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RETIFICAÇÃO A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE 
COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP, REALIZADA EM 01 
DE DEZEMBRO DE 2015. 
 

RETIFICAÇÃO da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – i.CISMEP, realizada no primeiro dia 
de dezembro de 2015 às dez horas, no Hospital Regional de Betim HPRB/BETIM – 
Auditório principal, 3800, Bairro Ingá, Betim (MG), sendo transferida para, o Hotel 
Fazenda Igarapés, Rua Acácio Gomes, 1000, Bairro Cidade Nova, Igarapé (MG).  
Considerando que não restou suficiente demonstrado na Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária os cargos e suas especificações retifica-se para que passe a constar: 
48 (quarenta e oito) Oficial Administrativo, jornada especial 12x36, salário 
R$1.173,48 (hum mil cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos); 200 
(duzentos) Agente de campo a endemias, jornada 44h semanais, salário R$1.309,48 
(hum mil trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos); 8 (oito) copeira, 
jornada 44 horas semanais, salário R$876,66 (oitocentos e setenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos); 14 (quatorze) Encarregados de Serviços de Gerais, 
jornada especial 12x36, salário R$1.309,48 (hum mil trezentos e nove reais e 
quarenta e oito centavos); 12 (doze) Encarregados de Serviços de Gerais, jornada 44 
horas semanais, salário R$1.309,48 (hum mil trezentos e nove reais e quarenta e 
oito centavos); 480 (quatrocentos e oitenta) Auxiliares de Serviços Gerais, jornada 
especial 12x36, salário R$876,66 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos); 161 (cento e sessenta e um) Auxiliares de Serviços Gerais, jornada 44 
horas semanais, salário R$876,66 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos); 12 (doze) Limpador de vidros, jornada 44 horas semanais, salário 
R$960,03 (novecentos e sessenta reais e três centavos); 28 (vinte e oito) Maqueiros, 
Jornada especial 12x36, salário R$876,66 (oitocentos e setenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos); 5 (cinco) Motorista, jornada 44 horas semanais, salário 
R$1.373,79  (hum mil trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos); 24 
(vinte e quatro) Porteiros, jornada especial 12x36, salário R$ 1.373,79 (hum mil 
trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos); 12 (doze) Porteiros, 
jornada 44 horas semanais, salário R$1.373,79 (hum mil trezentos e setenta e três 
reais setenta e nove centavos); 24 (vinte e quatro) Vigias, jornada especial 12x36, 
salário R$1.373,79 (hum mil trezentos e setenta e três reais e setenta e nove 
centavos); 10 (dez) Supervisores de Serviços Gerais, Jornada especial 12x36, salário 
R$1.700,45 (hum mil setecentos reais e quarenta e cinco centavos); 9 (nove) 
Supervisores de Serviços Gerais, jornada 44 horas semanais, salário R$1.700,45 
(hum mil setecentos reais e quarenta e cinco centavos); 6 (seis) Técnicos de 
segurança do trabalho, jornada 44 horas semanais, salário R$1.642,50 (hum mil 
seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); 5 (cinco) Jardineiro, 
jornada 44h semanais, salário R$1.220,62 (hum mil duzentos e vinte reais e sessenta 
e dois centavos). Por fim, já que omissa na Ata realizada primária, o reajuste nos 
salários dos empregados da Instituição incidirá na data da base da categoria, ou 
seja, 1º de janeiro de 2016. Por estarem de acordo, os representantes dos 
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municípios consorciados resolvem por retificar a Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 1/12/2015, aprovando, por unanimidade as respectivas 
complementações, mantendo incólume as demais decisões. Encerrada as 
disposições, eu Amanda de Andrade Félix, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e pelos representantes dos entes federados consorciados e da i.CISMEP. 
Betim/MG, 02 de dezembro de 2015. 
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