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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO DE HABILIT AÇÃO REFERENTE
AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0234/2016 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2016.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com
maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/
93 e demais disposições deste Edital.
OBJET O DA LICITAÇÃO :  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA CONSTRUÇÃO DE
PRAÇAS NOS BAIRROS – EDGAR PEREIRA,
JOAQUIM COSTA E DELFINO MAGALHÃES – NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.
Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2016,
na sala Central de Licitações, com sede à Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes
Claros- MG, às 16h30min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela
Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015. O Senhora
Presidente em exercício da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamentos, Nilma Silva Antunes adotou
os seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual
passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma Silva
Antunes  - Presidente da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva
- Secretário da C.P.L.J e Karen Daniela Magalhães de
Castro - Membro da C.P.L.J. Dando início a reunião, a
Presidente da Comissão de Licitação apresentou toda
documentação entregue pela empresa INOVAR
ENGENHARIA E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA
conforme ata do dia 28/08/2015, onde foi concedido um
prazo de 08 (oito) dias úteis para a referida empresa
apresentar nova documentação. Iniciado os trabalhos de
análise, conferência e certificação da documentação,
onde a C.P.L.J, conclui que a empresa acima citada
atendeu aos requisitos que deram causa a sua
inabilitação. Diante do exposto a C.P.L.J vem neste ato
declarar HABILIT ADA  a empresa INOVAR
ENGENHARIA E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA,
ficando assim desde já convocada para abertura do
envelope contendo a proposta de preço as 09h30min do

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Aviso de Licit ação - Processo Licit atório nº:
0287/2016 - Concorrência Pública nº: 029/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para construção de quadra coberta, com vestiário,
na Escola Municipal Egídio Cordeiro Aquino. Data
da sessão: 20/10/2016. Entrega de envelopes: até
às 09h00min do dia 20/10/2016. Abertura dos
envelopes: às 09h30min do dia 20/10/2016. Local:
Sala Central da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-MG.
O Edital estará disponível a partir do dia 15/04/2016
poderá ser retirado de forma gratuita no site da
Prefeitura de Montes Claros no endereço http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras

Montes Claros, 14 de setembro de 2016.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 0109/2016

Processo Nº. 0214/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de consultoria para
ministrar palestras no projeto “Papo Cabeça”,
atendendo a demanda da Secretaria Municipal de
Esporte, Juventude e Cultura do município de
Montes Claros. ENCAMINHAMENTO/
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas
deverão ser encaminhadas, exclusivamente por
meio eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 28 de setembro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 28 de setembro de 2016. INÍCIO DA DISPUTA:
às 09h00min do dia 28 de setembro de 2016. 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, 14 de setembro de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização

NOVA DATA

Aviso de Licitação – Modalidade Pregão para
Registro de Preços nº PRP 013/2016

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que o Pregão Presencial Registro de
Preços nº PRP 013/2016 foi DESERTO E que fará
NOVA ABERTURA. Objeto  REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO
DIESEL S-10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS
PXY-7710, PXY-7721 E PXY-7729. Data do
Credenciamento, entrega das propost as de
preço e document ação:  Dia 27/09/2016 a partir
das 8:30 horas . O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br.
O edital na íntegra encontra-se à disposição na
sede da ESURB na Avenida Norival Guilherme
Vieira, 165 - Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e
no site              http://www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 14 de SETEMBRO de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 027/2016

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme V ieira, nº 165 – Bairro
Ibituruna , cidade de Montes Claros/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, por sua
Pregoeira torna público que a licitação modalidade
Pregão Presencial nº  027/2016 Objeto:
Contrat ação de empresa p ara fornecimento de
60 unidades de botijão com  gás liquefeito de
petróleo – P  13 kg, p ara entrega p arcelada no
período de 12 meses.  Os Botijões serão
fornecidos à base de troca do recipiente vazio
por outro cheio, sem custo p ara a ESURB. As
demais especificação está disposto no Anexo
I deste edit al. Credenciamento, entrega da
document ação e propost as de preço será no
dia 29/09/2016 a p artir das 8h30m . O edital na
íntegra encontra-se à disposição na sede da
ESURB na Avenida Norival Guilherme Vieira, 165
- Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e no site http:/
/www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros/MG, 14 de setembro de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 36, de 13 de setembro de 2016
ALTERA O INCISO V DO ART. 1º DA PORTARIA
18, DE 28 DE MAIO DE 2.013
O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica
Municipal, arts. 71, inciso VI e 99, inciso II, alínea
“b”, e do Decreto nº 2.711 de 24 de abril de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º.  O inciso V, do art. 1º, da portaria 18, de
28 de maio de 2.013, alterada pela Portaria nº
27, de 06 de agosto de 2.013, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“ Art.1º –  ...
I - ...
…
V - MCTRANS:
TITULAR: Ana Luisa Corrêa Pires Veloso
SUPLENTE: Ivana Colen Brandão ”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Município de Montes Claros, 13 de setembro de

2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros
em exercício

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0246/2016  -TERMO DE
ADITAMENTO.

A Diretoria de Compras
TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P035315 – Processo nº 0353/2015 –
Concorrência 39/2015 – Objeto: Contrat ação de
empresa especializada p ara execução dos serviços
de paviment ação asfáltica em vias urbanas no
município de Montes Claros, utilizando cbuq,
compreendendo: serviços preliminares,
terraplanagem, p aviment ação, drenagem,
fornecimento e colocação de meio fio, sarjet a em
concreto, p asseio, ramp a de acessibilidade e
sinalização viária, nos bairros Guarujá e
Independência. CONTRA TADA: FEIJÃOZINHO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES L TDA.
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO: Repactuam-
se as planilhas orçamentárias contratuais acostadas
aos autos, nos termos do Memorando nº GS/518/2016
(fls. 753-754), Justificativa Técnica (fl. 755) e planilhas,
não havendo alterações de valor . Os prazos de
vigência do contrato e prest ação de serviço,
previstos na Cláusula Décima Quint a do Contrato
inicial, ficam prorrogados por mais 06 (seis) meses,
tendo como termo inicial 22.08.2016 e termo final
21.02.2017. Firmado em 19 de agosto de 2016.
Contrato nº P021813 – Processo nº 218/2013 –
Dispensa 030/2013 – Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
1ª E 2ª REGIÃO. CONTRATADA: RAIMUNDO COST A
TOURINHO. QUARTO TERMO DE ADITAMENTO:
Altera-se o disposto na Cláusula Primeira do contrato,
conforme solicitação e concordância do Locador,
passando a locação ser destinada para o

Atos do Prefeito Municipal em Exercício

ATOS DE NOMEAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº
3175/03, Lorena Brito Fonseca, no cargo
ocupado em comissão de Encarregada de Setor,
da Secretaria Municipal de Articulação Política
e Administração Regional, a partir de 01/09/
2016.
Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº
3175/03, Renata Borborema Maurício, no cargo
ocupado em comissão de Encarregada de Setor,
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, a partir de 01/09/2016.
INSTA REGISTRAR QUE A INTEGRA DOS
INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM
DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

funcionamento da Unidade de Acolhimento
Institucional – Casa de Passagem Sagrado Coração
de Jesus . O prazo para a locação, previsto na Cláusula
Segunda do contrato original, fica prorrogado por mais
12 (doze) meses a p artir de 07.08.2016, com término
previsto p ara 06.08.2017. Os valores previstos na
Cláusula Terceira, para esta nova vigência contratual, e
de acordo com IGP-M datado de junho/2016, sofrerá
reajuste de 12,2193%, passando a ser o valor global da
locação de R$ 56.906,52 (Cinquent a e seis mil,
novecentos e seis reais e cinquent a e dois cent avos) ,
e o valor mensal de R$ 4.742,21 (Quatro mil,
setecentos e quarent a e dois reais e vinte e um
cent avos).  Firmado em 05 de agosto de 2016.
Respost a Contra Notificação
Processo nº. 0175/2015 - Concorrência nº. 018/2015
- Objeto: Outorga de concessão p ara implant ação,
gestão, operação, manutenção, exp ansão dos
serviços públicos cemiteriais, tipo p arque, destinado
exclusivamente à inumação de cadáveres humanos.
Em análise a CONTRA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interposta pela sociedade empresária RG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TDA., inscrita
no CNPJ sob o nº. 18.008.190/0001-59, qualificada nos
autos do Processo Licitatório em epígrafe, solicit a que
seja tornada sem efeito a Notificação manifest a pelo
Município que aplicou a penalidade de advertência
a sociedade empresária notificada . O MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS/MG , neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Fabiano de
Oliveira, e pelo Assessor Jurídico da Comissão
Permanente de Licitações e Julgamento, Iuri Simões
Mota, que a esta subscrevem, resolve , após apurada
análise dos fundamentos apresent ados na contra
notificação,  manter a Notificação, bem como a
penalidade de advertência . Resta evidenciado o
descumprimento de prazos, por parte da sociedade
empresária acima especificada, previstos no contrato
firmado em decorrência do processo licitatório nº. 0175/
2015, situação ensejadora da Notificação e da aplicação
da penalidade exarada pelo município. Publique-se o
extrato desta decisão no Diário Oficial do Município de
Montes Claros para conhecimento de todos os
interessados.
Montes Claros/MG, 31 de agosto de 2016.
Fabiano de Oliveira
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Iuri Simões Mot a
Assessor Jurídico CPLJ – OAB/MG 115.002

Montes Claros (MG), 14 de setembro de 2016
Diretoria de Compras

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 35, de 12 de setembro de 2016

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO E SOBRE A
NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA INTEGRAR
A COMISSÃO DE REORDENAMENT O DOS
SERVIÇOS DO PETI- PROGRAMA  DE
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INF ANTIL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos art. 71, inciso
VI e art. 99, inciso II, alínea “b” da Lei Orgânica
Municipal e, diante da necessidade de
reordenamento dos serviços do PETI - Programa
de Erradicação ao Trabalho Infantil no município,
RESOLVE:
Art. 1°. Ficam substituídos os servidores Ana
Maria de Rezende Vieira e Danilo Fernando
Macedo Narciso para os trabalhos de
reordenamento dos serviços do PETI - Programa
de Erradicação ao Trabalho Infantil, passando o
artigo 1º a vigorar acrescido do inciso VI, com a
seguinte redação:
“Art. 1º. (...)
I - Antônio Eustáquio Gomes
II - Sueli dos Reis Nobre Ferreira
III - Nayara Teixeira Gomes
IV - Maria Salete de Souza Nether
V - Simone Torres Gusmão Santos
VI - Beatriz Aparecida Lopes de Sousa Alencar
VII - Eduardo Corrêa Neves”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, mantendo inalterados os demais
dispositivos da Portaria nº 66, de 03 de dezembro
de 2015.
Montes Claros, 12 de setembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

dia 16/09/2016. A presente ata será publicada na íntegra
no Diário Oficial Eletrônico do Município e encaminhada
via e-mail para a empresa acima citada. Nada mais
havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada
por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 13 (treze)
dias do mês de setembro do ano de 2016.
Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Diosmar Soares da Silva - Secretário – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Membro C.P.L.J
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CONSELHO  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Casa da Cidadania

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

Tel.:(038) 3229-3533 – Email: cmasmoc@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTES CLAROS - CMAS

EDITAL Nº 001/2016

Edit al de convocação de Assembleia Geral de Entidades, trabalhadores e usuários da política de Assistência Social de Montes Claros p ara eleição de conselheiros da sociedade civil p ara a gestão 2016/
2018 do Conselho Municip al de Assistência Social/MG

O Conselho Municipal de Assistência Social de Montes Claros – MG, no uso das suas atribuições legais, com fundamentos na Lei Federal 8.742/93 (Loas), Lei Federal 12435/2011 e Lei Municipal 2.479/97, alterada
pelas Leis 2.853/00, 2.932/01, 3.037/02 e 4.923/16 pelo presente edital, convoca e torna pública Assembleia Geral de entidades, trabalhadores e usuários da política de Assistência Social de Montes Claros, para
eleger os conselheiros representantes da sociedade civil para o biênio 2016/2018.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - A eleição de entidades, trabalhadores e usuários da política de Assistência Social de Montes Claros, que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, biênio 2016/2018, ocorrerá na sala de
reuniões da Casa da Cidadania no dia 17 de outubro de 2016 , localizada na Praça Raul Soares, s/nº – Centro;

1.2 - O processo eletivo será regido por este instrumento, visando o preenchimento de 10 (dez) vagas para os representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes;

1.3 - O processo eletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de inscrição e a fase final destinada à realização propriamente dita da eleição, mediante a votação de todas as representatividades inscritas;

1.4 – O presente edital será publicado no site da Prefeitura Municipal de Montes Claros -PMMC e afixado em mural na parte externa da PMMC, da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social -SMDS, nas
unidades dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e nas unidades dos Centro de Referência de Assistência Social - CRAS;

1.5 - Os integrantes eleitos que representarão a sociedade civil exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a uma recondução;

1.6 - O processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral, designada pela plenária do Conselho através da resolução nº 004/2016/CMAS, sendo temporária e podendo contar com a colaboração de outros
conselheiros e da secretaria executiva do CMAS.

2 - DAS VAGAS NO CMAS:

2.1 - Poderão concorrer à eleição para compor o CMAS, as seguintes representatividades que serão eleitos entre seus pares, sendo que cada candidato-eleitor votará somente nos representantes de seu próprio
segmento, de acordo com os seguinte números de vagas:

a) Usuários ou organização de usuários da assistência social – 04 (quatro) vagas para titulares e 04 (quatro) vagas suplentes;
b) Entidades e organizações de assistência social – 03 (três)vagas para titulares e 03(três) vagas para suplentes;
c) Entidades de trabalhadores do SUAS – 03 (três) vagas para titulares e 03 (três) vagas para suplentes;

2.1.1 - Consideram-se representantes de usuários pessoas vinculadas aos projetos, programas, serviços  e benefícios socioassistenciais da Política de Assistência Social, organizadas sob a forma de movimentos
sociais, fóruns ou outros grupos organizados, jurídica ou socialmente constituídas, que tenham como objetivos  a luta  por direitos;

2.1.2 -  Consideram-se entidades e organizações  de  assistência social :

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias
e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes.
II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e
das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de
assistência social, nos termos das normas vigentes.

Parágrafo Único  – Somente será admitida a participação no CMAS de entidades  socioassistenciais, juridicamente constituídas e em regular funcionamento, com sede no município de Montes Claros/MG e com
funcionamento de, no mínimo, 01 (um) ano.

2.1.3 - Consideram-se organizações representantes de trabalhadores do SUAS todas as formas de organização de trabalhadores do setor como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações,
centrais sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas, fórum nacional, e fóruns regionais, estaduais e municipais de trabalhadores, que organizam, defendem e representam os interesses dos
trabalhadores que atuam institucionalmente na política de assistência social, conforme preconizado na Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, na Política Nacional de Assistência Social- PNAS e no Sistema
Único da Assistência Social - SUAS. Os critérios para definir se uma organização é representativa dos trabalhadores do SUAS estão previstos no artigo 2º da Resolução do CNAS nº 06 de 21 de maio de 2015;

Parágrafo Único  - O candidato a ser representante de entidade de trabalhadores do SUAS deve estar atuando na política de assistência social.

2.2 -  As entidades e organizações ou representantes dos três segmentos  que  compõem  a sociedade civil eleitas  serão representadas por conselheiros vinculadas e indicados por estas, podendo o conselheiro,
ser substituído a qualquer tempo sem prejuízo da representatividade das entidades e organizações.
2.3 -  Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade;
2.4 -  Quando na sociedade civil houver vacância, admitir-se-á, publicação de um novo edital para preenchimento das vagas remanescentes, observando-se ainda o disposto no artigo 9º parágrafo 6º da  lei municipal
2479/97 alterada pela lei municipal 4.923/16.
2.5 - Cada titular do CMAS terá um suplente oriundo da mesma  categoria representativa.

3 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:

3.1 - Os documentos necessários para inscrição são:

a) cópia de documento válido com foto contendo RG e CPF, título eleitoral e comprovação de estar em dia com suas obrigações eleitorais;
b) cópia de comprovante de residência;
c) comprovante de constituição jurídica ou social compatível com a descrição do segmento a representar, nos termos da  lei municipal 2479/97 alterada pela lei municipal 4.923/16, em funcionamento de no mínimo
um ano.
d) ficha fornecida pelo CMAS devidamente preenchida e assinada pelo responsável do segmento representado.

3.2 - São requisitos para os candidatos:

a) Ter mais de 18 anos;
b) Ser residente no município por tempo superior a 02 (dois) anos;.

3.3 - As inscrições dos candidatos serão realizadas na sala da Secretaria Executiva do CMAS, localizada Praça Raul Soares, s/nº – Centro, no período de 16 de setembro a 11 de outubro de 2016, no horário de 08h
às 17h.

4 - DAS ELEIÇÕES:

4.1 - O processo eletivo coordenado pela Comissão Eleitoral após encerrado o prazo de inscrições emitirá a lista daqueles candidatos aptos para participarem do pleito que será afixada no quadro de aviso da Casa
da Cidadania;
4.1.1 O representante na assembleia geral deverá ser o mesmo indicado na ficha de inscrição prevista na letra “d ” do item 3.1 deste Edital.
4.2 – Será iniciada a assembleia geral sob a supervisão e condução da comissão eleitoral, no dia 17/10/2016, de 14:00 h às 17:00 h, na Sala de Reuniões da Casa da Cidadania de Montes Claros, localizada na praça
Raul Soares s/nº, Centro, Montes Claros/M.G
4.3 – A Assembleia geral terá os seguintes momentos:
a) A primeira chamada será as 14h e segunda chamada as 14h30min.
b) Apresentação, pela comissão eleitoral, dos segmentos representados e habilitados;
c) Composição por consenso;
d) Votação;
e)Apuração;
f) Aprovação da ata.
Parágrafo Único: A assembleia acontecerá com quorum de maioria simples (cinquenta por cento mais um) dos candidatos inscritas e aptos.

4.4 – Os segmentos representados deverão tentar preencher as vagas por consenso, caso não ocorra, inicia-se votação secreta por segmento.
4.5 – A eleição ocorrerá por voto secreto do membro designado nos termos deste edital que deverá votar em dois candidatos do mesmo segmento para o qual se inscreveu.
4.6 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados em ordem decrescente de apuração até que se complete o número estipulado de vagas para titulares e suplentes. Os votos brancos e nulos serão
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compilados para o fechamento e consolidação da apuração.

4.7 – Na hipótese acima, caso haja empate para o preenchimento de uma das vagas, todos os membros da assembleia decidirão entre os candidatos empatados através de voto secreto.
4.8 – Na mesma ordem, preenchidas as vagas titulares, serão considerados eleitos os respectivos suplentes na sequência da apuração de votos.

5 – DO MANDATO:

5.1 – O mandato no Conselho Municipal de Assistência Social será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma recondução, que pertencerá a organização da sociedade civil que o indicará nos
termos deste edital.

5.2 – A participação no Conselho Municipal de Assistência Social de Montes Claros (CMAS) é considerada serviço relevante, não fazendo jus a qualquer tipo de remuneração, nem vínculo empregatício.

6 -  DOS RECURSOS:

6.1 - As eventuais interposições de recursos, que podem ser apresentadas pelos candidatos, pessoa física, entidades, Conselheiros e demais interessados, deverão ser fundamentadas nas leis supracitadas e
encaminhadas à secretaria executiva do CMAS, em até 02 (dois) dias úteis após a eleição.
6.2 – Cabe a Secretaria executiva do CMAS, com apoio da assessoria jurídica da SMDS, julgar e apresentar manifestação sobre os recursos após a eleição.

7 – DA NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

7.1 - Os representantes da sociedade civil eleitos junto ao Conselho Municipal de Assistência Social serão nomeados 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.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 – Os casos omissos neste edital serão decididos pela comissão eleitoral, prevista na resolução do CMAS nº 004/2016/CMAS.

9 - CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEIT ORAL:

a) Dia 15 de setembro: Publicação do edital;
b) Dia 16 de setembro a 11 de outubro: Período de inscrições dos candidatos;
c) Dia 13 de outubro: Divulgação preliminar dos nomes aptos para concorrerem a eleição;
d) Dia 14 de outubro: Interposição de recurso quanto a divulgação  preliminar dos nomes aptos para concorrerem a eleição, das 08h às 12h;
e) Dia 14 de outubro: Divulgação do resultado final das inscrições as 17h;
f) Dia 17de outubro: Eleição e resultado final dos candidatos eleitos;
g) Dia 18 de outubro: Interposição de recurso quanto ao resultado;
h) Dia 20 de outubro: Resultado final.

Montes Claros, 14 de setembro de 2016.

Comissão Eleitoral do CMAS

Grace Aparecida Sarmento
Maria Fernanda Soares Fonseca

Nasta Hanna Souza e Silva
Patrick Alves Silva

Anexos
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Praça Raul Soares, s/n – Centro
Montes Claros – MG

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL
Nome do(a) candidato(a):___________________________________________________________________

Data de nascimento:_____________RG: _______________________CPF:_____________________________

Sexo: M (   ) F (   )                Tel:__________________ / ____________________  /______________________

Endereço completo:_________________________________________________________________________

Email:___________________________________@_______________________________

Escolaridade:___________________________________Formação:___________________________________

CATEGORIA:
(   ) represent ante de usuários ou organização de usuários da assistência social;
(   ) represent antes de entidades e organizações de assistência social ;
(  ) represent ante de entidade de trabalhadores do SUAS.

Nome da entidade/órgão/movimento social/sindicato/federações a qual represent a:_______________________________________________________________________

Montes Claros, _______ de __________ de 2016.

___________________________________________________
Assinatura do candidato

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal  pela indicação

__________________________________________________
Comissão Eleitoral

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Praça Raul Soares, s/nº – Centro – Montes Claros/MG

Email: cmasmoc@yahoo.com.br
Tel: (38) 32293533

DECLARAÇÃO DO CANDIDA TO

Eu, ___________________________________________________, candidato à membro do CMAS Gestão 2016-2018, declaro residir no município de Montes Claros por tempo superior a 2 (dois) anos, no
endereço_____________________________________nº______, bairro________________, Montes Claros – MG, conforme cópia de comprovante de endereço atualizado anexo.

Declaro ainda estar ciente de que as reuniões deste Conselho acontecem ordinariamente uma vez ao mês, e extraordinariamente quando necessário, e que as Comissões Temáticas as quais eu possa vir
a compor, reúnem-se mensalmente. Nesse sentido, caso me eleja – seja na condição de titular ou suplente –  entendo a importância da assiduidade e pontualidade, afim de que as reuniões não deixem de realizar
por falta de quorum.

Ainda conforme Regimento Interno deste CMAS, conheço o dispositivo que informa que a ausência do conselheiro titular ou suplente em 03 (três) reuniões consecutivas, ou em 06 (seis) alternadas durante
o ano, sem justificativas formalmente encaminhadas à secretaria executiva do CMAS, poderá acarretar no afastamento definitivo do quadro representativo deste Conselho (Art.46).

Anexo, segue cópia de documento válido com foto contendo RG e CPF, título eleitoral e comprovação de está em dia com suas obrigações eleitorais, cópia do comprovante de residência, ; e comprovante
de constituição jurídica compatível com a descrição do segmento a representar, e no caso de grupos organizados de usuários, admitida também a constituição social, conforme item 3.2 do Edital de Eleição XX/2016.

__________________________________________
Assinatura do Candidato à Gestão 2016-2018 CMAS

Montes Claros, ____ de _______________ de 2016
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