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CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos”, ano 2019, instituído 

pelo Decreto de 1.449 de 5 maio de 2010 e concedido pelo município de Contagem às 

pessoas físicas e jurídicas cujos trabalhos ou atuações exemplares tenham contribuído 

significativamente para a defesa, difusão, disseminação e divulgação dos Direitos 

Humanos na cidade de Contagem, seguirá as disposições do presente regulamento. 

§ 1°. O “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos”, ano 2019, consistirá na 

concessão de honraria pública, em reconhecimento àqueles trabalhos ou atuações 

exemplares que tenham contribuído significativamente para a defesa, difusão, 

disseminação e divulgação dos Direitos Humanos na cidade de Contagem. 

§ 2°. Para fins deste regulamento, entende-se por: 

I. Indicador: a pessoa física ou jurídica que inscrever as ações/atitudes de 

terceiros, que serão objeto do “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” 

– ano 2019; 

II. Participante : a pessoa física ou jurídica, indicada por terceiros pelo 

desenvolvimento das ações/atitudes cidadãs e solidárias realizadas no 

município de Contagem, sem prejuízo do disposto no Art. 2º., § 2.º, deste 

regulamento. 

§ 3°. Concorrerão ao “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, 

pessoas físicas e jurídicas que forem contempladas em indicações a serem recebidas 

nos termos deste Edital-Regulamento. 

§ 4°. A indicação para o “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, 

implicará na concordância total e incondicional do Participante e do Indicador com 

todos os itens deste regulamento, bem como no cumprimento de todas as regras do 

processo de seleção oportunamente apresentadas pela Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania. 

 

CAPÍTULO II DAS MODALIDADES DE PREMIAÇÃO 

 

Art. 2º. O “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, será 

concedido nas modalidades de premiação definidas pelo art. 3º, do Decreto de 1.449 

de 5 maio de 2010, a saber: I) “Prêmio Individual”; II) “Prêmio Institucional”. 
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§ 1°. Em cada modalidade de premiação serão concedidos três (3) prêmios, por 

modalidade, sendo agraciados: 

I. Na modalidade de premiação “Prêmio Institucional”: os participantes 

qualificados como pessoas jurídicas, pré-selecionados pela Comissão 

Organizadora e designados pela Comissão Julgadora na forma disposta neste 

regulamento; 

II. Na modalidade de premiação “Prêmio Individual”: os participantes qualificados 

como pessoas físicas pré-selecionados pela Comissão Organizadora e 

designados pela Comissão Julgadora na forma disposta neste regulamento. 

§ 2°. Além das formas de premiação dispostas no § 1.º, I e II, deste artigo, poderão 

ser concedidas homenagens especiais a pessoas físicas ou jurídicas, ainda que post 

mortem, que tenham se destacado na promoção e defesa dos Direitos Humanos, por 

indicação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 

 

CAPÍTULO III DO PROCESSO DE ESCOLHA E JULGAMENTO 

SEÇÃO I DAS COMISSÕES 

 

Art. 3º. A organização e designação do “Prêmio Milton de Freitas de Direitos 

Humanos” – ano 2019, estarão a cargo, respectivamente, da Comissão Organizadora, 

designada na forma do Art. 1º da Portaria SMDHC 009/2019 e da Comissão Julgadora 

designada na forma do Art. 4º deste Edital Regulamento. 

Parágrafo único. A participação nas Comissões de que tratam o Art. 3º deste 

regulamento, será considerada serviço público relevante e não ensejará remuneração de 

qualquer espécie. 

 

Art. 4º. A Comissão Julgadora será constituída na forma do art. 5º, do Decreto 

número 1.449 de 5 maio de 2010, a saber: 

Art. 5º A Comissão Julgadora do Prêmio de que trata este Decreto será formada por 05 (cinco) 
membros indicados da forma seguinte: 
 

I - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; 

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;  

IV - 01 (um) representante da OAB, indicado pelo Presidente da Subseção de Conta-
gem;  
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V - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania de Minas Gerais.   

§1º - As competências previstas para os órgãos e entidades listados no caput deste 
artigo serão igualmente desempenhadas pelos órgãos ou entidades resultantes da 
transformação ou substituição dos mesmos.  

§2º - Caberá a um dos representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, a coordenação da Comissão.  

 

Art. 5º. Caberá à Comissão Julgadora proceder à designação dos participantes 

agraciáveis em cada uma das modalidades de premiação, observado o disposto no Art. 

2º., § 1.º, deste regulamento. 

§ 1°. Caso a Comissão Julgadora entenda que não há participante que preencha os 

critérios do Art. 7º deste regulamento, não haverá premiação para a respectiva categoria.  

§ 2°. A Comissão Julgadora reunir-se-á por convocação de seu Coordenador, para 

deliberar sobre a concessão dos prêmios. 

§ 3°. As decisões da Comissão Julgadora serão tomadas pela maioria simples dos 

votos dos membros presentes, cabendo ao presidente, além de seu voto, o voto de 

qualidade. 

§ 4°. O quórum para a reunião é de maioria simples dos membros da Comissão 

Julgadora. 

§ 5°. As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de impugnações ou 

recursos. 

 

SEÇÃO II  

DA INDICAÇÃO 

 

Art. 6º. Poderão ser indicados como participantes pessoas físicas ou jurídicas, sendo 

que todos deverão aceitar e cumprir todas as regras do presente regulamento, 

observados os procedimentos e prazos nele dispostos. 

§ 1'°. As indicações para o “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 

2019, poderão ser feitas mediante o preenchimento de formulário virtual através do 

endereço eletrônico: <http://www.contagem.mg.gov.br/premiomiltonfreitas> ou 

formulário impresso que pode ser solicitado pelo e-mail 

premiomf@contagem.mg.gov.br ou retirado  Secretaria Municipal de Direitos 

http://www.contagem.mg.gov.br/premiomiltonfreitas
http://www.contagem.mg.gov.br/premiomiltonfreitas
mailto:premiomf@contagem.mg.gov.br
mailto:premiomf@contagem.mg.gov.br
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Humanos e Cidadania, situada à Avenida José Faria da Rocha, número 1.016, 2º andar  

 

– bairro Eldorado na cidade de Contagem local em que devem ser protocolizadas as 

indicações presenciais perante a Comissão Organizadora no horário entre 13:30 e 

16:00hs de segunda a sexta-feira dentro do prazo previsto neste Edital., sendo que 

deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: 

I. Identificação na sugestão da modalidade de premiação na qual concorrerá 

aquele participante sugerido, especificando se este é uma pessoa física ou 

jurídica; 

II. Identificação do participante indicado com breve histórico de sua biografia, em 

especial, de sua atuação na área de Direitos Humanos e síntese das ações 

relevantes por ele desenvolvidas; 

III.      Endereço completo e, telefone/fax, endereço eletrônico, página na INTERNET          

 do participante indicado, se pessoa jurídica, o nome de seu representante 

 legal; 

IV. Apontar práticas do participante indicado com relação à temática dos Direitos 

Humanos; 

V. Justificativa para a indicação; 

VI. Identificação do Indicador, constando o nome da pessoa física ou jurídica, 

responsável pela indicação, com respectiva identificação e, se pessoa jurídica, 

o nome de seu representante legal. 

§ 2° As indicações deverão ser realizadas no prazo definido no cronograma 

apresentado na seção VI deste capítulo bem como, na forma descrita no § 1.º, deste 

artigo. 

§ 3°. As especificações das modalidades do “Prêmio Milton de Freitas de Direitos 

Humanos” – ano 2019, para a qual a pessoa física ou jurídica for sugerida como 

participante é de caráter obrigatório, sendo que o não preenchimento desse campo 

resultará na eliminação automática da sugestão. 

§ 4°. Serão consideradas para análise as informações escritas no formulário de 

indicação e outras informações obtidas diretamente pela Comissão Organizadora e pela 

Comissão Julgadora. 

§ 5°. Não serão aceitas: 

I. Autossugestões; 

II. Indicações de pessoa física ou jurídica com vinculação, direta ou indireta, com  
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III. algum dos membros da Comissão Julgadora; 

 

IV. Indicações contra o disposto no art. 3º, do Decreto de 1.449 de 5 maio de 2010; 

V.      Indicações apresentadas após o prazo estipulado na seção VI deste capítulo. 

§ 6°. Quando um mesmo participante for indicado por mais de uma vez, prevalecerá 

a primeira indicação às posteriores. 

 

 

SEÇÃO III 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Art. 7º. Para a seleção dos participantes agraciados nas modalidades previstas no Art. 

2º deste regulamento, deverão ser observados os critérios seguintes: 

I. O histórico de atuação e desenvolvimento de ações relevantes na área de 

Direitos Humanos no município de Contagem; 

II. A implementação de práticas inovadoras em relação à temática dos Direitos 

Humanos. 

§ 1°. Além dos critérios dispostos nos incisos I e II do caput, deste artigo, a decisão 

final da Comissão Julgadora observará: 

I. A importância e a relevância do trabalho realizado para a municipalidade; 

II. Evitar a concentração do prêmio em uma única área de interesse, a abrangência 

e tratativa nos trabalhos/ações do participante da multiplicidade de temas na 

área de Direitos Humanos, em consonância com as políticas públicas 

desenvolvidas em âmbito municipal no contexto dos compromissos 

internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil; 

III. Buscar agraciar representantes do maior número possível de munícipes, a 

abrangência dos trabalhos/ações, nas diversas regionais municipais. 

§ 2°. O Participante e o Indicador garantem que as informações prestadas quando de 

sua indicação e aceitação estão de acordo com este regulamento e possuem total 

veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. 

§ 3°. Poderão ser desclassificados, a qualquer tempo, os participantes sugeridos que 

não atendam aos requisitos descritos neste regulamento; cujas ações/trabalhos fujam  
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do propósito do “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, cujas 

ações/trabalhos que lhe sejam atribuídos, possuam alguma conotação imoral, ilegal,  

 

ilícita, violenta, ofensiva, ou quaisquer outras conotações condenáveis à luz dos Direitos 

da Pessoa Humana, sem direito a quaisquer reparações, indenizações ou compensações. 

§ 4°. A Comissão Organizadora poderá substituir qualquer participante ou Indicador 

que desistir, for eliminado ou desclassificado no curso do processo de seleção. 

Art. 8º. Terminado o prazo de indicação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, 

por meio da Comissão Organizadora, promoverá a pré-seleção dos participantes 

finalistas para cada modalidade de premiação, com a responsabilidade de avaliar as 

sugestões apresentadas à luz das normas do presente Edital Regulamento. 

Parágrafo único. Cumpre a Comissão Organizadora apresentar à Comissão Julgadora, 

em cada modalidade de premiação, as informações referentes a todos participantes que 

tenham sido pré-selecionados conforme os critérios estabelecidos no caput, deste artigo. 

 

SEÇÃO IV 

DO JULGAMENTO E DA DESIGNAÇÃO 

 

Art. 9º. Recebidos os nomes pré-selecionados pela Comissão Organizadora, a 

Comissão Julgadora promoverá a seleção dos participantes agraciáveis em cada 

modalidade de premiação, observados, também, os critérios descritos no Art. 7º., deste 

edital-regulamento. 

§ 1°. A Comissão Julgadora procederá à escolha dos participantes pessoas jurídicas 

agraciáveis na modalidade de premiação “Prêmio Institucional”, observado o exato 

limite previsto no Art. 2º., § 1.º, deste regulamento, indicando o primeiro, segundo e 

terceiro lugar, devendo colocar o nome de cada agraciado em envelope que deverá ser 

assinado pelos seus membros presentes e lacrados com extremo rigor, se 

comprometendo publicamente a manter as decisões em sigilo absoluto. 

§ 2°. A Comissão Julgadora procederá a pré escolha dos participantes pessoas físicas 

agraciáveis na modalidade de premiação “Prêmio Individual”, observado, no máximo, 

o dobro do limite previsto no Art. 2º., § 1.º, deste regulamento, indicando o primeiro, 

segundo e terceiro lugar, devendo colocar o nome de cada agraciado em envelope que 

deverá ser assinado pelos seus membros presentes e lacrados com extremo rigor, se  
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comprometendo publicamente a manter as decisões em sigilo absoluto. 

§ 3°. Todos participantes em ambas modalidades não ocupantes das três posições de 

classificação receberão um Certificado de Participante do “Prêmio Milton de Freitas de 

Direitos Humanos” – ano 2019, não cabendo aos mesmos quaisquer interferências ou 

argumentações contra o processo definido. 

 

SEÇÃO V  

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 10º. O “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, é pessoal e 

institucionalmente intransferível, não cabendo substituição do agraciado por qualquer 

outra pessoa, ressalvados os casos de força maior formalmente documentados. 

Art. 11º. A solenidade que comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, realizar -

se-á em 03 de dezembro de 2019 no Auditório do SEST/SENAT localizado a Rua Dorinato 

Lima, 450 Bairro Inconfidentes na cidade de Contagem com início às 19:00hs e término 

às 21:00hs. 

Art. 12º. A recusa ao “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, ficará 

caracterizada por instrumento escrito apresentado pelo agraciado ou na sua omissão em 

receber o que lhe for atribuído, após completados dois (2) meses do conhecimento da 

concessão. 

 

SEÇÃO VI 

DO CRONOGRAMA 

 

Art. 13º. Serão observados rigorosamente os prazos para os seguintes atos: 

I. Indicação dos participantes com início em 01/10/2019 e término em 

 06/11/2019;  

II. Período de pré-seleção pela Comissão Organizadora com início em 07/11/2019 

 e término em 08/11/2018 

III. Divulgação dos pré-selecionados 11/11/2019; 

IV. Preparação dos processos para Comissão Julgadora 12/11/2019 a 15/11/2019; 

V. Período de seleção pela Comissão Julgadora com início em 18/11/2019 e término 
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em 29/11/2019; 

VI. Solenidade de premiação em 03/12/19 – Auditório do SEST/SENAT localizado 

a Rua Dorinato Lima, 450 Bairro Inconfidentes na cidade de Contagem com início às 

19:00hs e término às 21:00hs. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 14º. A Prefeitura Municipal de Contagem não assume sobre si mesma 

responsabilidade por informações incorretas, imprecisas ou incompletas prestadas pelos 

participantes, ou indicadores destes, a Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania que possam acarretar em sua desclassificação, ou que 

impossibilitem o contato dela com os mesmos. 

Parágrafo único. Na situação disposta no caput, deste artigo, o participante agraciável, 

ainda que designado, perderá o direito ao “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos” 

– ano 2019, e não cabendo quaisquer reclamações, reconhecimentos, indenizações ou 

compensações. 

Art. 15º. Os participantes, Indicadores e membros de comissões se comprometem, desde 

já, a manter absoluto e irrestrito sigilo com relação ao processo de seleção do “Prêmio 

Milton de Freitas de Direitos Humanos” – ano 2019, bem como acerca de quaisquer 

informações eventualmente recebidas. 

Parágrafo único. Todo o material enviado à Secretaria Municipal de Diretos Humanos e 

Cidadania não será devolvido, sendo-lhe facultada a utilização, divulgação ou descarte de 

todo material recebido e, ou não aproveitado. 

Art. 16º. Fica reservado à Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Cidadania o direito  

ao uso da imagem dos participantes em geral do Prêmio Milton de Freitas e da solenidade 

de entrega do mesmo bem como de alteração deste regulamento quantas e tantas vezes 

julgar necessário, garantida sua divulgação no Diário Oficial de Contagem. 

Art. 17º. À Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Cidadania, a qualquer tempo, 

ainda que já iniciado o processo de seleção dos participantes agraciáveis, fica reservado o 

direito de interromper, cancelar ou suspender a realização do  “Prêmio Milton de Freitas 

de Direitos Humanos” – ano 2019, bem como, não promover a divulgação dos resultados,  
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não cabendo aos participantes quaisquer reparações, indenizações ou compensações. 

Art. 18º. Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos 

pela Comissão Organizadora bem como dos demais servidores da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania, caso surja necessidade de pareceres técnicos. 

 

            

 

 

Contagem, 30 de novembro de 2019. 

 

 

Marcelo Lino da Silva 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Ricardo Ramos de Oliveira 

Subsecretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

Coordenador da Comissão Organizadora 

 
 
 
 
 
 
 


