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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE

CONVOCAÇÃO PARA POSSE NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA/SEMMA  Nº 01/2015
A Diretoria do CODEMA do Município de Montes Claros/MG, no uso das suas
atribuições previstas na Lei Municipal nº 3.754/2007, Decreto Municipal nº
2.568/2008 e regime interno do CODEMA, torna público o presente edital
para o processo de Convocação, Indicação, Credenciamento e Inscrição dos
representantes do Conselho de Meio Ambiente deste Município. Em prol da
clareza e eficiência no processo de composição do CODEMA, estabelecem-
se as seguintes disposições.
1- DA CONVOCAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE MEMBRO TITULAR E
SUPLENTE
O CODEMA do Município de Montes Claros, através da sua diretoria, convoca
de forma pública as entidades do Poder Público e Sociedade Civil abaixo
designadas, para que indiquem por meio de ofício ou comunicado por escrito
o representante titular da entidade e o respectivo suplente, para ocupar cargo
de Conselheiro e desempenhar as funções e deveres nos termos da Lei
Municipal nº 3.754/2007, Decreto Municipal nº 2.568/2008 e regime interno
do CODEMA.
CONVOCADOS A REALIZAR INDICAÇÃO DE MEMBRO TITULAR E
SUPLENTE
01 representante da Secretaria de Meio Ambiente;
01 representante da Secretaria de Saúde;
01 representante da Secretaria de Planejamento;
01 representante da Secretaria de Educação;
01 representante da Secretaria de Agricultura;
01 representante da Câmara Municipal;
01 representante do Ministério Público Estadual;
01 representante da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão
Rural- EMATER;
01 representante da Polícia Ambiental;
01 representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente- IBAMA;
01 representante do Sistema Estadual de Meio Ambiente;
01 vaga para representante da Universidade Pública;
02 vagas para representantes da entidade de classe de Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos;
02 vagas para representantes de organizações não governamentais ligadas
à defesa ambiental;
01 vaga para representante de entidade do segmento comercial e industrial
do Município;
01 vaga para representante de classe dos produtores rurais do Município;
01 vaga para representante de Associação de Moradores de bairros da sede
do Município;
01 vaga para representante da universidade privada;
01 vaga para representantes de entidades de trabalhadores do comércio e
indústria do Município;
01 vaga para representante das escolas particulares de ensino fundamental
e médio do Município;
01 vaga para representante do sindicato dos trabalhadores rurais do Município;
01 vaga para representante da 11ª subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil;
2.1 O credenciamento e inscrição das Instituições e Entidades para seleção
dos membros titulares e suplentes do CODEMA será realizada na Secretaria
Adjunta de Meio Ambiente, de forma presencial, através dos seus procuradores
e/ou representantes devidamente habilitados.
2.2 As Instituições e Entidades que solicitarem o credenciamento e inscrição
no processo seletivo/eletivo dos membros do CODEMA deverão possuir
constituição e estar quite com suas obrigações legais, o que deverá ser
comprovado no ato do credenciamento/inscrição, através da apresentação
dos seguintes documentos: atos constitutivos, ata de fundação, cartão de
CNPJ, estatuto, ata de eleição da última diretoria ou documentos que possam
atestar a regularidade de fundação e funcionamento da instituição.
2.3 Na hipótese do número de credenciamento/inscrições for superior ao
número de vagas para determinado seguimento, será designada reunião, com
as Instituições e Entidades credenciadas/inscritas para definição ou eleição
do(s) membro(s) conselheiro(s) titular(es) e suplente(s).
2.4 As entidades definidas/eleitas, por seguimento, poderão entrar em comum
acordo sobre a representação titular ou suplente.
3. Das disposições Finais
O presente edital constitui meio único, válido, legítimo para comunicação e
convocação das instituições e entidades para participar do processo de
definição/eleição dos conselheiros e respectivos suplentes do CODEMA.
O prazo para envio de ofícios, credenciamento/inscrições e apresentação de
documento é de 30 (trinta) dias, improrrogáveis.

Montes Claros (MG), 07 de maio de 2015
Renan Laughton Milo

Secretário do CODEMA

CONSELHO  MUNICIPAL DO IDOSO
Casa da Cidadania

Praça Raul Soares, s/n - Centro
Montes Claros – MG  - CEP: 39.400-070

Tel.:(038) 3229-3532
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI

EDITAL Nº 004/2015
Edit al de convocação de Assembléia Geral de Entidades de

Assistência aos Idosos de Montes Claros p ara eleição do Conselho
Municip al do Idoso-CMI

 O Conselho Municipal do Idoso de Montes Claros – MG, no uso das suas
atribuições legais, com fundamentos na Lei Federal nº 8.842 de 02/01/2001,
Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso- , Lei Municipal nº 2.913 de
01/07/2001 e Decreto nº 1.948 de 03/07/96, pelo presente edital, convoca e
torna pública a  Assembléia Geral de Entidades de Assistência aos Idosos de
Montes Claros, devidamente registradas neste Conselho, em dia com as suas
obrigações legais, para eleger os Conselheiros representantes da sociedade
civil para o biênio 2013/2015.

1 – DAS VAGAS
1.1 – Entidades ou organizações de assistência ao idoso que prestam, sem
fins lucrativos, atendimento e promovam políticas públicas e/ou que atuem
na defesa e garantia de direitos dos idosos abrangidos pela Lei nº 10.741
de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso, artigos 48 e 49, em consonância também
com as legislações acima correlatas;
2 – DA REALIZAÇÃO DA  ASSEMBLÉIA
2.1 – Os Conselheiros governamentais serão indicados por suas respectivas
Secretarias, e nomeados pelo Prefeito e os não-governamentais eleitos
pela assembléia das entidades ou organizações da assistência ao idoso,
que atuem no Município, nos termos deste edital e da legislação pertinente;
2.2 – A Assembléia Geral será realizada no dia 26 de junho de 2015, das
15 as 17 horas, na Sala de Reuniões da Casa da Cidadania de Montes
Claros, localizada na praça Raul Soares s/nº, Centro, Montes Claros/
MG, sob responsabilidade e supervisão da Comissão Eleitoral;
2.3 - A eleição terá início, impreterivelmente, observando-se 30 (trinta)
minutos de tolerância e quorum de maioria simples (cinquenta por cento
mais um) das entidades inscritas (convocadas). A apuração dos votos terá
início imediatamente após a última entidade registrada na lista de presença
ter votado;
2.4 - A representação de entidades ou organizações da assistência ao idoso
será composta, conforme as Leis nºs 2.913 de 02/07/2001 e 4.165 de 29/
10/2009 de 09 (nove) membros representantes dos órgãos e entidades
públicas e 08 (oito) organizações representativas da sociedade civil ligadas
à área;
2.5 - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á dos trabalhos e elegerá, dentro
dos seus pares, dois conferentes;
2.6 - A Comissão Eleitoral é competente e soberana para dirimir dúvidas
sobre o desenvolvimento dos trabalhos durante a assembléia de votação.
3 - DA CANDIDATURA E ELEIÇÃO
3.1 - As entidades interessadas em indicar representantes às vagas
inscrever-se-ão, obrigatoriamente pelo seu representante legal no período
de até 48 (quarenta e oito) horas antes da data e horário marcados para a
Assembléia Geral, no Conselho Municipal do Idoso. No ato de inscrição, a
entidade indicará um único membro que a representará, inclusive no
exercício do direito de votar.
3.2 – São requisitos para a candidatura da entidade no Conselho Municipal
do Idoso de Montes Claros:
3.2.1 - atuar na área de assistência ao idoso  no município;
3.2.2 -  ter sede no Município de Montes Claros;
3.2.3 – estar com o cadastro atualizado junto ao Conselho Municipal do
Idoso pelo período mínimo de 02 (dois) anos;
3.2.4 - é vedada a representação de mais de uma entidade ou organização
pelo mesmo candidato;
3.2.5- preencher ficha de inscrição fornecida pelo CMI no prazo estabelecido
por este edital.
3.3 – São requisitos para os candidatos:
3.3.1 -  Ter mais de 18 anos;
3.3.2 -  Ser residente no município por tempo superior a 02 (dois) anos;
3.4 – Documentos necessários para inscrição:
3.4.1 – cópia da cédula de identidade (RG), do cadastro de pessoa física
(CPF) e do título
eleitoral (no ato da inscrição e no dia da eleição os originais deverão ser
apresentados),   comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
3.4.2 – comprovação dos requisitos acima do item 3.3;
3.4.3 – ficha fornecida pelo CMI devidamente preenchida e assinada pelo
responsável da entidade que indicar o candidato;
3.4.4- ofício da entidade/organização indicando seu representante apto à
concorrer (titular e suplente)
3.5 – A Assembléia Geral terá os seguintes momentos:
3.5.1 – Apresentação dos representantes das entidades e organizações de
assistência ao idoso  habilitados pela Comissão Eleitoral;
3.5.2 – Votação;
3.5.3 – Apuração;
3.5.4 – Aprovação da ata.
3.6– A eleição far-se-á por voto das entidades. Cada entidade será habilitada
a votar pelo registro na lista de presença.
3.7 – A entidade, pelo membro designado nos termos deste edital, deverá
votar em 02 (dois) nomes constantes na lista de candidatos.
3.8 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados em ordem
decrescente de apuração até que se complete o número estipulado de
conformidade com o item 2.4. Os votos brancos e nulos serão compilados
para o fechamento e consolidação da apuração.
3.9 – Na mesma ordem, preenchidas as vagas titulares, serão considerados
eleitos os respectivos suplentes na seqüência da apuração de votos.
4 – DO MANDATO
4.1 – O mandato no Conselho Municipal do Idoso- CMI será de 02 (dois)
anos, sendo permitida apenas uma recondução;
4.2 – A participação no Conselho Municipal do Idoso- CMI é considerada
serviço relevante, não fazendo jus a qualquer tipo de remuneração, nem
vínculo empregatício.
5 -  DOS RECURSOS
5.1 - As eventuais interposições de recursos deverão ser fundamentadas
nas leis supracitadas e encaminhadas à comissão Eleitoral, em até 02 (dois)
dias após a eleição.
5.2 - Serão aceitas manifestações contrárias ao processo eleitoral
apresentadas por pessoa física, entidades, inclusive de Conselheiros,
observados os prazos estabelecidos acima.
5.3 – Cabe a Comissão Eleitoral julgar e apresentar manifestação sobre os
recursos.
6 – DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
6.1- Os representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal do
Idoso-CMI  serão empossados no prazo máximo de trinta dias após a
proclamação do resultado da eleição, com publicação dos nomes, através
de portaria assinada pelo Chefe do Executivo.

Montes Claros, 05 de maio de 2015.
Comissão Eleitoral do CMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
0050/2015 - Processo Nº. 01 19/2015

OBJET O : AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E
TRAVESSEIROS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA
DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR ALPHEU DE QUADROS.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser encaminhadas,
exclusivamente por meio eletrônico no sít io
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08h00min
do dia 25 de maio de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 25
de maio de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 25 de maio
de 2015. O Edital Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de Compras/
Pregão PMMC e www.licitacoes-e.com.br.

Montes Claros, 11 de maio de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 0041/2015 – RATIFICAÇÃO DE

PROCESSO E CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
torna público a ratificação referente ao Processo:
Processo nº 0110/2015 – Dispensa de Licitação nº 033/
2015 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
RECARGA DE GÁS (P45) E (P13) PARA ATENDER A
ATUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.
Fornecedor: ROBERTO BARBOSA – ME. Valor: R$
151.164,50 (cento e cinquenta e um mil, cento e
sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data da
Ratificação: 05 de maio de 2015.

Processo nº 0111/2015 – Dispensa de Licitação nº 034/
2015 – Objeto: locação de imóvel para funcionamento
da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Guarujá, neste
município de Montes Claros. Locador: Jeová Rocha
Matos. Valor: R$ R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos
reais). Data da Ratificação: 30 de abril de 2015.

Processo nº 0114/2015 – Dispensa de Licitação nº 035/
2015 – Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de revisão e fornecimento
de peças para os seguintes veículos: 11 (onze)
caminhonetes L200, placas: PUQ0865, PUQ1014,
PUQ1023,PUQ0883,PUQ0856, PUQ0875, PUW2220,
PUW2231, PUV3337, PUV3359 e PVH7220, atendendo
as condições e garantias conforme acordado.
Contratada: VIA TERRA VEÍCULOS LTDA. Valor: R$
4.882,48 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e
quarenta e oito centavos). Data da Ratificação: 05 de
maio de 2015.

Montes Claros (MG), 11 de maio de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento
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