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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

ERRATA
Na Portaria nº 15.777 de 20 de agosto de 2013, pu-
blicado no e-DOB – Diário Oficial do Município, no dia 
02.09.2013, onde se lê Suplente: Aparecida Damasce-
no Guedes; leia-se Catarina Damasceno Guedes.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Convênio nº. 026/2013/AMMA. PARTES: Município de 
Barbacena/Associação dos Municípios da Microrregião 
da Mantiqueira - AMMA. OBJETO: Ação conjunta entre 
os signatários para a realização de serviços em vias 
urbanas, estradas municipais e vicinais do Município 
de Barbacena/MG, com aplicação de 700 (setecentas) 
horas de Motoniveladora, podendo tal número total de 
horas ser alterado de acordo com a necessidade dos 
serviços a serem realizados. PRAZO: Até 30/11/2013. 
VALOR: 04 (quatro) parcelas de R$ 13.650,00 (treze 
mil, seiscentos e cinquenta reais).  DATA DA ASSINA-
TURA: 30/07/2013. ASSINAM: Pelo Município de Bar-

EXTRATO DE CONVÊNIO

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS 
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.773 - DESIGNAR Rita de Cássia Gon-
çalves Candian, Secretária do Sistema de Integração 
Regional para a Promoção Humana – SIGA, para pre-
sidir da III Conferência Municipal de Políticas Públicas 
para a Juventude, a realizar-se no dia 13 de setembro 
de 2013. Barbacena, 20 de agosto de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; Consideran-
do a Portaria n° 168, de 12 de abril de 2013, do Minis-
tério das Cidades, que dispõe sobre as diretrizes gerais 
para aquisição e alienação de imóveis com recursos 
advindos da integralização de cotas no Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV; Conside-
rando fundamentalmente as orientações para elabora-
ção de relatório de diagnóstico da demanda por equi-
pamentos e serviços públicos e urbanos, bem como 
o anexo IV da citada Portaria Ministerial; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.788 -  1 - CONSTITUIR Grupo de 
Análise de Empreendimentos composto por José Au-
gusto de Oliveira Penna Naves, Secretário de Governo; 
Pedro Camilo Feres da Silva, área de habitação; Flávio 
Maluf Caldas, área de assistência social; Emiliano Fur-
tado Campos, educação; Rodrigo Corrêa de Miranda 
Varejão, área de saúde; Luciano Braga de Souza, área 
de planejamento; e Carlos Alberto Soares, área de 
transporte para, sob a presidência do primeiro, emitir 
o Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipa-
mentos e Serviços Públicos e Urbanos. 2 – DISPOR 
que a presente portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. Barbacena, 06 de setembro de 2013.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

bacena, Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito 
Municipal. Pela Associação dos Municípios da Micror-
região da Mantiqueira - AMMA, Manoel José Rettore 
Cabral, Secretário Executivo.

Convênio nº. 027/2013/AMMA. PARTES: Município de 
Barbacena/Associação dos Municípios da Microrregião 
da Mantiqueira - AMMA. OBJETO: Ação conjunta entre 
os signatários para a realização de serviços em vias ur-
banas, estradas municipais e vicinais do Município de 
Barbacena/MG, com aplicação de 800 (oitocentas) ho-
ras de Retro Escavadeira, podendo tal número total de 
horas ser alterado de acordo com a necessidade dos 
serviços a serem realizados. PRAZO: Até 30/11/2013. 
VALOR: 04 (quatro) parcelas de R$ 10.800,00 (dez 
mil e oitocentos reais).  DATA DA ASSINATURA: 
30/07/2013. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, 
Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito Munici-
pal. Pela Associação dos Municípios da Microrregião 
da Mantiqueira - AMMA, Manoel José Rettore Cabral, 
Secretário Executivo.

Convênio nº. 044/2013. PARTES: Município de Bar-
bacena/União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME. OBJETO: Cooperação mútua 
entre as partes com a finalidade de contribuir para 
a melhoria da qualidade da educação básica no Esta-
do de Minas Gerais, em especial oferecendo suporte 
técnico-pedagógico na gestão educacional da Rede 
Municipal de Ensino de Barbacena/MG. PRAZO: Até 
31/12/2013. VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecen-
tos reais). DATA DA ASSINATURA: 27/08/2013. AS-
SINAM: Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos 
Andrada, Prefeito Municipal. Pela União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, Maria 
Cristina Dias Barbosa, Presidenta.

PRC 058/2013 – PP 026/2013. OBJETO: Contratação 
de serviços de transporte escolar p/ atender o Pro-
jeto Escola Legal. RECEBIMENTO E ABERTURA DE 
PROPOSTAS: 25/09/2013, às 13:30 horas. Informa-
ções tel: (0xx32) 3339–2026 ou licitacao@barbacena.
mg.gov.br Mirian P. D. Ladeira – pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato 002/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Empresa Contorno 
Ltda  – CNPJ.: 22.247.399/0001-42.Objeto: Acréscimo 
equivalente a 10,62% do valor originalmente firmado.
Data de assinatura: 23/08/2013.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato 032/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Rogério Coelho Da-
masceno  – CPF.: 521.030.216-49.  Objeto: Convali-
dação do contrato supra citado. Data de assinatura: 
03/08/2013.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: São Sebastião Turis-
mo de Correia de Almeida – CNPJ.: 08.705.078/0001-
13. Objeto: Convalidação do contrato supra citado. 
Data de assinatura: 03/08/2013.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E 

CONVÊNIOS

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - SESAP
EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E 

CONVÊNIOS
74-EXTRATO DO10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO 07/2008 PROCESSO 35/2008. Objeto: 
Locação do imóvel farmácia popular. Contratante: Se-
cretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP. Contrata-
do: Jose Renato Bello De Araujo. Valor: R$ 42.000,00. 
Vigência: 30/09/2013 a 30/09/2014. Data da assina-
tura: 03/09/2013.

75-EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
20/2013 PRC 20/2013 DL 03/2013. Objeto: Forneci-
mento de medicamentos mandados judiciais. Contra-
tante: Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP. 
Contratado: Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hospita-
lares Ltda. Valor: R$ 84.485,34. Vigência: 05/09/2013 
A 05/03/2014. Data da assinatura: 05/09/2013.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Damasceno Trans-
portes de Barbacena Ltda – CNPJ.: 10.794.888/0001-
35. Objeto: Convalidação do contrato supra citado. 
Data de assinatura: 03/08/2013.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº  035/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Wagner Rodrigues 
do Nascimento – CPF.: 076.035.266-63. Objeto: Con-
validação do contrato supra citado. Data de assinatu-
ra: 03/08/2013.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato  nº 036/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Djalma de Assis No-
gueira Transrelet – CNPJ.: 06.857.545/0001-03. Ob-
jeto: Convalidação do contrato supra citado. Data de 
assinatura: 03/08/2013.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato  nº 037/2013. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ.: 
17.095.043/0001-09. Contratado: Clofthi Transportes 
Ltda – CNPJ.: 10.172.711/0001-05. Objeto: Convali-
dação do contrato supra citado. Data de assinatura: 
03/08/2013.

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente:Luiza Mara Afonso da Silva

Resolução nº 022/2013 CMDCA de 12 de setembro de 
2013.“Dispõe sobre o processo de Escolha dos mem-
bros do Conselho Tutelar de Barbacena – 2013/2015”
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, no que se refere à atribuição 
de regulamentar o Processo de Escolha dos Membros 
do Conselho Tutelar de Barbacena – 28/10/2013 a 
09/01/2016, tendo como base a Constituição Federal 
de 1988, a Lei Federal nº 8.069/1990, Lei 12.696/2012 
e a Lei Municipal nº 3.740/2003, resolve:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A escolha dos Conselheiros Tutelares e seus 
Suplentes será feita mediante procedimentos estabe-
lecidos na presente Resolução, observado os preceitos 
legais, sob a responsabilidade do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
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Barbacena e a fiscalização do Ministério Público .
Art.2º - A presente Resolução regulamenta o Processo 
de Escolha e Posse dos Membros do Conselho Tute-
lar – 2013/2015, órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, composto de 05 (cinco) membros, esco-
lhidos para um mandato de 28/10/2013 à 09/01/2016, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimen-
to dos direitos da criança e do adolescente.  
Art. 3º - Todo o processo de escolha dos conselheiros 
do Conselho Tutelar será coordenado e conduzido pela 
Comissão Organizadora, nomeada pelo CMDCA, com 
participação da Secretaria Municipal de Coordenação 
de Programas Sociais - SECOPS.
TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO OR-
GANIZADORA
Art. 4º - A Comissão Organizadora será composta por 
representantes da área governamental, sendo eles: 
Angela Maria dos Santos, Elizabeth Aparecida Mateus, 
Marcio de Campos, e representantes da sociedade ci-
vil: Luíza Mara Afonso da Silva, Luiz Henrique Alves 
Donato, e Rosângela Maria Reis.
§1 º – Os integrantes da Comissão Organizadora não 
poderão concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar e 
não exercerão o direito a voto na Assembléia de Esco-
lha dos Membros do Conselho Tutelar.
§2º - Os Conselheiros do CMDCA, candidatos a mem-
bro do Conselho Tutelar deverão se desligar da função 
até o dia 17 de setembro de 2013, permanecendo 
licenciados durante todo o Processo de Escolha e, 
sendo escolhidos, perderão o seu mandato junto ao 
Conselho no ato da posse, sendo substituídos confor-
me determina a Lei Municipal nº 3.740/2003.
Art. 5º - São atribuições da Comissão Organizadora:
§1º - Organizar e estruturar todo o Processo de Es-
colha dos Conselheiros Tutelares em quatro etapas a 
saber:
1ª etapa: inscrição dos candidatos de 17 de setembro 
a 02 de outubro de 2013.
2ª etapa: Curso de Capacitação para os candidatos, a 
ser realizado no dia 09/10/2013.
3ª etapa: Prova sobre o conteúdo especifico indicado 
nesse edital a ser realizada no dia 11/10/2013.
4ª etapa: Assembléia de Eleição dos Conselheiros Tu-
telares a ser realizada no dia 17 de outubro de 2013.
§2º - Elaborar, analisar e aprovar Edital e Nominatas.
§3º - Receber as inscrições, avaliar e aprovar a ins-
crição dos candidatos que preencherem os requisitos, 
bem como impugnar e receber pedidos de impugna-
ção, desde que fundamentados, avaliando-os e deci-
dindo sobre os mesmos.
§4º - Encaminhar ao CMDCA a nominata dos candida-
tos aprovados na inscrição, na prova, e a classificação 
dos candidatos eleitos na Assembléia, por ordem de-
crescente, para as devidas publicações.
§5º - Credenciar os fiscais dos candidatos e os mem-
bros da mesa de votação, identificando-os com cra-
chás.
§6º - Organizar e distribuir as cédulas ao presidente 
de cada mesa de votação.
§7º - Supervisionar os trabalhos da Assembléia de 
Escolha e apuração dos resultados, solucionando ime-
diatamente todas as dificuldades e dúvidas que ocor-
rerem durante a Assembléia;
§8º - Recolher todo o material da Assembléia após 
o seu encerramento acondicionando-o, após apuração 
dos votos em envelope lacrado e rubricado, guardan-
do-o pelo prazo de 4 (quatro) anos.
§9º - À Comissão Organizadora reserva-se o direito 
de averiguar a veracidade das informações prestadas.
TÍTULO III
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS
Art. 6º - Poderão se inscrever como candidatos a 
Conselheiro Tutelar os que preencherem os requisitos 
contidos no Edital nº 003/2013 do CMDCA, de 12 de 
setembro de 2013.
§1º O candidato a conselheiro Tutelar deverá residir 
em Barbacena e estar no gozo dos direitos políticos.
§2º - As inscrições serão feitas na Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, si-
tuada a Rua Silva Jardim, nº340, 3º andar, bairro Boa 
Morte,  de  17 de setembro a 02 de outubro de 2013, 

no horário de 9h às 12h.
§3º - Não será permitida a inscrição por procuração.
§4º - Os atuais Conselheiros Tutelares, em pleno exer-
cício da função durante o primeiro mandato poderão 
ser reeleitos uma única vez, após aprovação no Pro-
cesso de Escolha previsto nesta Resolução.
§5º - Conforme determina a Lei Federal nº 8.069/1990 
não será permitida mais de uma reeleição.
§6º De acordo com a Resolução 152 do CONANDA os 
conselheiros tutelares empossados no ano de 2013, 
cujo mandato terá duração inferior ao previsto na Lei, 
não terá o mesmo computado como impedimento 
para participação no processo de escolha subseqüen-
te, que ocorrerá em 2015.
TÍTULO IV
DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E PROVA DE CONHE-
CIMENTOS
Art.7º - A 1ª Nominata convoca os candidatos com 
as inscrições deferidas para o Curso de Capacitação e 
para a Prova de Conhecimentos sobre o conteúdo tra-
balhado na capacitação, abrindo o prazo de 03(três) 
dias para impugnação por qualquer cidadão e para re-
curso dos candidatos com inscrições indeferidas, ten-
do a comissão Organizadora 3 (três) dias para avaliar 
e decidir sobre a fundamentação da mesma, dispen-
sando encaminhamento ao Ministério Público.
§1º - O Curso de Capacitação para os candidatos à 
Conselheiro Tutelar será realizado em 1 módulo, sendo 
no dia 09 de outubro de 2013 de 09 às 17 horas, em 
local a ser definido e informado pelo CMDCA poste-
riormente.
§2º - A não participação integral do candidato no 
módulo de capacitação implica em sua eliminação do 
Processo de Eleição.
Art. 8º - A classificação dos candidatos para concor-
rer ao pleito, será feita com base em nota obtida na 
prova escrita de caráter eliminatório, com 20 (vinte) 
questões de múltipla escolha, duração de 03 (três) 
horas e valor de 10 (dez) pontos, sendo considerados 
habilitados para o Pleito os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 70% (setenta por cento). O 
conteúdo específico da prova será de acordo com ane-
xo II desse edital.
I - A prova de conhecimentos será realizada no dia 11 
de outubro de 2013, no horário de 09 às 12 horas em 
local a ser definido e divulgado pelo CMDCA.
II – Os candidatos deverão comparecer ao local da 
Prova 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para 
o início, munidos do protocolo de inscrição, Carteira de 
Identidade, lápis, borracha e caneta.
III– Será eliminado da prova de conhecimentos o can-
didato que:
A) Deixar de comparecer ao local e horário 
determinados, não havendo em hipótese alguma se-
gunda chamada;
B) Retirar-se do recinto da prova durante a 
sua realização, sem a devida autorização;
C) Comunicar-se com outros candidatos du-
rante a realização da prova ou utilizar-se de material 
de consulta;
D) Fazer uso de aparelhos eletrônicos  ou si-
milares ou pedir material emprestado após o início da 
prova;
E) Prejudicar a realização do processo;
F) Sair do local da prova sem entregar o ga-
barito devidamente preenchido à caneta.
IV – A 2ª Nominata com a lista dos aprovados na 
prova de conhecimentos e habilitados para o pleito 
será publicada e afixada na Secretaria Municipal de 
Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, Conse-
lho Tutelar e no site da Prefeitura http://barbacena.
mg.gov.br/ até o dia 15 de outubro de 2013. O prazo 
para recurso dos candidatos interessados será até o 
dia 16/10/2013.
TÍTULO V
DA ASSEMBLÉIA DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR
Art. 9º - Os candidatos ao Conselho Tutelar após se-
rem aprovados na prova de Conhecimentos especí-
ficos serão escolhidos em Assembléia Geral, através 
do voto secreto, facultativo e direto, sendo eleitor os 
que comparecerem no local de votação apresentando 

o título de eleitor da 23ª Zona Eleitoral e Carteira de 
identidade com foto ou documento equivalente.
§1º - Aplica-se, no que couber, o disposto na legisla-
ção eleitoral em vigor, quanto à eleição e a apuração 
dos votos.
§2º - Os eleitos serão nomeados e empossados ao 
cargo de Conselheiro Tutelar para o Exercício de 
28/10/2013 à 09/01/2016.
Art. 10 - É vedada a propaganda de candidatos nos 
veículos de comunicação.
Parágrafo único – Não será permitido no recinto de 
votação, e nos limites de 200 (duzentos) metros do 
local da votação qualquer tipo de propaganda de can-
didatos.
Art. 11 - A assembléia de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar será dia 17 de outubro de 2013, ten-
do início às 09 (nove) horas e encerramento às 17 
(dezessete) horas, quando os presidentes das mesas 
deverão lacrar as urnas e, imediatamente, entregá-
-las à Comissão Organizadora, junto com as atas e as 
listagens de presenças.
§1º - Em cada mesa de votação, haverá três mesá-
rios, convocados pela Comissão Organizadora, sendo 
um Presidente e dois Secretários, não sendo permitido 
dois membros da mesa ausentar-se simultaneamente.
§2º - Não poderão integrar a mesa de votação quais-
quer dos candidatos e seus parentes, ainda que por 
afinidade, até o segundo grau,  bem como cônjuge.
§3º - Cada votante poderá votar em 01 (um) candida-
to a Conselheiro Tutelar.
Art. 12 - Compete às mesas de votação:
I – Abrir as urnas para os fiscais, antes da votação;
II – Rubricar as cédulas de votação (presidente e se-
cretários);
III – Conferir a documentação do eleitor, encaminhá-
-lo a cabine e recolher assinatura do mesmo na lista 
de presença.
IV – Fazer a ata de votação, onde conste o número 
de cédulas recebidas, número de votantes, cédulas 
inutilizadas, em branco e cédulas não aproveitadas 
durante a votação.
Art. 13 - A apuração terá início 30 (trinta) minutos 
após o encerramento da votação.
§1º - O local de escrutínio será no mesmo local de 
votação.
§2º - As mesas de escrutínio serão compostas por 
Conselheiros Municipais e membros das Mesas de Vo-
tação.
§3º - Serão anuladas as cédulas que:
A) Contiverem mais de (1) uma opção assina-
lada;
B) Contiverem expressões, frases e/ou pala-
vras que possam indicar o votante;
C) Não corresponderem ao modelo oficial;
D) Não estiverem rubricadas pela mesa de 
votação.
§4º - Concluída a apuração dos votos, a Comissão Or-
ganizadora e a Presidente do CMDCA proclamarão o 
resultado final, afixando em local visível a lista dos 
candidatos eleitos e o número de votos recebidos.
§5º - Os cinco primeiros candidatos com maior núme-
ro de votos serão considerados Conselheiros Tutelares 
Titulares, ficando os demais pela ordem de votação 
como suplentes em número máximo de 20 (vinte).
§6º - havendo empate na votação será considerado 
eleito o candidato com maior tempo de atuação na 
área de promoção, proteção e/ou defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, ou o mais idoso nesta 
ordem.
§7º - Após a divulgação do resultado, os concorrentes 
ao cargo que se julgarem prejudicados poderão inter-
por recurso à Comissão Organizadora, com prazo de 
03 (três) dias para a impugnação a contar do dia da 
proclamação do resultado.
§8º - Após a votação, não havendo o número mínimo 
de 05 (cinco) candidatos escolhidos para o respecti-
vo Conselho Tutelar, o CMDCA manterá o resultado e 
promoverá outro Processo de Escolha para o preen-
chimento de vagas que não tenham sido preenchidas.
Art. 14 – Após a publicação da 3ª Nominata, os 05 
(cinco) Conselheiros Tutelares deverão providenciar 
no prazo de 05 (cinco) dias os seguintes documentos:
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I – Declaração de bens;
II – laudo circunstanciado após inspeção médica ofi-
cial que o julgará apto ou não;
Parágrafo único - Sendo o conselheiro considerado 
inapto será garantido a ele o direito de recurso junto 
à Comissão Organizadora, impetrado em 48 (quaren-
ta e oito) horas subseqüentes ao conhecimento pelo 
interessado.
TÍTULO VI
DA POSSE DA INVESTIDURA DO CARGO
Art. 15 – Compete ao Chefe do Executivo dar posse 
aos Conselheiros Tutelares. 
§1º - A cerimônia de posse será realizada até o dia 25 
de outubro de 2013.
§2º - No ato da posse os Conselheiros deverão 
assinar Termo de Compromisso contendo suas 
responsabilidades,direitos e deveres.

Art. 16 – O Cargo de Conselheiro Tutelar é de de-
dicação exclusiva, sendo a função incompatível com 
o exercício de qualquer função remunerada pública, 
sendo vedado o exercício de quaisquer atividades 
privadas que sejam incompatíveis com o exercício da 
função e com o horário de trabalho do Conselheiro 
Tutelar.
§1º - O Conselheiro Tutelar fica sujeito à jornada de 
trabalho de 30 (trinta) horas semanais, cumprindo 
plantões diurnos e noturnos, conforme escala apro-
vada por todos os membros do Conselho Tutelar, em 
conformidade com a legislação vigente.
§2º - O início do exercício da função dar-se-á através 
de ato de nomeação pelo Chefe do Executivo.
§3º - O Conselheiro Tutelar no pleno exercício de 
suas funções receberá salário equiparado ao cargo 
de auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de 
Barbacena. 
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 – A participação do candidato no processo de 
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar implicará 
por parte do candidato, do conhecimento e aceitação 
das normas contidas nesta Resolução e no Artigo 140 
do ECA, a saber: “São proibidos de servir no mesmo 
conselho marido e mulher, ascendente e descenden-
te, sogro(a) e genro ou nora, irmão(ã), cunhado(a), 
durante o cunhadio, sobrinho(a), padrasto, madrasta 
e enteado(a)”.
Art. 18 – Após a publicação de cada Nominata, o can-
didato poderá recorrer dentro do prazo de 03 (três) 
dias, sendo que a Comissão Organizadora deverá ava-
liar o pedido de recurso e responder, dentro de 03 
(três) dias.
Parágrafo único – A interposição de recursos não sus-
penderá o andamento do Processo de Escolha.
Art. 19 – Durante o período 28/10/2013 a 09/01/2016 
todas as vagas que surgirem no município de Barbace-
na para substituição ou ampliação do número de Con-
selheiros Tutelares serão preenchidas com  os candi-
datos a conselheiros aprovados no presente processo.
Art. 20 – o Anexo I desta resolução estabelece o cro-
nograma do processo de eleição do Conselho Tutelar.
Art. 21 – No Anexo II consta o conteúdo programático 
da prova de conhecimentos específicos.
Art. 22 – Os casos omissos serão decididos pela Co-
missão Organizadora, em conjunto com o CMDCA e 
representante do Ministério Público.
Art. 23 – Esta resolução entra em vigor na presente 
data, revogando-se as disposições em contrário.Bar-
bacena. 12 de setembro de 2013.Luiza Mara Afonso 
da Silva.Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

CMDCA/ BARBACENA – MG
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO 
DE ESCOLHA DE CONSELEHEIROS DO CONSELHO 
TUTELAR DE BARBACENA, PARA O PERÍODO DE 
2013/2015.
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições, nos 
termos do artigo 139 da Lei Federal nº. 8.069/1990 
“Estatuto da Criança e do Adolescente”, da Lei Muni-

EDITAL Nº003/2013

cipal nº 3.740/2003 e RESOLUÇÃO 022/2013-CMDCA, 
pelo presente  EDITAL,  faz saber a todos os interes-
sados que está aberto o  processo de  escolha  de 
conselheiros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE  BARBACENA, nos seguintes termos: 
Art. 1º - Ficam abertas entre os dias 17 de setembro e 
02 de outubro de 2013, as inscrições para candidatos 
a conselheiros do Conselho Tutelar de Barbacena – 
MG, órgão permanente e autônomo não jurisdicional, 
encarregado de zelar pelo cumprimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - A eleição será feita através de sufrágio uni-
versal, por voto direto,  secreto e facultativo dos ci-
dadãos regularmente inscritos como eleitores do Mu-
nicípio de Barbacena, sob a coordenação do CMDCA, 
através da Comissão Organizadora e a fiscalização do 
Ministério Público.
Art. 3º - Serão considerados eleitos os 05 (cinco) can-
didatos mais votados, e suplentes serão os 20 (vinte) 
seguintes. 
§1º - Havendo empate, será considerado eleito o can-
didato com maior tempo de atuação na área de pro-
moção, proteção e/ou defesa dos direitos da criança e 
do adolescente ou o mais idoso, nesta ordem.
§2º. O mandato dos conselheiros será de 28/10/2013 
à 09/01/2016, permitida uma reeleição. 
Art. 4º. Somente poderão votar os cidadãos votantes 
na 23ª Zona Eleitoral, que apresentarem o título de 
eleitor e  documento com foto.
Parágrafo Único – Cada eleitor poderá votar em ape-
nas um candidato.
DAS CANDIDATURAS E ELEIÇÃO
Art. 5º - Os candidatos interessados poderão se  ins-
crever  no Setor de Conselhos da Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, lo-
calizada à Rua Silva Jardim, 340, Bairro Boa Morte no 
3º andar, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h á 
12h, entre os dias  17 de setembro a 02 de outubro de 
2013, conforme cronograma – anexo I.
Art. 6º - A inscrição do candidato será realizada, me-
diante requerimento endereçado à Comissão Organi-
zadora do Processo Eleitoral, acompanhando de prova 
do preenchimento dos requisitos legais:
I – ser votante da 23ª Zona Eleitoral;
II – ter Ensino Médio completo (apresentar cópia do 
certificado de conclusão);
III- idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos até 
a data da inscrição (cópia da identidade e CPF);
IV - residir no Município de Barbacena, apresentando 
comprovante de residência (conta de luz, água ou te-
lefone fixo);
V - estar no gozo de seus direitos políticos, apresen-
tando cópia do título de eleitor e comprovante de vo-
tação na última eleição; 
VI – folha de antecedentes criminais, expedida pela 
Delegacia de Polícia Civil;
VII – certidão judicial dos cartórios civil, criminal e jui-
zado especial;
VIII – se do sexo masculino, prova de quitação com o 
Serviço Militar (Certificado de Reservista ou documen-
to equivalente)
IX – comprovante de experiência na área de defesa e/
ou atendimento à criança e ao adolescente nas áreas 
de educação e assistência social, ainda que em caráter 
voluntário ou gratuito, mediante declaração do gestor 
da Entidade ou Instituição junto às quais desenvolveu 
suas atividades, com período de experiência e ativida-
des desenvolvidas ou Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS);
Art. 7º - Será entregue aos candidatos cópia da Re-
solução regulamentadora do processo de escolha, no 
ato da inscrição.
Art. 8º - Os documentos entregues pelo candidato 
no ato da inscrição serão aceitos em cópia simples, 
mediante apresentação do documento original para 
conferência.
Art. 9º - Somente poderão concorrer os candidatos 
devidamente aprovados e registrados pelo CMDCA.
§1º - Será eliminado do pleito o candidato que dei-
xar de apresentar toda a documentação solicitada, 
bem como o candidato que, no relatório conclusivo 
da comissão organizadora, não atender aos requisitos 

exigidos.
§2º. Igualmente será eliminado de qualquer etapa do 
processo de seleção, o candidato que tiver omitido ou 
faltado com a verdade nas informações ou documen-
tação entregue.
Art. 10 - O candidato poderá indicar, para constar na 
relação de candidatos, além do nome completo, um 
apelido. 
Art. 11 – Conforme artigo 140 do ECA, são impedidos 
de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascen-
dente e descendente, sogro ou sogra, genro ou nora, 
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tios e sobri-
nhos, padrasto ou madrasta e enteado (a). 
Parágrafo único - Estende-se o impedimento do con-
selheiro, na forma deste artigo, em relação à autorida-
de judiciária e ao representante do Ministério Público 
com atuação na Justiça da Infância e Juventude da 
Comarca, foro regional ou distrital. 
Art.12 - A candidatura a membro do Conselho Tutelar 
é individual e sem vinculação a partido político ou cre-
do de qualquer natureza. 
Art. 13 – É vedada a propaganda nos veículos de co-
municação social, admitindo-se somente a realização 
de debates e/ou entrevistas promovidas pela Comis-
são Organizadora.
Parágrafo Único – Aplica-se no que couber, o disposto 
na legislação eleitoral em vigor, quanto ao exercício do 
sufrágio e apuração dos votos.
 DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 - A função  de conselheiro tutelar não impli-
ca  vínculo empregatício   com o Município e a re-
muneração será fixada na forma da Lei Municipal nº 
3.740/2003. 
Art. 15 - Os procedimentos de  registro, divulgação 
e impugnação das candidaturas, votação e apuração 
deverão observar as formas e prazos  previstos na Re-
solução 022/2013 - CMDCA.
Parágrafo Único – Vencidas as fases de impugnação 
e recurso, será publicado edital, indicando dia, horá-
rio e local, bem como os candidatos habilitados para 
participar do curso de capacitação sobre o conteúdo 
programático descrito no anexo II, promovido pelo 
CMDCA, bem como da prova de suficiência de caráter 
eliminatório.  
Art. 16 - O Curso de Capacitação para os candidatos 
à Conselheiro Tutelar será realizado em um módulo, 
sendo no dia 09 de outubro de 2013 de 09 às 17 ho-
ras, em local a ser definido e informado pelo CMDCA 
posteriormente.
§2º - A não participação integral do candidato no 
módulo de capacitação implica em sua eliminação do 
Processo de Eleição.
Art. 17 – A prova de Conhecimentos Específicos será 
escrita, de caráter eliminatório, com 20 (vinte) ques-
tões de múltipla escolha, duração de 03 (três) horas e 
valor de 10 (dez) pontos, sendo considerados habili-
tados para o Pleito os candidatos que obtiverem nota 
igual ou superior a7(sete). O conteúdo específico da 
prova será de acordo com anexo II desse edital.
Art. 18 – A prova de Conhecimentos Específicos será 
realizada nos dia  11 de outubro de 2013, no horário 
de 09 às 12 horas em local a ser definido e divulgado 
pelo CMDCA.
I – Os candidatos deverão comparecer ao local da Pro-
va 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o 
início, munidos do protocolo de inscrição, Carteira de 
Identidade, lápis, borracha e caneta.
II– Será eliminado da prova de conhecimentos o can-
didato que:
A)Deixar de comparecer ao local e horário determi-
nados, não havendo em hipótese alguma segunda 
chamada;
B)Retirar-se do recinto da prova durante a sua realiza-
ção, sem a devida autorização;
C)Comunicar-se com outros candidatos durante a rea-
lização da prova ou utilizar-se de material de consulta;
D)Fazer uso de aparelhos eletrônicos ou similares ou 
pedir material emprestado após o início da prova;
E)Prejudicar a realização do processo;
F)Sair do local da prova sem entregar o gabarito devi-
damente preenchido à caneta.
Art. 19 – Para ciência de todos os interessados, cópia 



do presente edital e a lista de habilitados para o pleito 
será publicada na imprensa local, no site da prefeitura 
(www.barbacena.mg.gov.br) e afixada na sede da pre-
feitura e do Conselho Tutelar.
Art. 20 - A posse dos eleitos deverá ocorrer no   prazo 
máximo e improrrogável de  10 (dez) dias, a contar 
da proclamação do resultado do processo de escolha, 
caso ocorra após o término do mandato de seus an-
tecessores; caso a eleição ocorra antes do término do 

Barbacena, 12 de setembro de 2013.
Luiza Mara Afonso da Silva

Presidente da Comissão do Processo de Escolha 
dos Membros do Conselho Tutelar de Barbacena

mandato, a posse será dada no dia seguinte ao que 
expirar o mesmo mandato. 
Art. 21 - Compete ao Chefe do Executivo dar posse 
aos Conselheiros Tutelares. 
§1º - A cerimônia de posse será realizada até o dia 
25 de outubro de 2013.
§2º - No ato da posse os Conselheiros deverão assi-
nar Termo de Compromisso contendo suas responsa-
bilidades, direitos e deveres.

Art. 22- Os casos omissos serão resolvidos na for-
ma da Resolução 022/2013 - CMDCA e Lei Municipal 
3.740/2003. 
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Anexo I - Cronograma do Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares 2013/2015 
 

Etapas Atividades Data Horário Local 
 

1ª Etapa 
Inscrição de candidatos 17 de setembro a 02 de 

outubro de 2013 
9h às 12h Secretaria Municipal de 

Coordenação de 
Programas Sociais. 

 
 

2ª Etapa 

Curso de Capacitação 
para candidatos e 
Conselheiros de 
Direitos 

09/10/2013 
 

08 às 17 h A ser definido 

 
3ª Etapa 

Prova especifica  11/10/2013 
 

9h à 12h A ser definido 

 
 
 

3ª Etapa 

Divulgação da 2ª 
Nominata (candidatos 
aprovados para o 
Pleito) 

Até 15/10/2013  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais e 
Conselho Tutelar 

 
 
 
 

4ª Etapa 

Assembléia de Eleição 17/10/2013 
 

8h às 17h A ser definido 

Apuração da Eleição e 
divulgação dos 
resultados 

17/10/2013 Até as 20h A ser definido 

Recurso dos candidatos 18 a 22/10/2012 13 às 17hs Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais. 

Parecer da Comissão 
Organizadora/ 
Ministério Público 

23/10/2013  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais. 

Posse /Publicação dos 
Conselheiros pelo 
Chefe do Executivo 

25/10/2013 A ser definido A ser definido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Conteúdo Programático 

ANEXO II – Conteúdo Programático

CONANDA/CNAS. Plano Nacional de Promoção, Prote-
ção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho 
Nacional de Assistência Social, Brasília, 2006.CONAN-
DA/CNAS. Orientações Técnicas: serviços de acolhi-
mento para crianças e adolescentes. Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho 

Nacional de Assistência Social, Brasília, 2009. Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA Lei 8069 de 13 
de julho de 1990 e alterações.Lei 12.594/2012 (LEI 
ORDINÁRIA) 18/01/2012 – SINASE.
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