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Contagem, segunda-feira, 18 de maio de 2015  Ano 24 Edição 3624
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Prefeitura empossa membros do 
Conselho Municipal do Idoso

Representantes da sociedade contribuem nas políticas públicas para a terceira idade
Foram empossados, na 

quinta-feira (14/5), no auditório 
da Prefeitura de Contagem, os 
novos integrantes do Conselho 
Municipal do Idoso (Comic) elei-
tos para o biênio 2015/2017. 
O termo de posse foi assinado 
pelo prefeito Carlin Moura. 

O Comic está diretamente 
vinculado à Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência, 
Mobilidade Reduzida e Atenção 
ao Idoso (Sepedi). Composto 
por 14 integrantes, sete titula-
res e sete suplentes, que exer-
cem o mandato por dois anos. 
O conselho tem a função de 
contribuir com a elaboração e 
implantação das políticas pú-
blicas que garantem os direitos 
dos idosos.

O prefeito Carlin Moura rei-
terou a importância da função 
do conselheiro. "A missão de 
representar a sociedade civil é 
fundamental, sendo essa uma 
das prioridades de governo 
que valoriza a participação de 
todos. O segredo da longevida-
de que está na sociedade passa 
pela capacidade de acolhimen-
to. A participação popular e a 
convivência com as pessoas 
devem estar sempre integra-
das. Moura ainda destacou os 
esforços que a Sepedi tem em-
preendido para implementação 
de ações, por meio de parcerias 
entre as entidades e as associa-
ções. "Atualmente temos cerca 

de 300 instituições parceiras da 
prefeitura. Este trabalho con-
junto tem proporcionado ações 
voltadas para a saúde e bem-es-
tar dos nossos idosos, seja com 
atividades artísticas e esportivas 
ou de aprendizagem".

O secretário municipal da 
Pessoa com Deficiência, Mobi-
lidade Reduzida e Atenção ao 
Idoso, Hamilton Lara, acrescen-
tou que a participação da socie-
dade civil tem crescido e se tor-
nado mobilizadora. "O conselho 
é um dos mais respeitados no 
município,  pois visa  trazer as 
demandas essenciais para a ga-
rantia dos direitos dos idosos".

O presidente do Conselho 
do Idoso, Ildeu Ribeiro, agra-
deceu a contribuição dos con-
selheiros na gestão anterior e 
parabenizou os novos conse-
lheiros. "Acredito que teremos 

condições de requerer melhor 
qualidade de vida e atenção 
para a população idosa".

O vereador Arnaldo de Oli-
veira convidou os ex-conse-
lheiros a continuarem apresen-
tando propostas nas reuniões 
do conselho. Ele agradeceu ao 
prefeito Carlin Moura por ter 
acreditado na proposta de im-
plantar a Secretaria do Idoso. 

Políticas para a terceira 
idade

 Durante a posse, o prefeito 
reforçou a prioridade na aten-
ção aos idosos. Recentemente, 
foi lançado o edital para a im-
plantação do Centro Especiali-
zado de Reabilitação Ortopédi-
ca, que será um centro modelo 
de referência de alto padrão de 
atendimento hospitalar a ser 
instalado no bairro Europa.

O Programa Exercita Con-
tagem, em várias praças da ci-
dade, também tem garantido 
a promoção de hábitos mais 
saudáveis para a terceira idade, 
a partir da prática de atividades 
físicas realizadas com acompa-
nhamento de profissionais. 

No segundo semestre deste 
ano, será inaugurada a nova 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA JK), com novo formato 
que prestará, pela primeira vez 
no município, o atendimento 
emergencial de odontologia, 
além da ampliação do número 
de leitos. 

Lazer e interação social
o município a população 

idosa conta com três espaços 
de convivência: Bem Viver Má-
rio Covas (Sede), Luiz Palhares 
(Nova Contagem) e o Espaço do 
Saber (Eldorado), onde são ofe-
recidas atividades esportivas e 
culturais, como música e canto, 
pintura, informática e outras. 
Além disso, anualmente, acon-
tece a Olimpíada da Maiorida-
de, que promove a integração 
social dos grupos da terceira 
idade, por meio de atividades 
esportivas e culturais.

Hoje, Contagem tem o Pro-
grama Universidade Aberta 
para a Pessoa Idosa, desenvolvi-
da em parceria com a UNA, que 
beneficia cerca de 240 idosos 
no município.

O Conselho é  composto por 14 integrantes, sete titulares 
e sete suplentes, que exercem o mandato por dois anos
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Secretaria Municipal 
de Administração

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
ONDE SE LÊ:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2014 – PROCESSO Nº 084/2015 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, marcado para às 09h00min 
do dia 29/05/2015.
LEIA-SE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2014 – PROCESSO Nº 084/2015 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, marcado para às 09h00min 
do dia 01/06/2015.
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site do COMPRAS NET e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro 
Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR 
Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 15/05/2015 – Jáder Luis Sales Júnior - Equipe de Pregão.

Contagem, 15 de maio de 2015.
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2015 
PA: 002/2015
TIPO: Menor Preço
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos nas Regiões Administrativas do Município de Contagem/MG, compreendo 
coletas domiciliares, em ecopontos, deposição irregular em vias e logradouros públicos, coleta de animais mortos e o transporte dos resíduos provenientes destas ativi-
dades para o Aterro Sanitário Municipal, localizado na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, Bairro Perobas, Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.15.1 18.452.0053.2282 – 33.90.39-99; Fontes: 010000.
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., com  o valor de R$ 21.495.891,91 (vinte e um milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e um 
reais e noventa e um centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
JÁDER LUÍS SALES JÚNIOR
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., para posterior contratação.
Contagem, 15 de maio de 2015.
RAFAEL SILVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO. 

Contagem, 11 de maio de 2015.
MODALIDADE: Concorrência Nº 003/2015 
PA: 012/2015
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para serviços de obras contemplando a construção da ampliação da área para de-
posição de resíduos sólidos urbanos, com impermeabilização em geomembrana e manta geotextil, bem como a previsão de serviços complementares, como drenos de 
biogás, no Aterro Sanitário Municipal de Contagem, localizado na Av. Helena de Vasconcelos Costa, 201, Bairro Perobas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.15.1 18.452.0053.2284 – 44.90.51-02; Fonte: 010000.
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., com  o valor de R$ 1.305.230,94 (um milhão, trezentos e cinco mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro 
centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
JÁDER LUÍS SALES JÚNIOR
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., para posterior contrata-
ção.
Contagem, 11 de maio de 2015.
RAFAEL SILVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO. 

Contagem, 14 de maio de 2015.
MODALIDADE: Concorrência Nº 017/2014 
PA: 187/2014
TIPO: Menor Preço
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OBJETO: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de drenagem e pavimentação de vias diver-
sas no Bairro Chácaras Cotia e Conjunto Carajás, Município de Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1151. 17.512.0008.2095 – 449051.01; Fontes: 419003 e 310054.
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., com  o valor de R$ 5.399.825,26 (cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis 
centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
JÁDER LUÍS SALES JÚNIOR
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA., para posterior contratação.
Contagem, 14 de maio de 2015.
RAFAEL SILVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO.    

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 15 de maio de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFÉUS E PLACAS DE HOMENAGEM
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Natureza da Despesa: 339031-00 � Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESAS VENCEDORAS ITEM VALOR TOTAL 

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 1 R$ 22.891,20

DILCEA MOREIRA DRUMMOND – ME 2 R$ 29.241,00

COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI 3 R$ 20.010,80

COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI 4 R$ 21.660,00

MAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME 5 R$ 16.865,20

MAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME 6 R$ 15.525,00

DILCEA MOREIRA DRUMMOND – ME 7 R$ 7.536,10

MAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME 8 R$ 15.028,20

DILCEA MOREIRA DRUMMOND – ME 9 R$ 12.563,00

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 10 R$ 12.620,80

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 11 R$ 6.442,80

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 12 R$ 6.461,00

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 13 R$ 6.461,00

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 14 R$ 1.400,00

COMERCIAL MARTINS QUEIROZ EIRELI 15 R$ 3.917,50

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 16 R$ 5.850,00

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 17 R$ 3.249,50

PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP 18 R$ 4.770,00
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PREÇO TOTAL========================================> R$ 212.493,10

Totalizando o valor da licitação em R$ 212.493,10 (duzentos e doze mil, quatrocentos e  noventa e três reais e dez centavos).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA – EPP, DILCEA MOREIRA DRUMMOND – ME, COMERCIAL MARTINS 
QUEIROZ EIRELI e MAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, no valor de R$ 212.493,10 (duzentos e doze mil, quatrocentos e  noventa e três reais e dez centavos), 
modalidade Pregão Presencial nº 015/2015, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Contagem, 15 de maio de 2015.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 01/005/2014
PROCESSADO: Jonatas Samuel da Silva Diniz
DESPACHO DE JULGAMENTO
Acolho o relatório final apresentado pela Comissão Disciplinar, para ABSOLVER o servidor JONATAS SAMUEL DA SILVA DINIZ., Guarda Municipal, matrícula 42.329-7, por 
não ter restado configurada a violação dos deveres previstos na Lei 2.160/90.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Contagem, 15 de maio de 2015.
José Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Defesa Social

Extrato da Portaria nº 037, 14 de maio de 2015, da Corregedoria da Guarda Municipal
Substituição de Comissão Discplinar
Processado: J.S.da S. D., matrícula 42.329-7, Guarda Municipal
Comissão Processante: Presidente: Patrícia Pereira Diniz
Membros: Suzane Apipe Freire Paixão
     Daniel Lobato Garcia
Secretaria Municipal de Defesa Social, Contagem, aos 14 de maio de 2015.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS - 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
O Secretário da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 183
PROC. Nº  02-B-00189/2013
RECORRENTE: Magotteaux Brasil Ltda
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. MUDANÇA DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DA RECORRENTE. ART. 146 DO CTN. CRITÉRIO JURÍDI-
CO ADOTADO PARA O LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO FEITO FISCAL. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O 
EXTERIOR. SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E MONTAGEM. NOVO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. A 
modificação introduzida de oficio ou em razão de decisão administrativa nos critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento somente gera efeitos em relação 
a um mesmo sujeito passivo quanto a fatos geradores futuros. Ademais, reenquadrada pelo fiscal a atividade da recorrente em outro item da Lista de Serviços sem sua 
ciência implica em nulidade do TNF e novos lançamentos somente podem ser feitos dentro do prazo qüinqüenal de decadência. Dessa forma, conheceram do recurso 
voluntário e deram-lhe provimento, reformando a decisão de Primeira Instância para anular  e cancelar todas as exigências fiscais contidas no TNF nº 23.463, série “B”, 
de 03 de abril de 2013, uma vez constatadas impropriedades insanáveis por omissões e incorreções no desenvolvimento do PTA tendo em vista que a alteração do 
enquadramento pelo fisco da atividade desenvolvida pela empresa contribuinte contrariou o princípio da  segurança jurídica com visível cerceamento de defesa, impli-
cando ainda na decadência do direito de constituição de mais de 97% do crédito. 

ACÓRDÃO Nº 184
PROC. Nº 01809/2015-02A
RECORRENTE: Alcimário Guilherme Maciel
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
ITBI. REEXAME NECESSÁRIO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ADJUDICAÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. 
SUJEIÇÃO PASSIVA EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Em reexame necessário mantiveram a decisão de Primeira 
Instância, cancelando o lançamento de ITBI, decorrente do processo 201421714030210 em nome de Alcimário Guilherme Maciel, devendo ser restituído o valor pago 
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de forma equivocada, devendo, o tributo ser relançado de forma correta e com a correta identificação das partes envolvidas, tendo por fato gerador a aquisição do 
imóvel de índice cadastral nº 08.503.0177.000 por adjudicação judicial em Cessão de Direitos Hereditários.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC
DATA: 21-05-2015
HORA: 9:00 Horas
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Ivayr Nunes Soalheiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 197ª Reunião Ordinária do COMAC, no dia 21 de 
maio de 2015, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem. 
Pauta:
1. Aprovação da Ata da 196ª Reunião Ordinária do COMAC.
2. Allerand Multi Import's Comércio Importações e Exportações Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo Nº 6648/01-12.
3. Reauto Representações de Automóveis Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo Nº 7431/01-14.
4. Mayer Mecânica Ltda. - Julgamento de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo Nº 2835/02-06.
5. Villa Bella Nacional Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Supressão de vegetação.
6. SETOP – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais – Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle das Cheias do Córrego Ferrugem – 
Julgamento do pedido de Licença de Instalação Corretiva. Processo Nº 5946/01-10.
7. Encaminhamento para exame e pronunciamento do COMAC do Projeto de Lei Municipal 001/2015.
8. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.
Atenciosamente,
Ivayr Nunes Soalheiro
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde comunica que realizou diligência junto ao Departamento de Engenharia e Arquitetura da 
FAMUC na expectativa de sanear dúvidas relativas ao atendimento das exigências do Edital dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Ecobras 
Construções e Manutenções Ltda. Ato contínuo, a CPL torna pública a abertura da sessão para divulgação do inteiro teor do relatório exarado pelo Departamento de 
Engenharia e Arquitetura da FAMUC, a realizar-se às 09h00min., do dia 20/05/2015, no Auditório da FAMUC, situado à Avenida General David Sarnoff, nº 3113, Cidade 
Industrial, Contagem, MG. Outras informações http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licita-
ção- Eliana Alves da Silva – Presidente CPL SMS. Em 14 de Maio de 2015.

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO CMDCA 012/2015
DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA – FIA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM ORGANIZAÇÃO NÃO GO-
VERNAMENTAL – ONG.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei n° 3967 de 18 de novembro de 
2005.
CONSIDERANDO:
-a competência do CMDCAC para deliberar sobre a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA;
-o Relatório da Comissão do FIA de 14/05/2015, que trata da liberação de recursos para realização da VIII Conferência Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescen-
te de Contagem;
-a aprovação em Plenária realizada em 14/05/2015, conforme ATA do CMDCA.
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar a Instituição Espírita Lar de Marcos para gerir o recurso destinado para custeio da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Contagem;
Art. 2º – Autorizar a liberação de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) para custeio da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem;
Art. 3º – Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, bem como prestar 
conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a prestação de contas;
Art. 4º – O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência –(FIA);
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Contagem, 14 de maio de 2015.
LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES
Presidente do CMDCAC

EDITAL 02/2015
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG
Edital do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Contagem/MG
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público os proce-
dimentos para o Processo de Escolha dos Membros dos 06 (seis) Conselhos Tutelares do município de Contagem, Regionais: Eldorado; Industrial; Petrolândia; Ressaca; 
Nacional; Vargem das Flores, de acordo com a Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, Lei 12.696, de 25 de julho de 
2012, a Lei Municipal nº 3967, de 18 de novembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 4640/2013, e Lei Municipal 4726 de 11 de maio de 2015 e  a Resolução nº 
152/2012 do CONANDA, Resolução n° 170/2014 do CONANDA, a Resolução nº 13/ 2015 do CMDCAC que regulamenta o processo de escolha e o disposto neste Edital.
1 -DAS DIPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares é regido por este edital, aprovado pelo CMDCAC.
1.2 - O processo de escolha compreenderá as seguintes etapas:
a) inscrição;
b) análise do currículo pessoal e documentação do pré candidato;
c) teste escrito de conhecimento;
d) avaliação por banca examinadora;
e) registro da candidatura;
f) processo eleitoral; 
g) curso preparatório;
h) proclamação dos eleitos;
i) homologação.
1.3 - O processo de escolha no tocante às etapas "c", “d” e "g" do item 1.2 serão executadas por pessoa jurídica especializada com experiência em concursos, a ser con-
tratada pela Prefeitura Municipal de Contagem – PMC e/ou por equipe de técnicos do quadro do município.
1.4 - As etapas "b", “c”, “d” e "e" são eliminatórias.
1.5 - O processo de escolha será coordenado por uma Comissão Organizadora Central e por oito Comissões Regionais Organizadoras.
1.5.1 - A competência da Comissão Organizadora Central e das Comissões Regionais Organizadoras encontra-se disciplinada pela Resolução nº 13/2015 do CMDCAC.
1.5.2 - A composição da Comissão Central e das Regionais serão publicadas no Diário Oficial do Município - DOC.
2 - DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
2.1 - Atribuição: O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo atendimento da criança e do adolescente com direito 
ameaçado ou violado, cumprindo as atribuições previstas nas legislações federal e municipal que regem a matéria.
2.2 - Vagas: No Município de Contagem funcionam 6 (seis) Conselhos Tutelares, com área de competência correspondente a cada uma das 8 (oito) Regionais de 
Administração municipal, cada qual com 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes, eleitos pelos moradores de Contagem, com mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida uma recondução consecutiva.
2.3 - Remuneração: O conselheiro tutelar faz jus a recebimento pecuniário mensal no valor de R$ 2.600 (dois mil e seiscentos reais), acrescidos das vantagens descritas 
no art. 40 da Lei 3.967/2005.
2.3.1 -  O servidor público que vier a exercer o mandato de Conselheiro Tutelar ficará afastado do cargo, emprego ou função, nos termos da Constituição Federal de 
1988, sendo-lhe, no entanto, assegurado ao servidor o direito de optar pela remuneração e pelas vantagens que lhe convier .
2.4 - Carga Horária: A jornada mínima de trabalho de conselheiro tutelar é de 40h. (quarenta horas) semanais, havendo regime de plantão, conforme Decreto 
nº1021/2008.
2.5 - A função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva.
2.6 - O exercício da função de conselheiro tutelar não configura vínculo empregatício ou estatutário com o Município.
3 - CONDIÇÕES PARA A CANDIDATURA
3.1 - Pode concorrer à função de conselheiro tutelar a pessoa que, até a data de encerramento da inscrição, atenda aos seguintes requisitos:
a) reconhecida idoneidade moral;
b) idade superior a vinte e um anos;
c) residir no Município há pelo menos 2 (dois) anos;
d)  ter reconhecida experiência, no mínimo de dois anos, em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do adolescente;
e) estar inscrito como eleitor no município de Contagem, comprovado com a apresentação do título de eleitor;
g) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
h) possuir, no mínimo, o ensino superior, completo, comprovado com diploma  reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);  
i) estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais, para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, com comprovação médica, e avaliação da comissão eleitoral 
central;
j) possuir noções básicas de computação (Excel, Word, Windows, Internet).     
k) ser brasileiro nato ou naturalizado;
3.1.1 - A idoneidade moral a que se refere a alínea "a" do item 3.1 deverá ser comprovada por:
a) certidão dos foros criminais da Justiça Federal e Estadual;
b) atestado de antecedentes "nada consta", fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e pela Polícia Federal;
3.1.2 - A comprovação de residência que trata a alínea "c" do item 3.1 será mediante apresentação de conta de luz, telefone, água, IPTU ou outro documento hábil à 
comprovação,
3.1.2.1 - Para a comprovação de residência que trata o item 3.1.2 deverá ser juntado à inscrição do candidato um comprovante de 2013 e um de 2014, desde que 
comprovem residir no Município há pelo menos 2 (dois) anos.
3.1.3 - A comprovação de residência que trata a alínea "d" do item 3.1 será da mesma forma do item 3.1.2, quanto a de trabalho será mediante atestado de entidade 
em que o candidato trabalhe.
3.1.4 - A experiência a que se refere a alínea "e" do item 3.1 deverá ser comprovada:
a) mediante apresentação de currículo pessoal, discriminando-se o exercício destas atividades com, no mínimo, 1 (uma) fonte de referência de pessoa jurídica e/ou 
física;
b) por meio de Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou atestado do representante legal de entidade constituída para tal fim, desde que sejam de enti-
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dades devidamente registradas e regulares no CMDCAC ou registro no Conselho Municipal de Educação de Contagem;
c) Caso a experiência seja no serviço público deverá ser apresentado declaração do órgão competente.
d)por meio de declaração proveniente de entidade religiosa juridicamente constituída, assinada por seu responsável, acompanhada do CNPJ, ou proveniente de escola 
assinada pelo diretor.
e) Os Conselheiros Tutelares em exercício da Função, e os que já exerceram a função em anos anteriores, bem como, os suplentes que exerceram a função por convoca-
ção do CMDCAC, estão dispensados de carta de apresentação e comprovação de experiência, basta juntar cópia do ato de posse do mesmo.  
3.1.5 – A escolaridade a que se refere a alínea “h” será comprovada com diploma de conclusão de curso de ensino superior  (3º grau) , reconhecido pelo MEC. 
3.2 - A candidatura é individual sem vinculação a partido político, grupo religioso ou econômico.

4 - DA INSCRIÇÃO
4.1 - Data: 21/05/2015 a 22/06/2015 (de segunda-feira a sexta-feira).
4.2 - Local: Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Av. João Cesar de Oliveira, nº 3481, 4º andar, Casa dos Conselhos, Bairro Eldorado.
4.3 - Horário: De 09:00 às 12:00 e 13:00 às 16:30 horas
4.4 - Antes de efetuar a inscrição, o pré candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a candidatura à função de 
conselheiro tutelar.
4.5 - No ato da inscrição o pré candidato deverá:
a) preencher requerimento, em modelo próprio, a ser fornecido no local da inscrição, no qual declare atender às condições exigidas para a inscrição e submeter-se às 
normas expressas neste edital;
b) entregar fotocópia de Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho ou Carteira Profissional ou Passaporte, do qual conste 
filiação, retrato e assinatura;
c) entregar fotocópia dos documentos que comprovem todas as condições enumeradas no item: 3.1, exceto a do item 3.1.1, os quais deverão ser apresentados os origi-
nais. No caso de entrega de protocolos dos comprovantes de idoneidade moral, o candidato assinará Termo de Responsabilidade pela entrega dos originais dentro do 
prazo de inscrição.  
4.5.1 - Na ausência de qualquer dos documentos solicitados não será recebida a inscrição do candidato.
4.6 - O candidato, portador de deficiência, que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, de próprio punho, registrado 
em cartório,  no ato da inscrição, indicando os recursos especiais necessários(materiais, equipamentos), o qual será atendido dentro de critérios de viabilidade e razoa-
bilidade.
4.7 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas, nomeação, caso verificado qualquer falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nas provas 
ou documentos apresentados pelo candidato e/ou pela instituição social, entidade ou escola que emitir declarações ou atestado. No caso de falsidade serão denuncia-
dos ao Ministério Público.

4.8 - São impedidos de se candidatarem ao mesmo Conselho Tutelar cônjuges, conviventes, companheiros, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
4.8.1 - Estende-se o impedimento em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em 
exercício na Comarca.
4.8.2 - São impedidos de se inscreverem no processo de escolha os cidadãos que exerceram a função de Conselheiro Tutelar por dois mandatos consecutivos que ante-
cede este processo eleitoral.
4.9 - Para controle interno do CMDCAC será atribuída numeração à inscrição.

5 - DO CURRÍCULO PESSOAL
5.1 - O Currículo e a documentação do candidato serão analisados pela Comissão Organizadora Central a qual decidirá sobre o seu deferimento ou indeferimento.
5.2 - O currículo será formado por apresentação pessoal/profissional e pelos documentos que comprovem os requisitos enumerados pelo item 3.1 deste edital.
5.3 - A Comissão Organizadora Central poderá providenciar diligências no sentido de apurar a veracidade dos documentos e declarações apresentados. 

6 - DO TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO
6.1 – Somente participarão do teste escrito de conhecimento os candidatos que obtiverem aprovação do currículo pessoal e de todos os documentos.
6.2 - O teste escrito de conhecimento versará sobre:
a) A Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, com as alterações introduzidas posteriormente;
b) A Lei Municipal nº  3967/2005 e suas alterações, que dispõe sobre a função pública de Conselheiro Tutelar, e sobre a política municipal;
c) Políticas Públicas;
d) Noções básicas de informática;
e) Instrumental de Atuação.  
6.2.1 - Lei Federal nº 8.069/90 - O teste escrito de conhecimento da Lei Federal nº 8.069/90 e alterações introduzidas posteriormente avaliará a capacidade de interpre-
tação do texto legal.
6.2.2 - Lei Municipal 3967/05 - O teste escrito de conhecimento da Lei Municipal 3967/05 avaliará o conhecimento acerca: do exercício da função de Conselheiro Tutelar, 
da vacância, dos direitos, das vantagens, das férias, das licenças, das concessões, do tempo de serviço, dos deveres, das proibições, da acumulação e da responsabilida-
de, das penalidades e do processo administrativo disciplinar.
6.2.3 - Políticas Públicas - O teste de políticas públicas avaliará a interação do candidato com as políticas públicas: noções básicas e políticas destinadas à defesa, atendi-
mento e promoção dos direitos da criança e do adolescente.
6.2.3.1 - A referência bibliográfica do teste de políticas públicas será publicada no DOC.
6.2.4 - Noções básicas de informática - O teste de noções básicas de informática avaliará:
a) Conhecimentos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows.
b) Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios) Windows.
c) Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios. Windows.
d) Conhecimentos básicos de editor de Microsoft Word: criação de um novo documento, formatação e impressão. Microsoft Office.
e) Conhecimentos básicos de internet. Outlook: receber e enviar mensagens; anexos; catálogo de endereços; organização das mensagens. Microsoft Outlook e Microsoft 
Outlook Express.
6.2.5 - Instrumental de Atuação - O teste de instrumental de atuação avaliará a capacidade do candidato de:
a) analisar a situação de violação de direitos da criança e do adolescente;
b) tomar iniciativa quanto às violações dos direitos da criança e do adolescente;
c) analisar e encaminhar casos de sua competência;
d) elaborar textos com raciocínio lógico e com clareza de idéias.
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6.3 - O teste escrito constará de 10 (dez) questões de múltipla escolha e 05 (cinco) questões abertas e terá a duração de 3 (três) horas.
6.4 - Cada questão de múltipla escolha constará de 4 (quatro) alternativas e uma única opção correta.
6.5 - Cada questão de múltipla escolha valerá 5 (cinco) pontos e cada questão aberta valerá 10 (dez) pontos.
6.6- Local e horário de realização das provas: A identificação correta do local de provas e o comparecimento no horário determinado são de responsabilidade exclusiva 
do candidato, serão publicados no Diário Oficial do Município – DOC e afixados nas sedes das Secretarias  de Administração Regional, e na sede do CMDCAC.
6.7 - A responsabilidade de elaborar, aplicar, corrigir o teste escrito e analisar seus recursos será atribuída à pessoa jurídica especializada contratada pela PMC para este 
fim, com experiência na área de concursos.
6.7.1 - O teste escrito é sigiloso e somente a pessoa jurídica contratada terá ciência de seu conteúdo, sendo vedada qualquer informação à seu respeito antes do encer-
ramento de sua aplicação.
6.8 - Além dos candidatos, o acesso ao local da prova será restrito à pessoa jurídica contratada para elaboração da prova e os representantes da Comissão Organizado-
ra Central para dirimir situações eventuais.
6.9 - Os candidatos deverão comparecer ao local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.
6.10 - O ingresso do candidato no local de realização da prova só será permitido até o horário estabelecido, mediante apresentação de Carteira de Identidade ou Cartei-
ra Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Profissional ou Passaporte, do qual conste filiação, retrato e assinatura e protocolo de 
inscrição.
6.11 - Será facultada a consulta ao texto da Lei Federal 8.069/90, Lei 12.696/12 e da Lei Municipal 3967/05, a consulta será restrita à lei “seca”, isto é, a lei sem o texto 
comentado ou informações adicionais.
6.12 - Para a realização da prova o pré candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha, e textos das leis sem comentários.
6.12.1 - Não será permitido, durante a realização da prova, porte e o uso de celular, relógio, transmissor/receptador de mensagens, ou qualquer tipo de equipamento 
mecânico, eletrônico ou óptico que permita o armazenamento ou a comunicação de dados, nos locais de realização das provas do processo de escolha, sob pena de 
desclassificação.
6.13 - Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinado, ou segunda chamada para as provas.
6.14 - Caso seja anulada alguma questão da prova, esta será contada como acerto para todos os pré candidatos.
6.15 - Será excluído do processo de escolha o pré candidato que, por qualquer motivo, faltar às provas ou, durante a sua realização, for flagrado em comunicação com 
outro candidato, ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou ainda se utilizar de forma de consulta não permitida.
6.16 - O local, horário e data de realização do teste escrito de conhecimento, serão publicados no DOC e afixados nas sedes das Administrações Regionais e na sede do 
CMDCAC.

7 - DA BANCA EXAMINADORA
7.1 - A banca examinadora fará uma avaliação psicológica do pré candidato através de testes, entrevistas e dinâmica de grupo, que abarcará as seguintes características 
dos mesmos: ética, relacionamento interpessoal, adaptação; percepção de si; evidências psicopatológicas; crenças e valores; uso do poder e exercício da autoridade; 
atitudes no trabalho; potencialidades, espírito de independência e discernimento.
7.1.1 - A avaliação psicológica será realizada em conformidade com os processos técnico-científicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.
7.2 - A avaliação por banca examinadora será elaborada e executada por pessoa jurídica com experiência na área de concurso público, contratada pela PMC.
7.2.1 - A pessoa jurídica executora do processo de avaliação por banca examinadora poderá subcontratar empresa especializada em avaliação psicológica para aplica-
ção dos procedimentos discriminados no item 7.2.
7.3 - O local, horário e a empresa que realizará a avaliação por banca examinadora serão publicados no DOC e afixados nas sedes das Administrações Regionais e na 
sede do CMDCAC.
7.3.1 – O não comparecimento do candidato no local, data e horário indicados no 7.3 implicará na sua desclassificação.

8 - DO CURSO PREPARATÓRIO 
8.1 - O curso preparatório somente será administrado aos candidatos que foram classificados na avaliação por banca examinadora.O curso constará de palestras sobre:
a) O Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) Noções de ética;
c) Políticas públicas;
d) Noções sobre Administração Pública.
8.2 - O curso preparatório terá carga horária de 12 (doze) horas, dividida em 4 (quatro) módulos de 3 (três) horas.
8.3 - O candidato deverá ter aproveitamento e freqüência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso preparatório.
8.3.1 – O pré candidato ao final do curso preparatório deverá apresentar relatório orientado sobre os temas das palestras, para fins de avaliação do aproveitamento.
8.3.2 - O índice de freqüência será apurado por assinatura em lista de presença.
8.4 - O local, data e horário de realização do curso preparatório serão publicados no DOC e afixados nas sedes de Administração Regional e na sede do CMDCAC.

9 - DO REGISTRO DA CANDIDATURA
9.1 - O registro da candidatura constitui ato formal, lavrado em documento subscrito pelo CMDCAC, e será assegurado ao candidato que obtiver respectivamente:
a) aprovação do seu currículo pessoal pela Comissão Organizadora Central;
b) o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da pontuação total atribuída ao teste escrito;
c) classificação na avaliação por banca examinadora.
d) aproveitamento e freqüência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso preparatório.
9.2 - Após a expedição do registro o candidato estará apto a participar do processo eleitoral.
9.2.1 - É proibido qualquer ato que implique a promoção de candidatura antes da expedição do registro.
9.2.2 – É proibida qualquer vinculação de candidato, de sua candidatura e campanha à Político ou Partido Político.
9.3 - A lista contendo nome e número dos candidatos que obtiveram o registro de candidatura será afixada na sede das Secretarias da Administração Regional e na 
sede do CMDCAC e CRAS, CREAS e conselhos tutelares, Regionais e publicada no DOC.

10 - PROCESSO ELEITORAL
10.1 - O processo eleitoral terá as seguintes fases:
a) Campanha eleitoral;
b) Votação;
c) Apuração e proclamação dos eleitos.

10.2 - Da Campanha Eleitoral
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10.2.1 – É proibida Campanha Eleitoral por candidato, a captação de eleitores, aliciamento ou convencimento de votante “BOCA DE URNA”, durante o horário de vota-
ção, bem como é proibido o transporte de eleitores no dia da eleição, ou estimular/apoiar que outras pessoas o façam.
10.2.2 - Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto aos eleitores, através de debates, entrevistas, seminários e distribuição de panfletos.
10.2.3 - É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou a particulares.
10.2.4 - O material de divulgação das candidaturas não poderá veicular o nome dos patrocinadores, apoiadores, financiadores ou similares.
10.2.5 - Os meios de comunicação que se propuserem a realizar debates terão que formalizar convite a todos os candidatos inscritos na regional onde se der a realiza-
ção e deverá ter a presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos e será supervisionado pelo CMDCAC.
10.2.6 - Os debates deverão ter o regulamento apresentado pelos organizadores a todos os participantes, e ao CMDCAC, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência.
10.2.6.1 - Os debates deverão garantir oportunidades iguais para todos os candidatos, para exposição e resposta.
10.3 - Das Proibições
10.3.1 - É vedada a propaganda nos veículos de comunicação ou quaisquer outro tipo de anúncio em benefício de um ou mais candidatos, exceto o previsto item 
10.2.4 deste edital.
10.3.2 - É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes. 
10.3.3 - É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista das candidaturas deferidas, sendo o candidato que assim proceder 
penalizado com a eliminação da continuidade no processo.
10.3.4 - É vedada a utilização de faixas, outdoors e outros meios não previstos neste edital.
10.3.5 - É vedada a formação de chapas de candidatos, uma vez que cada candidato deverá concorrer individualmente.
10.3.6 - É vedado ao conselheiro tutelar promover campanhas no exercício de sua função, isto é, dentro do seu horário regular de trabalho, 08:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, sendo o candidato penalizado com a eliminação da continuidade no processo.
10.3.7 - É vedado aos membros da Comissão Organizadora Central e aos das Comissões Regionais Organizadoras promoverem campanha para qualquer candidato.
10.3.8 – É vedado o uso de estrutura pública para realização de campanha ou propaganda.
10.3.9 - As denúncias relativas ao descumprimento das regras do processo eleitoral,  deverão ser formalizadas por escrito, apontando com clareza o motivo da denún-
cia à Comissão Central Organizadora e poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do fato.
10.3.10 - As denúncias relativas ao descumprimento ou irregularidades nas etapas do processo, deverão ser formalizadas por escrito, apontando com clareza o motivo 
da denúncia, ao CMDCAC – Comissão Organizadora Central e, poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do 
fato.
10.4 - Das Penalidades
10.4.1 - Será penalizado com o cancelamento da candidatura e a perda do mandato o candidato que fizer uso de estrutura pública para realização de campanha ou 
propaganda.
10.4.2 – O candidato que desrespeitar os itens 9.2.2 e 10.2.1 será considerado carecedor de idoneidade moral para o cargo. 
10.4.3 - A denúncia de propaganda irreal insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes deverá ser analisada pela Comissão Organizadora Central, 
que, se a entender incluída nessas características, determinará sua suspensão.
10.4.4 - O não cumprimento do disposto nos itens 10.3.1 à 10.3.9 deste edital, implicará na exclusão do processo os candidatos que praticarem as referidas proibições, 
desde que as mesmas sejam devidamente comprovadas pela Comissão Organizadora Central e Comissões Regionais que, deverão fundamentar as decisões.
10.5 - Da Votação
10.5.1 – A votação ocorrerá no dia 04 de outubro de 2015;
10.5.2 - A escolha dos membros efetivos e suplentes de cada conselho tutelar ocorrerá por voto direto, secreto e facultativo de cidadãos eleitores de Contagem.
10.5.2.1 - A inscrição de votante será realizada no dia e no horário de votação.
10.5.2.2 - O votante deverá obrigatoriamente no ato da votação portar Título de Eleitor e documento de identificação válido nacionalmente, ou seja, conste filiação, 
retrato e assinatura.
10.5.3 - A votação será realizada nas escolas em cada circunscrição regional, das 8 (oito) às 16 (dezesseis) horas de domingo previamente publicado pelo CMDCAC no 
DOC.
10.5.3.1 - A data, os locais de votação, a lista de candidatos serão divulgados com antecedência.
10.5.3. 2 - Às 16 (dezesseis) horas do dia da eleição serão distribuídas senhas aos presentes, para assegurar-lhes o direito de votação.
10.5.4 - Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e um suplente para o acompanhamento de cada local onde ocorrer a votação e apenas um para a apura-
ção.
10.5.4.1 - O nome do fiscal e do suplente deverão ser indicados à Comissão Regional Organizadora/ Central com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas 
antes do dia da votação, em formulário oferecido pelo CMDCAC.
10.5.4.2 - O fiscal deverá portar crachá e poderá solicitar ao presidente da mesa de votação o registro em ata de irregularidade identificada no processo de votação.
10.5.5 - Haverá postos de votação em equipamentos públicos no Município previamente determinados.
10.5.5.1 - Cabe à Comissão Regional Organizadora a determinação dos locais de votação, e a sua definição depende de convalidação da Comissão Organizadora Central 
e vistoria do local se assim entender.
10.6 - Dos Procedimentos da Votação
10.6.1 - Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá à votação.
10.6.2 - O votante que não souber ou não puder assinar usará a impressão digital como forma de identificação.
10.6.3 - Serão afixadas, em local de votação, listas das candidaturas deferidas por circunscrição regional, no prazo de até 10 (dez) dias antes da votação.
10.6.4 - O processo de votação será manual e o controle informatizado.
10.6.4.1 - Será considerado inválido o voto cuja cédula:
a) esteja assinalada com mais de 1 (um) candidato;
b) contiver expressão, frase ou palavra;
c) não corresponder ao modelo oficial;
d) não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;
e) estiver em branco.
10.7 - Das Mesas de Votação
10.7.1 - As mesas de votação serão compostas por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, escolhidos pela Comissão Central/Regional Organizadora no prazo 
mínimo de 10 (dez) dias de antecedência do pleito.
10.7.2 - Não poderão participar da mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes, por consangüinidade ou afinidade, até o segundo grau ou o seu cônjuge, 
convivente ou companheiro.
10.7.3 - Compete à mesa de votação
a) solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra na votação;
b) lavrar ata de votação, anotando eventual ocorrência;
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c) remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Central Organizadora;
10.8 - Da Apuração e da Proclamação dos Eleitos
10.8.1 - Concluída a votação, as urnas serão encaminhadas a Guarda Municipal  e/ou outro local que for designado pela Comissão Central Organizadora da Eleição 
lavrada a ata de conferencia da urna,  os membros da Mesa de Votação encaminharão o mapa do processo de votação e os demais documentos para a totalização à 
Comissão Central  Organizadora.
10.8.2 - A Comissão Central Organizadora, de posse do mapa do processo de escolha, proclamará os escolhidos e afixará boletins do resultado nas Regionais e na sede 
do CMDCAC.
10.8.3 – A Comissão Eleitoral Central será competente para analisar, decidir, de forma Sumária, os casos de denúncias envolvendo candidatos, após, ouvir os mesmos, 
ficar comprovado que o candidato não é possuidor de Idoneidade Moral para o exercício do Cargo de Conselheiro Tutelar, Poderá CASSAR a candidatura ou NEGAR a 
proclamação da eleição do candidato. 
10.8.4 - O CMDCAC proclamará o resultado do pleito, publicando os nomes dos eleitos e o número dos votos recebidos, no DOC.
10.8.5 - Serão considerados eleitos os primeiros candidatos mais votados, conforme o número de vagas de conselheiros tutelares que existirem no Município na data da 
eleição, ficando os candidatos subsequentes, pela ordem de classificação, como suplentes.
10.8.5.1 - Os eleitos serão classificados conforme o número de votos recebidos e os mais votados terão preferência para escolha da sede de conselho tutelar onde 
atuará no seu mandato.
10.8.6 - Havendo empate, será aclamado vencedor o candidato que tiver obtido o maior número de pontos no teste escrito, persistindo o empate, será aclamado 
vencedor o candidato de maior idade.
10.8.7 - O processo de apuração e da proclamação dos eleitos ocorrerá sob a supervisão do CMDCAC e fiscalização do Ministério Público.
11 - DA POSSE DOS ELEITOS
11.1 - A posse dos eleitos será dada após homologação pelo CMDCAC e ratificação por ato do Prefeito, no dia 10 de janeiro do ano de 2016 nos termos da Lei 
12.696/12.
11.2 - No momento da posse, o escolhido assinará documento no qual conste declaração de que não exerce atividade incompatível com o exercício da função de conse-
lheiro tutelar e ciência de seus direitos e deveres, observadas as vedações constitucionais.
12- DOS RECURSOS
12.1 - Caberá recurso à Comissão Organizadora Central contra:
a) reprovação no teste escrito de conhecimento,
b) reprovação na banca examinadora;
c) reprovação no curso preparatório;
d) resultado final.

12.1.1 - O recurso previsto nos itens "a", “b”, “c” e “d” do item 12.1 deverá ser apresentado em 24 (vinte e quatro) horas, contado da publicação no Diário Oficial do 
Município - DOC.
12.1.2 - O recurso contra o resultado final deverá ser apresentado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da publicação no Diário Oficial do Município - DOC.
12.1.3 - Os recursos que tratam os incisos "b", “c” e "d” serão recebidos pelo CMDCAC e encaminhados para pessoa jurídica responsável por sua realização, que deverá 
apresentar o resultado da análise dos mesmos ao CMDCAC em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da entrega dos recursos à mesma.
12.1.4 - Os resultados das análises dos recursos deverão ser publicados no Diário Oficial do Município - DOC.
12.2 - O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado, com a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado.
12.3 - O recurso deverá conter o nome do candidato e o número de inscrição, a identificação da regional e deverá ser entregue no CMDCAC dentro do prazo previsto.
12.4 - Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou entregue fora do prazo ou não subscrito pelo próprio candidato.
12.5 - Não serão aceitos recursos interpostos por carta, fac-símile, telex, telegrama, Internet.
12.6 - O recurso não terá efeito suspensivo, salvo decisão escrita em sentido contrário, da Comissão Organizadora Central.
12.7 – Da decisão da Comissão Central Organizadora sobre o recurso não caberá outros recursos.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - O CMDCAC publicará no Diário Oficial do Município - DOC o calendário relativo à data, horário, local de realização da prova escrita, da avaliação por banca exa-
minadora, do curso preparatório e da votação, bem como de todos os atos necessários a cumprir com disposto neste edital.
13.2 - Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo CMDCAC, em sessão plenária, e publicados no DOC.
13.3 - A Promotoria da Infância e da Juventude é órgão competente para fiscalizar este processo de escolha.
Contagem, 09 de fevereiro de 2015

Luana Adriana da Silva Torres 
Presidenta do CMDCAC 

RESOLUÇÃO Nº 13/2015

Regulamenta o processo de escolha e posse dos Membros dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente das regionais Vargem das Flores, Eldorado,  
Nacional, Ressaca, Industrial e Petrolândia  do município de Contagem. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal 
8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal 12.696, de 25 de julho de 2012 e pela Lei Municipal 3.967 de 18 de novembro de 2005, a Resolução nº 152/2012 do CONAN-
DA, Resolução n° 170/2014 do CONANDA, a Resolução nº 02/2010 do CMDCAC, no que se refere à atribuição de regulamentar a escolha dos membros dos Conselhos 
Tutelares, 

Resolve: 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A presente resolução regulamenta o processo de escolha e posse dos membros dos Conselhos Tutelares do município de Contagem.   

Art. 2º. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto de cinco membros, escolhidos pelo município  para mandato de quatro anos, 
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permitida uma recondução, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

§ 1º. As atribuições do Conselho Tutelar estão estabelecidas na Lei Federal 8.069/1990, artigos 95 e 136, I a XI, e afins.

§ 2º. O mandato do Conselheiro Tutelar é de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, conforme Lei Federal 8.069/1990, artigo 132; Lei Municipal 3.967/2005, 
artigo 31, § 1º; e Resolução 075/2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, artigo 10º.

Art. 3º. O processo de escolha será convocado pelo CMDCAC através de edital obedecendo-se o disposto nesta resolução, nas leis: municipal e federal e na Resolução nº 
170/2014 do CONANDA.

Art. 4º. O CMDCAC instituirá uma Comissão Organizadora Central e oito Comissões Regionais para ajudar a coordenar o processo de escolha. 

Art. 5º. O candidato à função gratificada de Conselheiro Tutelar deverá preencher os requisitos exigidos pela lei federal, pela lei municipal e suas alterações, por esta 
resolução e pelo edital do processo de escolha. 

Art. 6º. O processo de escolha compreenderá os seguintes procedimentos: 

I - inscrição; 
II - análise do currículo pessoal e documentação do candidato; 
III - teste escrito de conhecimentos;
IV - avaliação por banca examinadora; 
V- registro da candidatura;
VI- processo de escolha;
VII- proclamação dos eleitos;
VIII- curso preparatório;
IX - homologação.

Parágrafo único. O teste escrito de conhecimentos, a avaliação por banca examinadora e o curso preparatório serão realizados por pessoa jurídica especializada com 
experiência em concursos, a ser contratada pela Prefeitura Municipal de Contagem – PMC e/ou por equipe de técnicos do quadro do Município.

CAPÍTULO I
DAS COMISSÕES ORGANIZADORAS

Seção I
Comissão Organizadora Central

Art. 7º. A Comissão Organizadora Central será composta por 10 (dez) membros, assim distribuídos:

I - pelo Presidente e vice presidente do CMDCAC;
II – pela comissão de acompanhamento dos conselhos tutelares designados em Plenária, exceto os que apoiarem candidatos através de ações pessoais e/ou institucio-
nais;
§ 1º. Haverá pelo menos, 01 (um) membro da Câmara Técnica e 01 (um) membro do Apoio Administrativo para dar suporte à Comissão Organizadora Central. 
§ 2º. Os Conselheiros que trata este artigo serão escolhidos entre os titulares e suplentes. 
III – por 01(um) representante dos conselhos tutelares, que não concorrerá a novo mandato.
IV – por 01(um) representante da Secretária Municipal de Educação – SEDUC.
V – por 01(um) representante da Secretária Municipal de Defesa Social – SMDS.

Art. 8º. Compete à Comissão Organizadora Central:
I - coordenar o processo de escolha; 
II - analisar o currículo dos candidatos, verificar a documentação e a veracidade dos dados descritos; 
III - deferir candidatura, incluindo atribuição de número aos candidatos;
IV - instituir as Comissões Regionais Organizadoras, orientar e acompanhar suas ações;
V - receber recursos;
VI – orientar e acompanhar, no que for necessário, a empresa especializada e/ou a equipe de técnicos de que trata o artigo 6.º.
VII – definir os locais de votação;
VIII – preparar a relação nominal das candidaturas deferidas;
IX – receber impugnação de candidatura e decidir sobre ela;
X – registrar as candidaturas após o deferimento;
XI – supervisionar os trabalhos do processo de escolha;
XII – fazer apuração dos votos,
XIII - responder de imediato a consulta feita por mesa de votação durante o processo de escolha;

Art. 9º. Os integrantes da Comissão Central são os seguintes:
• Luana Adriana da Silva Torres – Presidente do CMDCAC – Secretaria de Desenvolvimento Social.
•  Maria Dolores Lima de Paiva – Vice Presidente do CMDCAC – Representante da Sociedade Civil.
• Representante da SEDUC – Telma de Freitas; 
• Representante da SDSH – Mércia Karin de Freitas;
• Representante do Conselho Tutelar – Odília Alves Santos Teles;
• Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselheiros Tutelares:
Rosangela Costa;
Marina Aparecida Dutra 
Eliamar Florência da silva 
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Alan Vasconcelos souza Bandeira
Nayara Correa Tiburcio 
Katia Maria Ribeiro
• Apoio Tecnico Jose Candido Rodrigues Neto;

Seção II
Comissão Regional Organizadora

Art. 10º. Haverá uma comissão organizadora em cada regional em que ocorrerá processo de escolha, sob supervisão da Comissão Organizadora Central, com a seguinte 
composição: 

I - 01 (um) representante do Núcleo Educacional da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC;
II – representantes das escolas públicas, municipais e/ou estaduais, que funcionarão como postos de votação; 
III - 02 (dois) representantes de entidades da sociedade civil das respectivas Comissões Regionais de Assistência Social;
IV – 02 (dois) representantes da respectiva Administração Regional designados pelo Administrador Regional;
V – 02(dois) representantes da Secretaria Municipal Desenvolvimento  Social. 

Parágrafo Único: Cada Comissão Regional Organizadora contará com o apoio direto de pelo menos 02 (dois) integrantes da Comissão Organizadora Central.

Art. 11. Não poderá participar da Comissão Organizadora o candidato inscrito e seus parentes, por consangüinidade ou afinidade, até o segundo grau ou o seu cônjuge 
ou companheiro. 

Art. 12. Compete a cada Comissão Regional Organizadora:

I – garantir a publicidade de ato pertinente ao processo de escolha;
II - instituir as mesas de votação, compostas por 3 (três) membros efetivos e 1(um) suplente, designando e credenciando seus membros, com aprovação da comissão 
central;
III - credenciar fiscais;
IV - organizar seminário, debate e outras atividades envolvendo os candidatos e a comunidade, com o fim de divulgar a política e os órgãos de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente;
V – Fiscalizar a propaganda de candidato obedecido o disposto na Lei Municipal 3.967/2005 alterada pela Lei n° 4640/2013, artigo 23, Edital e nesta Resolução.
VI - escolher o coordenador, que terá direito a voto comum e de desempate das decisões das comissões Regionais Organizadoras.

Parágrafo único: Os membros das oitos Comissões Regionais Organizadoras estão impedidos de manifestar qualquer tipo de apoio pessoal e/ou institucional a qualquer 
candidato aos Conselhos Tutelares.

CAPÍTULO II
DA CANDIDATURA

Art. 13. Pode concorrer à função de Conselheiro Tutelar a pessoa que, até a data de encerramento da inscrição atenda os seguintes requisitos, mediante comprovação: 

I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residir no Município há pelo menos 02 (dois) anos;
IV - 
V - ter reconhecida experiência, de no mínimo de 02 (dois) anos, em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do adolescente;
VI - estar inscrito como eleitor no município de Contagem, comprovado com a apresentação do titulo de eleitor; 
VII - estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
VIII - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
IX – possuir, no mínimo, o ensino superior completo.
X - estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de Conselheiro tutelar.
XI - possuir noções básicas de computação (Excel, Word, Windows, Internet), comprovada através de declaração preenchida em formulário próprio cedido pelo CMDCA.

§ 1º - A idoneidade moral a que se refere o inciso I deste artigo deverá ser comprovada por:
a) certidão dos foros criminais da Justiça Federal e Estadual; 
b) atestado de antecedentes "nada consta", fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A experiência a que se refere o inciso V deste artigo deverá ser comprovada: 
a) mediante apresentação de currículo pessoal, discriminando-se, de maneira detalhada, o exercício destas atividades com, no mínimo, 01 (uma) fontes de referência de 
pessoas jurídicas que atuam na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente;
b) por meio de Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou declaração do representante legal de entidade constituída para tal fim, desde que sejam de 
entidades devidamente registradas no CMDCAC ou;
c) por meio de declaração proveniente de entidade juridicamente constituída, assinada por seu responsável acompanhada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ ou;
d) por meio de declaração proveniente de escola assinada pelo diretor. 

§ 3º - A escolaridade a que se refere o inciso IX será comprovada com diploma de curso superior completo (3° grau) reconhecido pelo MEC.

Art. 14. A candidatura é individual, não poderá o candidato ter atuação político- partidária, na campanha e nem no exercício da função; nem estar vinculado a grupo 
religioso ou econômico.

Seção I
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Dos Impedimentos

Art. 15. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunha-
dio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juven-
tude, em exercício na Comarca. 

Art. 16. São terminantemente impedidos de se inscreverem no processo de escolha os cidadãos que exerceram a função de Conselheiro Tutelar nos últimos dois manda-
tos.

CAPITULO III
DA INSCRIÇÃO

Art. 17. O período das inscrições do processo de escolha será definido no edital. 

Art. 18. No ato da inscrição o pré candidato deverá: 

I - preencher requerimento, em modelo próprio, a ser fornecido no local da inscrição (sede do CMDCA – Avenida João Cesar de Oliveira, n.º  3481, 4º andar, Bairro 
Eldorado, no qual declare atender às condições exigidas para a inscrição e submeter-se às normas expressas na presente resolução e no edital;
II - apresentar fotocópia de documento de identidade de valor legal do qual conste filiação, retrato e assinatura;
III - apresentar currículo pessoal e documentos que comprovem todas as condições enumeradas no art. 12 desta resolução. 
Parágrafo Único- Se após a homologação dos Conselheiros eleitos e a qualquer tempo, se comprove que o candidato forneceu informações ou assinou formulários 
afirmando dados incompatíveis com a realidade os quais prejudicarão o exercício da função, o interessado será penalizado com a perda do mandato, e encaminhado ao 
Ministério Público, para as providencias cabíveis. 

CAPÍTULO IV
ANÁLISE DOS CURRÍCULOS

Art. 19. O currículo e a documentação do candidato serão analisados pela Comissão Organizadora Central a qual decidirá sobre o seu deferimento ou indeferimento.

Art. 20. O currículo será formado pelas informações pessoais e profissionais declaradas e pelos documentos que comprovem os requisitos enumerados pelo art. 13 
desta resolução. 

Art. 21. A Comissão Organizadora Central poderá providenciar diligências no sentido de apurar a veracidade dos documentos e declarações apresentados. 

Parágrafo Único: As eventuais denúncias no que se refere o artigo 13 devem ser encaminhadas ao CMDCAC.

CAPÍTULO V
TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTOS

Art. 22. O teste escrito de conhecimentos a ser elaborado por empresa especializada contratada pela PMC e/ou por equipe de técnicos do Município versará sobre:

I - A Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - com as alterações posteriores.
II - A Lei Municipal nº 3.967/2005 e suas alterações;
III - Políticas Públicas;
IV - Noções básicas de informática;
V - Instrumental de atuação.

§ 1º. O conhecimento da Lei Federal nº 8.069/90 avaliará a capacidade de interpretação do texto legal. 
§ 2º. O conhecimento da Lei Municipal 3.967/2005 avaliará o conhecimento acerca do exercício da função de Conselheiro Tutelar, da vacância, dos direitos, das van-
tagens, das férias, da licença, das concessões, do tempo de serviço, dos deveres, das proibições, da acumulação e da responsabilidade, das penalidades, do processo 
administrativo disciplinar e outros aspectos da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 3º. O conhecimento sobre políticas públicas avaliará a interação do candidato com as políticas públicas: políticas destinadas à defesa, atendimento e promoção dos 
direitos da criança e do adolescente. 
§ 4º. A bibliografia referente ao teste de políticas públicas será publicada no DOC.
§ 5º. A matéria relativa ao teste de conhecimentos das noções básicas de informática será disciplinada no edital. 
§ 6º. O teste de instrumental de atuação avaliará a capacidade do candidato de:
I - analisar e nomear a situação de violação de direitos da criança e do adolescente;
II - tomar iniciativa quanto às violações dos direitos da criança e do adolescente;
III - analisar e encaminhar casos de sua competência;
IV - elaborar textos com raciocínio lógico e com clareza de idéias. 

Art. 23. O teste escrito de conhecimentos constará de 10 (dez) questões objetivas (de múltipla escolha) e 05 (cinco) questões dissertativas (abertas), conforme a Lei 
Municipal 3.967/2005 alterada pela lei  4640/2013, artigo 26, e contemplará, no conjunto, aspectos relacionados à Lei Federal 8.069/1990, Lei Municipal 3.967/2005, 
políticas públicas, informática e instrumental de atuação e terá a duração de 03 (três) horas.

CAPÍTULO VI
AVALIAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA

Art. 24. A avaliação por banca examinadora será elaborada e executada por empresa com experiência na área de concurso público, contratada pela Prefeitura Municipal 
de Contagem e/ou por técnicos do quadro do Município.
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§ 1º. A Banca Examinadora avaliará, através de testes, entrevistas, dinâmicas de grupo ou outros instrumentos pertinentes, os seguintes requisitos dos candidatos: 
ética, relacionamento interpessoal, adaptação; percepção de si; patologias; crenças e valores; poder e autoritarismo; atitudes no trabalho; potencialidades, espírito de 
independência e discernimento. 
§ 2º. A empresa executora do processo de avaliação por banca examinadora poderá subcontratar empresa especializada em avaliação psicológica para aplicação dos 
procedimentos discriminados no parágrafo anterior. 
§ 3º. A avaliação por banca examinadora, seja por empresa ou por técnicos do município será realizada em conformidade com os processos técnico-científicos aprova-
dos pelo Conselho Federal de Psicologia. 

CAPÍTULO VII
CURSO PREPARATÓRIO

Art. 25. O curso preparatório será destinado apenas aos candidatos eleitos e respectivos suplentes. O mesmo  constará de palestras sobre:
I -  Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase nas atribuições do Conselho Tutelar;
II - Ética;
III - Políticas públicas direcionadas à atenção aos direitos da criança e do adolescente e ao atendimento dos casos de ameaça e/ou violação dos direitos da população 
infanto-juvenil.
IV – Noções sobre administração pública.

Art. 26. A carga horária do curso preparatório constará do Edital.

Art. 27. O candidato deverá ter aproveitamento e freqüência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso preparatório. 

Parágrafo único - A  freqüência será apurada por assinatura em lista de presença.

CAPÍTULO VIII
REGISTRO DA CANDIDATURA

Art. 28. O registro da candidatura constitui ato formal, lavrado em documento subscrito pelo CMDCAC, e será assegurado ao candidato que obtiver respectivamente:
a) aprovação do seu currículo pessoal e documentação completa pela Comissão Organizadora Central;
b) o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da pontuação total atribuída ao teste escrito de conhecimentos;
c) classificação na avaliação por banca examinadora;
d) aproveitamento e freqüência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso preparatório.

Art. 29. Após a expedição do registro o candidato estará apto a participar do processo eleitoral.

Parágrafo único. É proibido qualquer ato que implique a promoção de candidatura antes da expedição do registro, sendo o candidato penalizado com a eliminação da 
continuidade no processo.

CAPÍTULO IX
PROCESSO ELEITORAL

Seção I
Da Campanha eleitoral

Art. 30. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto aos eleitores, através de debates, entrevistas, seminários e distribuição de panfletos.
Parágrafo único- É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou a particulares, conforme consta no Edital.

Art. 31. O material de divulgação das candidaturas não poderá veicular o nome dos patrocinadores, financiadores ou similares. 

Art. 32. Os meios de comunicação que se propuserem a realizar debates terão que formalizar convite a todos os candidatos inscritos.  deverá ter a presença de, no míni-
mo, 06 (seis) candidatos e será supervisionado pelo CMDCAC.

Art. 33. Os debates deverão ter o regulamento apresentado pelos organizadores a todos os participantes, Comissões Regionais e ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Contagem, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Art. 34. Os debates previstos deverão garantir oportunidades iguais para todos os candidatos, para exposição e resposta.

Subseção I
Proibições
Art. 35. É vedada a propaganda nos veículos de comunicação ou quaisquer outros tipos de anúncio em benefício de um ou mais candidatos, exceto o previsto no art. 
32. 

Art. 36. É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes.

Art.37. É proibida Campanha Eleitoral por candidato, a captação de eleitores, aliciamento ou convencimento de votante “BOCA DE URNA”, durante o horário de vota-
ção, bem como é proibido o transporte de eleitores no dia da eleição, ou estimular/apoiar que outras pessoas o façam.

Art. 38. É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista das candidaturas deferidas, sendo os candidatos penalizados com a 
eliminação da continuidade no processo. 

Art. 39. É vedada a utilização de faixas, outdoors e outros meios não previstos nesta resolução.
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Art.40. É vedada a formação de chapas de candidatos, cada candidato deverá concorrer individualmente.

Art. 41. É vedado ao Conselheiro Tutelar promover campanha no exercício de sua função, isto é, dentro do seu horário regular de trabalho, de 08:00 às 17:00 horas, de 
segunda à sexta-feira, sendo o candidato penalizado com a eliminação da continuidade no processo.

Art. 42. É vedado aos membros da Comissão Organizadora Central e os das Comissões Regionais Organizadoras promoverem campanha para qualquer candidato. 

Art. 43. É vedado ao candidato promover diretamente o transporte de eleitores ou estimular/apoiar que outras pessoas o façam, no dia da votação, conforme determi-
na o Edital.

Art. 44. As denúncias relativas ao descumprimento das regras do processo eleitoral deverão ser formalizadas por escrito, apontando com clareza o motivo da denúncia, 
à Comissão Organizadora Central, que remeterá à Comissão Central com parecer inicial, e poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias do fato, observando o determinado em Edital.

Subseção II
Das Penalidades
Art. 45. Será penalizado com o cancelamento da candidatura e a perda do mandato o candidato que fizer uso de estrutura pública para realização de campanha ou 
propaganda.

Art. 46. A denúncia de propaganda irreal insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes deverá ser analisada pela Comissão Organizadora Central, 
que, se a entender incluída nessas características, determinará sua suspensão. 

Art. 47. Será penalizada com impossibilidade de concorrer à eleição para composição do CMDCAC como representante da sociedade civil, por dois pleitos consecuti-
vos, a instituição social cujo representante legal assinar declaração ou atestado falso para apresentar ou referendar inscrição/candidatura de interessados no processo 
eleitoral, observando as penalidades do Edital.

Art. 48. Serão penalizadas com impossibilidade de apresentar ou referendar candidatos ao processo de escolha ao Conselho Tutelar, para dois mandatos consecutivos, 
em qualquer regional do município de Contagem, a instituição social e a entidade religiosa cujos representantes legais assinarem declarações ou atestados falsos, 
conforme prevê o Edital.

Art. 49. Serão penalizadas com representação criminal as instituições sociais ou entidades  cujos representantes legais assinarem declarações ou atestados falsos.

Art. 50. Será penalizado conforme as normas e os critérios da SEDUC o diretor de escola que assinar declaração ou atestado falso para apresentar ou referendar inscri-
ção/candidatura de interessados no processo eleitoral.

Art. 51. Todos os atos referentes às penalidades de que trata esta subseção serão publicados no Diário Oficial de Contagem – DOC.

Seção II
Da Votação

Art. 52. A escolha dos membros efetivos e suplentes de cada conselho tutelar ocorrerá por voto direto, secreto e facultativo de cidadãos eleitores no município de 
Contagem. 
§ 1º. O cadastro do votante será realizado no dia e no horário de votação, conforme determinação do edital. 
§ 2º. Será fornecido ao votante comprovante de votação. 

Art. 53. A votação será realizada em cada circunscrição regional, das 08 (oito) às 16 h (dezesseis) horas de domingo previamente publicado pelo CMDCAC no Diário 
Oficial - DOC.
§ 1º - A data, os locais de votação, a lista de candidatos serão divulgados com antecedência. 
§ 2º - Às 16h (dezesseis horas) do dia da eleição serão distribuídas senhas aos presentes, para assegurar-lhes o direito de votação. 

Art. 54. Cada candidato poderá fiscalizar ou indicar 01 (um) fiscal e um suplente para o acompanhamento do processo de votação, devidamente credenciado pela 
Comissão Regional Organizadora, apenas um poderá acompanhar o processo de apuração.
§ 1º. O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão Regional Organizadora com antecedência mínima 03 (cinco) dias antes do dia da votação.
§ 2º. O fiscal deverá portar crachá, fornecido pela Comissão Organizadora Regional, e poderá solicitar ao presidente da mesa de votação o registro em ata de irregulari-
dade identificada no processo de votação. 

Art. 55. Haverá postos de votação em equipamentos públicos no Município previamente determinados. 
§ 1º . Cabe à Comissão Organizadora Central a indicação dos locais de votação e a sua definição, com estrutura mínima adequada. 
§ 2.º. A lista com os nomes e os endereços dos locais de votação será publicada no DOC, e afixada no CMDCAC e nas regionais.

Subseção I
Dos Procedimentos da Votação
Art. 56. Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá à votação. 
Parágrafo único. O votante que não souber ou não puder assinar usará a impressão digital como forma de identificação. 

Art. 57. Serão afixadas, em local de votação, listas das candidaturas deferidas, no prazo de até 3 (três) dias antes da votação.

Art. 58. Será utilizado o voto de cédula, a qual terá impressa o nome e/ou apelido dos candidatos, com seu respectivo número de registro, e para ser válida deverá estar 
rubricada pelos integrantes da mesa de votação.

Parágrafo único. Será considerado inválido o voto cuja cédula:
I - assinalar mais de 1 (um) candidato;
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II - contiver expressão, frase ou palavra;
III - não corresponder ao modelo oficial;
IV - não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;
V - estiver em branco. 

Subseção II
Das Mesas de Votação
Art. 59. As mesas de votação serão compostas por 3 (três) membros efetivos e 1(um) suplente, escolhidos pela Comissão Organizadora Central no prazo mínimo de 10 
(dez) dias de antecedência do pleito.

Art. 60. Não poderá participar da mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes, por consangüinidade ou afinidade, até o segundo grau ou o seu cônjuge ou 
companheiro.

Art. 61. Compete à mesa de votação:

I - solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra na votação;
II - lavrar ata de votação, anotando eventual ocorrência;
III - realizar a apuração dos votos, lavrando ata específica e preenchendo o mapa respectivo;
IV - remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Organizadora Central.

Seção III
Da Apuração e da Proclamação dos Eleitos

Art. 62. Após o encerramento da votação, as urnas serão conduzidas a Guarda municipal ou a outro local igualmente seguro para serem guardadas e a apuração 
ocorrerá no dia seguinte, observando o Edital.

Parágrafo único: Candidatos e/ou fiscais poderão acompanhar a condução das urnas ao local em que serão guardadas após a votação, bem como acompanhar seu 
deslocamento ao local de apuração no dia seguinte.

Art. 63. Concluída a votação e lavrada a ata de apuração, os membros da Mesa de Votação encaminharão o mapa do processo de votação e os demais documentos 
para a totalização à Comissão Organizadora Central.

Art. 64. A Comissão Organizadora Central, de posse do mapa do processo de escolha, proclamará os eleitos e afixará boletins do resultado nas regionais, na sede do 
CMDCAC e publicará no DOC.

Art. 65. O CMDCAC proclamará o resultado do pleito, publicando no DOC os nomes dos eleitos e o número dos votos recebidos.

Art. 66. Serão considerados eleitos os primeiros candidatos mais votados, conforme o número de vagas de conselheiros tutelares que existirem no Município na data da 
eleição, ficando os candidatos subsequentes, pela ordem de classificação, como suplentes.
 § 1º Os eleitos serão classificados conforme o número de votos recebidos e os mais votados terão preferência para escolha da sede de conselho tutelar onde atuará no 
seu mandato.
§ 2º Havendo empate, será aclamado vencedor o candidato que tiver obtido o maior número de pontos no teste escrito, persistindo o empate, será aclamado vencedor 
o candidato de maior idade.
 
Art. 67. O processo de apuração e da proclamação dos eleitos ocorrerá sob a supervisão do CMDCAC e fiscalização do Ministério Público.

CAPÍTULO X
DA POSSE DOS ELEITOS 

Art. 68. A posse dos eleitos será dada após homologação pelo CMDCAC e ratificação por ato do Prefeito, após a divulgação do resultado do processo de escolha.

Parágrafo único- A posse dos eleitos será dada após homologação pelo CMDCAC e ratificação por ato do Prefeito, no dia 10 de janeiro do ano de 2016.
. 
Art. 69. No ato da posse, o eleito assinará documento no qual conste declaração de que não exerce atividade incompatível com o exercício da função de Conselheiro 
Tutelar e ciência de seus direitos e deveres, observadas as vedações constitucionais. A falsa declaração que privilegie o candidato incidirá na perda do mandato.

CAPÍTULO XI
DOS RECURSOS

Art. 70. Caberá recurso à Comissão Organizadora Central contra:
I - reprovação no teste escrito de conhecimentos;
II - reprovação na banca examinadora;
IV - resultado final;
V – Reprovação do curso preparatório.
§ 1º. Qualquer recurso previsto neste artigo deverá ser apresentado em 24 (vinte e quatro) horas, contado da publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC. 
§2º . Os recursos referentes ao teste escrito de conhecimentos ou à banca examinadora serão recebidos pelo CMDCAC e encaminhados para a empresa ou para a equi-
pe técnica responsável por sua realização. O parecer final será do CMDCAC. 

Art. 71. O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado. 

Art. 72. O recurso deverá conter o nome do candidato e o número de inscrição e deverá ser entregue diretamente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente dentro do prazo previsto. 
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Art. 73. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou entregue fora do prazo ou não subscrito pelo próprio candidato.

Art. 74. Não serão aceitos recursos interpostos por carta, fac-símile, telex, telegrama, internet.

Art. 75. Da decisão da Comissão Organizadora Central sobre o recurso não caberá novo recurso.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 76. O CMDCAC publicará no Diário Oficial de Contagem – DOC o calendário relativo a data, horário, local de realização do teste escrito, da avaliação por banca 
examinadora, do curso preparatório e da votação, bem como de todos atos necessários a cumprir o processo de escolha.

Art. 77. Os casos omissos desta resolução serão resolvidos pela Comissão Organizadora Central e publicados no DOC. 

Art. 78. A Promotoria da Infância e da Juventude é órgão competente a fiscalizar o processo de escolha.

Art. 79 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 80. Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 09 de fevereiro de 2015.

Presidente do CMDCA de Contagem

C.M.D.P.D.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.
ERRATA 
EDITAL 001/2015 – CMDPD. 
Art 1º – O Edital 001/2015 – CMDPD, publicado na edição 3593, de 26 de março de 2015,  do Diário Oficial de Contagem, que o dispõe sobre o processo eleitoral dos 
representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD deve ser lido com a seguinte alteração no itém 
8.1:
“8.1  – O calendário do processo eleitoral é o que segue:

Nomeação e Posse Conselheiros eleitos e indicados pelos poderes públicos. 3 de junho À Definir”

A nova redação determina a seguinte data para a posse:

“Nomeação e Posse
Conselheiros eleitos e indicados pelos poderes públi-
cos.

29 de junho
a partir das 14h

Auditório da Prefeitura de Contagem: 
Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200 bairro Camilo Alves

Contagem, 15 de maio de 2015
Marcelo Lino da Silva
Presidente do CMDPD.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD -
RESOLUÇÃO 002/ 2015 – CMDPD
Institui a Comissão Organizadora da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência. 
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoas com Deficiência – CMDPD, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 4.716, de 09 de 
janeiro de 2015; e considerando:
I – Deliberação da 82ª Reunião Ordinária, do dia 13 de maio de 2015, que indicou membros para a composição da Comissão Organizadora da Plenária Temática da 
Pessoa com Deficiência; 
Resolve: 
Art. 1º - Instituir a Comissão Organizadora da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência. 
Art. 2º - Compete à Comissão Organizadora:
I – coordenar, organizar, registrar, viabilizar e realizar a Plenária Temática da Pessoa com Deficiência
II – deliberar sobre questões e dirimir dúvidas relativas à inscrição dos participantes da Plenária Temática.
III – responsabilizar-se pelas atas e documentos norteadores da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência;
IV – implementar estratégias de mobilização e garantir a participação popular na Plenária Temática da Pessoa com Deficiência;
IV  - efetuar outros encaminhamentos e providências necessárias a realização da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência.
Art. 3º -  A Comissão Organizadora é composta por 07 (sete) membros designados em reunião plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – CMDPD, do dia 13 de maio 2015, relacionados em ordem alfabética:
1 - Agostinho José dos Santos
2 - Anderson Elias da Silva
3 - Antônio  Augusto de Souza Loures
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4 – Fátima Lopes de Magalhães
5 - Francisco Ludgero Fernandes de Oliveira
6 - Marcelo Lino da Silva
7 – Maurício Alves Peçanha
Art. 4º - A Comissão Organizadora da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência tem como coordenador o presidente do CMDPD, o Sr. Marcelo Lino da Silva.
Art. 5º – É facultado à Comissão Organizadora da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência convocar reuniões ampliadas com a participação de outros interessados, 
no intuito de desenvolver os trabalhos e ampliar o processo decisório.    
Art. 6º - Após a conclusão dos trabalhos é extinta a Comissão Organizadora da Plenária Temática da Pessoa com Deficiência.
Art. 7º – Esta resolução, retroage seus efeitos a partir de 8 de abril de 2015.
Contagem,  13 de maio de  2015.
 Marcelo Lino da Silva
Presidente do CMDPD

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 093
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 093º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 18/05/2015 a 25/05/2015:
MÉDICO PSIQUIATRA  – 1º classificado
    Contagem, 11 de Maio de 2015.
Evandro José da Silva
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

Portaria nº 6.991, de 06 de abril de 2015.
 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no Artigo 31, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Prorrogação de Licença sem Vencimentos, no período de 01/05/2015 a 30/04/2016, a servidora Rosangela Almeida de Souza, matrícula de nº 199465, 
titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2015.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 06 de abril de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:

93º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO PSIQUIATRA 1º ROBERTA MENDES RIBEIRO 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem, 11 de Maio de 2015

Funec

EXTRATO
Décimo Quinto Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) 
abaixo mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 
30 de setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/2013, homologado 
pela Portaria Nº 121, datada de 19/07/2013 e publicada no Diário Oficial de Contagem - Edição 3182, no dia 19/07/2013. 
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NOME CARGO CPF Nº CONTRATO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

RENATA APARECIDA FIGUEIREDO ROSA PEDAGOGA 055.061.526-12 033/2014 30/04/2014 2º(SEGUNDO) 30/04/2015 23/05/2015

EXTRATO
Décimo Sexto Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) 
abaixo mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 
30 de setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/2013, homologado 
pela Portaria Nº 121, datada de 19/07/2013 e publicada no Diário Oficial de Contagem - Edição 3182, no dia 19/07/2013. 

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

CLAUDIA MARCIA DE OLIVEIRA PEDAGOGA 969.211.106-72 040/2014 08/05/2014 3º(TERCEIRO) 18/05/2015 07/05/2016

Portaria Nº 087, de 15 de maio de 2015.
 Dispõe sobre valores a serem pagos aos colaboradores nas atividades de Concursos Públicos e Processos Seletivos realizados pela Fundação de Ensino de Contagem, e 
dá outras providências. 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE 
Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme Tabela I, os valores que serão pagos aos colaboradores nas atividades dos Concursos Públicos e Processos Seletivos a serem reali-
zados pela Fundação de Ensino de Contagem.
Parágrafo Único: Os colaboradores para efeito desta portaria exercerão atividades de AUXILIARES (serviços gerais e portaria), APOIO DA ESCOLA (representante da 
escola), FISCAL (de sala e de corredor), MOTORISTA e COORDENAÇÃO (geral e da escola), bem como outras atividades correlatas, quando for o caso, na aplicação de 
qualquer modalidade de provas de Concursos Públicos e Processos Seletivos.
TABELA I

Função Valor

AUXILIARES (serviços gerais e porteiro) R$95,00

APOIO DA ESCOLA R$100,00

FISCAL (de sala, de corredor) R$100,00

MOTORISTA R$100,00

COORDENAÇÃO ESCOLA R$200,00

COORDENAÇÃO GERAL R$220,00

Art. 2º O valor referido na TABELA I corresponde à aplicação de provas em único turno diário (manhã ou tarde).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de maio de 2015. 
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO

Portaria Nº 088, de 15 de maio de 2015.
Designa servidora para assinar como ordenadora de despesas da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e da outras providências. 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE 
Art. 1º Fica DESIGNADA para assinar como ordenadora de despesas da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a servidora Helen Joyce Campos da Silva, ocupante 
do cargo de Diretora Geral Departamento Gestão Administrativo Financeiro desta Fundação.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 24/03/2015.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de maio de 2015. 
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  29/04/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
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1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 044/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

29/04/2015 4371001201500915 AH00034772 OWU9828 Deferido DAVIDSON PAULO DE SOUZA MAYRINK 

29/04/2015 4371001201500773 AH00038052 HJE7475 Indeferido EDUARDO WELLINGTON PEREIRA           

29/04/2015 4371001201500885 AG00078094 HDQ5291 Indeferido EDUARDO PEREIRA DE LIMA

29/04/2015 4371001201500889 AG00072911 ELM0795 Indeferido CARLOS ALBERTO CUNHA ROCHA              

29/04/2015 4371001201500887 AG00080621 OPF1657 Indeferido PEDRO LAURENCO GOMES                    

29/04/2015 4371002201500894 AG00075990 GZV4856 Indeferido GABRIELA MARIA PONGELUPPI COUTIN        

29/04/2015 4371002201500896 AH00031976 GZV4856 Indeferido GABRIELA MARIA PONGELUPPI COUTIN        

29/04/2015 4371002201500924 C167656401 PVB5348 Indeferido PABLO HENRIQUE DA SILVA                 

29/04/2015 4371002201500926 C167623201 PVB5348 Indeferido PABLO HENRIQUE DA SILVA                 

29/04/2015 4371001201500929 C167948801 PVB5348 Indeferido PABLO HENRIQUE DA SILVA                 

29/04/2015 4371001201500961 B503934043 HNO4614 Indeferido CRISTIANA ROSA DE LIMA MACHADO          

29/04/2015 4371002201500898 AG00075676 GWZ0433 Indeferido PAULO SERGIO CARVALHO ZEFERINO          

29/04/2015 4371001201500897 AG00087546 GZV4856 Indeferido GABRIELA MARIA PONGELUPPI COUTIN        

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 29 de Abril de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  30/04/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 045/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

30/04/2015 4371001201501037 C167930801 OQN7415 Deferido FREDERICO LUIZ DE CARVALHO MOURA        

30/04/2015 4371001201500979 C167879501 HCQ8982 Indeferido FABIO HENRIQUE NOGUEIRA DE PAULA        

30/04/2015 4371001201500977 C167293301 EGV7910 Indeferido RAFAEL ALVES VARGAS                     

30/04/2015 4371001201500975 C167851701 GTH6471 Indeferido WASHINGTON NEPOMUCENO RODRIGUES         

30/04/2015 4371002201500984 C169101501 HGQ7248 Indeferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSP LTDA          

30/04/2015 4371001201500637 D114496098 GTO2209 Indeferido ITAMAR FERNANDO C DE MORAES             

30/04/2015 4371001201500907 AG00088392 HKY8655 Indeferido CASSIO DIEGO FONTES                     

30/04/2015 4371002201500918 C167034301 HNA0884 Indeferido GUILHERME SILVA ALCANTARA               

30/04/2015 4371002201500922 C167123101 HNA0884 Indeferido GUILHERME SILVA ALCANTARA               

30/04/2015 4371001201500917 AG00077664 HNA0884 Indeferido GUILHERME SILVA ALCANTARA               

30/04/2015 4371001201500973 C167807201 OWU3713 Indeferido ELIZABETE FERREIRA CAVALCANTI           

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 30 de Abril de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  04/05/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
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 Sessão Ordinária N° 046/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

04/05/2015 4371001201501043 C167679901 HGN0228 Deferido NATALISSON DANIEL PEIXOTO               

04/05/2015 4371001201501071 AH00509692 NKP1961 Deferido VALDEMIRO DELMIRO                       

04/05/2015 4371002201501084 AH00500550 OPE5723 Deferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

04/05/2015 4371001201501129 B160956823 GKT9340 Deferido IZAIAS VIVEIROS                         

04/05/2015 4371001201501173 C167618301 MWF3230 Indeferido ERIVALDO DE OLIVEIRA ALENCAR            

04/05/2015 4371001201500771 AG00089042 OPB0040 Indeferido DANIEL DOUGLAS DE SOUZA AMORIM          

04/05/2015 4371001201500955 AH00502054 HCJ7703 Indeferido CARLOS ANTONIO NAZARIO                  

04/05/2015 4371001201501061 AH00041530 NXY5051 Indeferido MARIA DO CARMO MOREIRA                  

04/05/2015 4371001201500987 C168768501 GML7479 Indeferido MAURICIO DOS SANTOS MAIA        

04/05/2015 4371001201501063 AH00037059 OWR8384 Indeferido RONAN APARECIDO RODRIGUES DIAS          

04/05/2015 4371001201501085 AH00502245 PUT9067 Indeferido MANOEL DE SOUZA NOBREGA      

04/05/2015 4371001201501089 C168073401 NYB0618 Indeferido LEONARDO JANUZZI DA SILVA               

04/05/2015 4371001201501087 AG00087944 HIC1703 Indeferido ANTONIO ALBERTO FERREIRA                

04/05/2015 4371002201501088 AG00087945 HIC1703 Indeferido ANTONIO ALBERTO FERREIRA                

04/05/2015 4371001201501073 AG00088742 GSV8616 Indeferido CLAUDIO LUIZ CARDOSO           

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 04 de Maio de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  05/05/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 047/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

05/05/2015 4371001201500841 AH00510165 HFP9256 Deferido MARCELO COELHO SOARES AQUINO            

05/05/2015 4371002201500834 D114508738 HMV4284 Deferido GERMANA DA SILVA PEREIRA ME             

05/05/2015 4371002201500838 B160928913 HKY5401 Indeferido MARCONDES AMORIM DE SOUZA               

05/05/2015 4371001201500843 C161775401 OPE0485 Indeferido LUCIO FERREIRA DA COSTA      

05/05/2015 4371002201500934 AB01188215 OOW5942 Indeferido WADSON CLEBER GONCALVES FERREIRA        

05/05/2015 4371001201500839 B160928933 HKY5401 Indeferido MARCONDES AMORIM DE SOUZA               

05/05/2015 4371001201500935 AG00068247 OOW5942 Indeferido WADSON CLEBER GONCALVES FERREIRA        

05/05/2015 4371001201500957 AG00089816 HKJ0258 Indeferido NELSON COSTA CALDEIRA                   

05/05/2015 4371001201500989 B503968933 MQO5772 Indeferido VIACAO ITAPEMIRIM SA                    

05/05/2015 4371001201500971 B503974653 HNI8769 Indeferido THIAGO MENDES CAMPOS      

05/05/2015 4371002201501082 C168079401 HLY4699 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

05/05/2015 4371001201501067 AH00041837 HMA6461 Indeferido NELIA MARA COSTA MARQUES                

05/05/2015 4371001201501081 B160944673 HHL4690 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

05/05/2015 4371001201501083 AH00034681 GXH9805 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

05/05/2015 4371001201501105 B503947313 HJZ3509 Indeferido VILMAR GONCALVES DOS SANTOS             

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 05 de Maio de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
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 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  06/05/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 048/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

06/05/2015 4371001201501039 B503935613 PUO0520 Deferido JORGE ANDRE OLIVEIRA                    

06/05/2015 4371001201501029 AG00077406 OWO7495 Indeferido JOSE GERALDO LIMA                       

06/05/2015 4371001201501035 0000152056 HLH6972 Indeferido UNIDAS S/A                              

06/05/2015 4371001201501264 B504016063 HGX7852 Indeferido MARIA JOSE DE SOUZA LOPES      

06/05/2015 4371001201501027 C168465601 HIE9354 Indeferido FORTUNATA MAXIMA GOMES MORAES           

06/05/2015 4371001201500775 AG00084921 OMF4420 Indeferido WANDER CASSIO DE MOURA AQUINO           

06/05/2015 4371001201500779 AG00084834 GXW3834 Indeferido WESLEY DE MELO SOUZA 

06/05/2015 4371001201500933 B503776543 OQM5547 Indeferido SABRINA ALMEIDA ALVES DOS SANTOS        

06/05/2015 4371001201500943 AG00084202 HCG6683 Indeferido OSVALDO LUIZ DE PAULA                   

06/05/2015 4371001201500837 C167922601 HKP9346 Indeferido RAFAEL JUNIOR REZENDE                   

06/05/2015 4371001201500945 D114527678 HKR4754 Indeferido SELMA FRANCA RESENDE MAGALHAES          

06/05/2015 4371001201500953 AG00066819 HGV9910 Indeferido ELISANGELA CARLOS                       

06/05/2015 4371001201501017 AG00070963 OPL7258 Indeferido DIEGO SONTOPSKI                       

06/05/2015 4371001201500949 AG00084909 HCG6683 Indeferido OSVALDO LUIZ DE PAULA                   

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 06 de Maio de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  29/04/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 034/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

29/04/2015 4371002201500848 C167566501 GMU6627 Deferido DORACI RODRIGUES APARECIDO              

29/04/2015 4371002201500880 AA04215884 GQY3851 Indeferido LAERCE FRANCISCO DA SILVA               

29/04/2015 4371002201500890 AG00076564 HFC5958 Indeferido ANANIAS ATANASIO COIMBRA                

29/04/2015 4371002201500884 B503935383 HJG9574 Indeferido EILMIL EMP IMOB MINAS LTDA        

29/04/2015 4371002201500888 AH00027747 OQP3569 Indeferido ANTONIO CARLOS DE CARVALHO              

29/04/2015 4371002201500882 B504030583 HEJ1355 Indeferido WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

29/04/2015 4371002201501022 B503862673 HNG1854 Indeferido GLAYSON JEAN LAGES DA FONSECA           

29/04/2015 4371002201500914 AH00024619 HJR5182 Indeferido MARCELO LARA SILVA                      

29/04/2015 4371002201501016 C167539501 ORC3071 Indeferido MARCOS RIBEIRO DOS REIS                 

29/04/2015 4371002201500892 D114515458 HJP9609 Indeferido MATHEUS DIMITRI SCUTASU                 

29/04/2015 4371002201500904 B503988813 HEX7670 Indeferido LUCAS EDUARDO SILVA COSTA               

29/04/2015 4371002201500966 B160950043 HEA8451 Indeferido IVETE MARIA PEREIRA ALVES             

29/04/2015 4371002201500910 0000151373 HBN4539 Indeferido EXPRESSO GARDENIA LTDA                  

29/04/2015 4371001201500911 0000151371 HBN4411 Indeferido EXPRESSO GARDENIA LTDA                  

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 29 de Abril de 2015
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  05/05/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 035/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

05/05/2015 4371002201500916 AH00036188 OWU9770 Deferido ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA      

05/05/2015 4371002201500900 AG00078780 HIF7611 Deferido WASHINGTON SILVESTRE DE S LUCAS         

05/05/2015 4371001201500905 C166913901 GNV1755 Indeferido VICTOR ALVES DE MELO                    

05/05/2015 4371001201500923 AG00078115 GLL4884 Indeferido DENIS JUNIO RESENDE LOPES               

05/05/2015 4371002201500906 AH00026854 GNV1755 Indeferido VICTOR ALVES DE MELO                    

05/05/2015 4371002201500908 AG00087311 PUS5033 Indeferido GLAYDSON KIRMAIR GOMES DE JESUS       

05/05/2015 4371002201500930 C166892001 NYB0836 Indeferido ADILSON MARTINS DA SILVA                

05/05/2015 4371002201500928 AH00025767 HGL1849 Indeferido EDGAR ALVES DE FARIA                    

05/05/2015 4371002201500932 AH00026119 OPL2484 Indeferido TAMARA JULIANE DOS SANTOS MOREIRA       

05/05/2015 4371002201501032 AG00082375 OWS0623 Indeferido RICARDO VIANA VELLOSO                   

05/05/2015 4371002201501042 D114506788 OQG8628 Indeferido JOSE SERAFIM DOS SANTOS                 

05/05/2015 4371002201501036 C168254601 IQU4205 Indeferido CASSIANO ZANOL

05/05/2015 4371002201501038 D114525918 HNV3450 Indeferido CIDINEI GONCALVES DE FIGUEIREDO         

05/05/2015 4371002201501040 AH00509936 OWZ6923 Indeferido CLOVIS AMARAL DA ROCHA          

05/05/2015 4371002201501168 AG00079660 HFX8238 Indeferido LUIZ CARLOS PEREIRA                     

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 05 de Maio de 2015
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  07/05/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 036/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

07/05/2015 4371002201500956 AH00029581 OQQ6089 Indeferido LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS             

07/05/2015 4371002201500958 D114510838 HJL8278 Indeferido ISAIAS FERREIRA RODRIGUES               

07/05/2015 4371001201500959 AH00023559 GVQ5027 Indeferido WILLIAN LOPES DE SOUZA                  

07/05/2015 4371002201500974 C167590101 NKP1961 Indeferido VALDEMIRO DELMIRO                       

07/05/2015 4371002201500972 B503976253 HNI8769 Indeferido THAIS MENDES MOTA     

07/05/2015 4371002201500960 0000153244 PUH2325 Indeferido DELLAS AGROPECUARIA LTDA - ME           

07/05/2015 4371002201501058 AG00076020 HCY3047 Indeferido AMARILDO ROCHA BRANDAO                  

07/05/2015 4371002201500988 AG00084418 HFC4739 Indeferido IGREJA EM CONTAGEM                      

07/05/2015 4371002201501030 AH00029257 HGO3368 Indeferido MOACIR JOSE DA SILVA                    

07/05/2015 4371002201500978 B503977673 GTH9299 Indeferido NATHALIA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES        

07/05/2015 4371002201500976 C167894401 NKP1961 Indeferido VALDEMIRO DELMIRO                       

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Mário Baptista de Oliveira
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
Secretaria da JARI CONTAGEM, 15 de Maio de 2015
 Maria Adelita Moreira
  Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR
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