Compete à Divisão de Recursos Humanos (DRH), com apoio da Seção de Pessoal (SP), a organização e execução do processo seletivo de estagiários, conforme 
diretrizes exaradas pelo Grupo de Trabalho, designado pelo Diretor-Geral;

Art. 3º - O processo seletivo observará as formas de seleção constantes no art. 9º do Decreto 19.496/2016;

Art. 4º - Das etapas do processo seletivo: 

4.1 DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Estudantes interessados em participar de processos seletivos para estágio no DMLU deverão estar inscritos no cadastro de estagiários da Secretaria Municipal de 
Administração. A Seção de Pessoal/DRH solicitará fichas de estudantes inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Administração, pela ordem da inscrição mais 
antiga, de acordo com os perfis solicitados pelas áreas.

4.2 DO CHAMAMENTO PARA PROVA 
Os candidatos serão contatados para participação do processo seletivo, necessariamente via e-mail cadastrado na inscrição, e opcionalmente, também, via telefone, com as 
informações de data, horário e local de prova, bem como com a bibliografia sugerida.
  
4.3 DA PROVA 
4.3.1 Ensino médio e técnico:
A prova será elaborada da seguinte forma: Uma redação com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas sobre tema relacionado à limpeza urbana, ao 
gerenciamento de resíduos sólidos e à preservação do ambiente, valendo 50 pontos; e, 10 questões objetivas com o tema relacionado à limpeza urbana e à preservação do 
ambiente, assim como com o Decreto 16.132 de 2008, e suas alterações, também valendo 50 pontos.
A prova terá a duração máxima de 60 (sessenta) minutos, não sendo permitida consulta a material algum (escrito e/ou eletrônico), devendo o candidato apresentar-se com 
documento oficial de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

�������������������
������%��

�����������	���������
����
����0����&���

����������	
�������������	���	����������������	������������������	��� �������!�"#������$� %

&'�	�� .����$ (���)**+++,����������,�-,��
,#�*���


