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CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO - COMID

RESOLUÇÃO Nº006/2017 - O Secretário Municipal 
de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, no uso 
de suas atribuições, tendo em vista os dispositivos 
legais e as normas regulamentares em vigor, RESOL-
VE:CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação 
do Serviço de Inspeção Escolar da Secretaria de Edu-
cação, Desporto e Cultura - SEDEC, com o objetivo 
de melhor atender às Escolas;CONSIDERANDO que é 
de suma importância o acompanhamento do serviço 
de Inspeção Escolar pra garantir a regularidade do 
funcionamento da escola, através do exercício das 
seguintes atividades:  analisar constantemente os as-
pectos físicos, garantir  que todos os atos escolares 
sejam autênticos e regulares, garantir o cumprimento 
dos deveres e o exercício dos direitos a todos ser-
vidores, auxiliar a escola na melhoria da qualidade 
de ensino e dinamizar o intercâmbio entre escola e 
comunidade;RESOLVE:Art.1º. A partir da presente 
data, as visitas às escolas pelos Técnicos em Educa-
ção - Inspetoras Escolares, passam a ser monitoradas 
e terão como foco a execução de todas as atribuições 
inerentes ao serviço, de acordo com calendário es-
pecífico. Art.2º. Os Técnicos em Educação - Inspeto-
res Escolares, estarão nas escolas atuando de forma 
orientadora, reguladora, participativa, verificadora 
e incentivadora dos atos escolares.Art.3°. Todas as 
Técnicas em Educação - Inspetoras escolares passa-
rão a se reunir às sextas-feiras na SEDEC, ou quando 
convocadas pelo Secretário de Educação, em cará-
ter extraordinário. Nos dias de entrega dos quadros 
de frequência das escolas, ou seja, 1º(primeiro) dia 
útil de cada mês, todas as Inspetoras Escolares de-
verão estar presentes na SEDEC para atendimento 
às escolas.Art.4º. Haverá, para fins de atendimentos 
diversos, 1(um) dia específico de plantão para cada 
Técnico, tendo este que responder pelo expediente 
do dia.Art.5º. Nas sextas-feiras deverá ser entregue, 
à servidora da SEDEC, responsável pelo controle de 
frequência, os relatórios de visita, devidamente pre-
enchidos e assinados.Art.6º. Sempre que necessário, 
as Inspetoras Escolares poderão se reunir na SEDEC, 
de acordo com as necessidades da Secretaria e/ou 
das escolas, para atendimentos diversos.Art. 7º. Para 
dinamização dos serviços escolares, os Técnicos em 
Educação - Inspeção Escolares, deverão seguir o ca-
lendário com as atividades previstas ao longo do ano, 
de acordo com as atribuições inerentes ao seu cargo, 
conforme previsto no quadro abaixo:

Art.8º. Para fins de cumprimento do presente calen-
dário, ficam divididas as escolas em grupos, conforme 
discriminação abaixo:

Esta Resolução entrará em vigor na data de 21 de 
março de 2017. Registrada, Publicada, CUMPRA-SE. 
Barbacena, 21 de março de 2017. Luiz Carlos Rocha 
de Paula - Secretário Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC.

Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

CULTURA - SEDEC

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no 
Decreto Municipal nº 8.024/2016 e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.606 - NOMEAR Wendel Tomaz Can-
dian, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente de Imprensa, da Subsecretaria de 
Comunicação, na Secretaria Municipal de Governo - 
SEGOV, a partir desta data.Barbacena, 21 de março 
de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº.  156/2017 - O Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, Vereador Odair José Ferreira, 
de acordo com que dispõe os artigos 63, § 1º., inciso 
I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo em vis-
ta a aprovação do Requerimento s/nº., NOMEIA uma 
Comissão Especial composta pelos Vereadores Amarí-
lio Augusto de Andrade (PSC), Edson Rezende Morais 
(PT), Ewerton José Horta Júnior (PMDB), Flávio Maluf 
Caldas (PV) e José Newton de Faria (PSL),  com a fi-
nalidade de elaboração do Regimento Interno e da Lei 
Orgânica do Município de Barbacena.A referida Comis-
são tem o prazo de 90 (noventa) dias, para apresen-
tação de novo Regimento e Lei Orgânica do Município 
em Plenário. Gabinete do Presidente, Palácio da Re-
volução Liberal, Barbacena/MG, ao vigésimo primeiro 
dia do mês de março de 2017. Vereador Odair José 
Ferreira - Presidente. Tornou-se pública por afixação 
no saguão da Câmara em 21.03.17. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Secretária Geral.

ERRATA No Extrato de  CONTRATO Nº 07/2017 - 
CARTA-CONVITE Nº 01/2017 - PROCESSO ADM. Nº 
004/2017 -  publicado  no e-DOB - Diário Oficial do 
Município no dia 20.03.2017: 
 
- Onde se lê na ementa do contrato “Empresa Bel-
vedere Comércio e Participação LTDA”, leia-se “Pos-
to Belvedere LTDA” – Vereador Odair José Ferreira 
– Presidente.

- Onde se lê na ementa do contrato “Confort”, leia-se 
“Comfortline” – Vereador Odair José Ferreira - Pre-
sidente.

- Onde se lê na parte contratante “Rua Euvira Oliveira 
Costa, nº. 72, Bairro Funcionários, CEP 36.2002.056“, 
leia-se “Rua Rio Pardo, nº. 49 – Bairro Caiçaras, CEP 
36.205.422” – Vereador Odair José Ferreira - Presi-
dente.

- Onde se lê na parte contratada “Belvedere Comércio 
e Participação LTDA”,  leia-se “Posto Belvedere LTDA” 
– Vereador Odair José Ferreira - Presidente
- Onde se lê na clásula primeira do objeto do contrato 
“Confort”, leia-se “Comfortline” – Vereador Odair José 
Ferreira - Presidente.

- Onde se lê no final do contrato “Comercial Belve-
dere LTDA”, leia-se “Posto Belvedere LTDA – Antônio 
Nogueira de Paiva/Representante Legal” – Vereador 
Odair José Ferreira - Presidente.

Resolução do COMID nº 001/2017, de 21 de Março 
de 2017. “ Dispõe sobre convocação de Assembleia 
Eleitoral para recomposição do Conselho Municipal do 
Idoso.”O Conselho Municipal do Idoso – COMID, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal  
Nº 3742 de 11 de Abril de 2003, 
Considerando que o Conselho Municipal do Idoso é ór-
gão responsável por formular,  coordenar, supervisio-
nar e avaliar a politica publica para idoso entre outras 
competências determinadas no Art 1° da lei Municipal 
n° 3742 de 11 de Abril de 2003; 



Resolve:
Art. 1º – Convocar as Entidades Não Governamentais, 
legalmente constituídas com área de atuação munici-
pal, para Assembleia de Eleição de 05 (Cinco) Entida-
des Representantes da Sociedade Civil no Conselho 
Municipal do Idoso – Biênio 2017/2019. 
Art. 2º – A Assembleia de Eleição dos Representantes 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal Idoso – Biê-
nio 2017/2019 realizar-se-á no dia 04 de Abril de 2017 
às 14h na Sede da Coordenadoria de Apoio aos Con-
selhos, no Centro Administrativo Conde Prados. Art.3º 
– As normas da Eleição constam no Regulamento do 
Anexo I desta Deliberação, que dela faz parte inte-
grante, para todos os efeitos, bem como o Anexo II. 
Art.4º – Fica instituída a Comissão Eleitoral para 
acompanhar e fiscalizar todo o processo de eleição, 
composta pelos seguintes conselheiros representantes 
da Sociedade Civil, que será presidida pelo primeiro: I 
– Michael Lemos de Castro Militão,II – Magda Campos 
Furtado . Art.5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. Barbacena, 21 de Março de 2017. 
ANEXO I - REGULAMENTO DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDA-

DE CIVIL NO COMID – BIÊNIO 2017/2019. 
Art. 1º – Serão eleitos em Assembleia, convocada pelo 
Conselho Municipal do Idoso, 05 (Cinco) Entidades Re-
presentantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal 
do Idoso – Biênio 2017/2019, as Entidades que estive-
rem juridicamente constituídas. 
Art. 2º – O Representante Legal da Instituição deverá 
apresentar por escrito, o nome de seu representan-
te e respectivo suplente, conforme Requerimento de 
Inscrição do Anexo II, no período de 21 de março de 
2017 até o dia 31 de março de 2017 , na Coordenado-
ria de Apoio aos Conselhos, localizada na Praça Conde 
Prados, s/nº – 2º andar, Bairro Centro, Barbacena, no 
horário de 13:00h às 17:00h, Paragrafo Unico – Se-
rão eleitos dentro de cada segmento dois conselheiros 
(titular e suplente) representando: Representante da 
Sociedade São Vicente de Paula; Representante de 
Grupos de Convivência de Idosos; Representante de 
Instituição Asilar; Represente do Clube da Terceira 
Idade; Representante da Associação Médica. 
Art. 3º – As Entidades que compõem os segmentos 
previstos no Paragrafo único do art. 2º do Regulamen-
to desta Deliberação, poderão participar da Assem-
bleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil 
no Conselho Municipal do Idoso – Biênio 2017/2019, 

inscrevendo um de seus membros para votarem no 
segmento que atuam independente de ter ou não can-
didato a conselheiro, desde que inscritos conforme o 
caput do artigo 2º do referido Regulamento. 
Art. 4º – Não poderá concorrer como candidato neste 
processo de eleição:
I – servidor público efetivo ou pessoa que possua 
vínculo de subordinação com o Poder Público (cargo 
comissionado); 
II – pessoa inidônea ou com processo judicial em an-
damento; 
III – a autoridade judiciária, legislativa e o represen-
tante do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
com atuação na Comarca de Barbacena/MG; 
IV – a função de membro do Conselho é considerada 
de interesse público relevante e não será remunerada. 
Art. 5º – No dia e horário marcado, o Presidente do 
Conselho do Idoso, sob a fiscalização da Comissão 
Eleitoral, abrirá e instalará a Assembleia e designará 
a Mesa Diretora dos trabalhos, composta de um pre-
sidente e um relator e todos Conselheiros do CMID. 
Art. 6º – O representante indicado da Entidade ou 
segmento que teve sua inscrição deferida deverá iden-
tificar-se e assinar o livro de presença perante a Mesa 
Diretora. 
Art. 7º – Os representantes indicados poderão, a seu 
critério, se apresentar para o público presente, apre-
sentando verbalmente o seu currículo, num tempo 
máximo de 03 (três) minutos, sendo que a ordem de 
apresentação deverá ser por sorteio. 
Art. 8º – Após a apresentação dos representantes in-
dicados se iniciará imediatamente a votação, sendo 
que os eleitores votarão por voto secreto, por meio 
de cédula que conterá o nome de todos os candidatos 
por Segmento. 
Art. 9º – Todos os presentes na Assembleia, aptos a 
votar conforme o caput do art. 3º deste Regulamento 
receberão da Mesa Diretora a cédula com o nome de 
todos os candidatos por Segmento sendo que cada 
Entidade terá direito a três votos, podendo ser ape-
nas dois votos repetitivos no candidato Titular e/ou 
no Suplente. 
Art. 10 – Os Segmentos que tiverem apenas um repre-
sentante indicado e seu suplente serão referendados 
pela Assembleia.
 Art. 11 – Depois de declarada encerrada a votação 
pelo Presidente da Mesa Diretora, far-se-á a apuração 
dos votos, sendo eleito como Titular o candidato mais 
votado e como Suplente, o mais votado na sequência. 

Parágrafo Único: Havendo empate, será considerado 
eleito o candidato mais idoso.
Art. 12 – Concluída a apuração dos votos, o Presi-
dente proclamará o resultado, mandará lavrar a ata, 
que após lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes.
Art. 13 – A nomeação e posse dos conselheiros eleitos 
se darão por meio de Portaria que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 10 (dez) dias após a comunicação do 
resultado da Eleição pela Assembleia dos Represen-
tantes da Sociedade Civil ao Prefeito Municipal. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 – Caso fique sem representação por ausência 
de representante inscrito ou eleito, o CMID em As-
sembleia imediata deverá deliberar e constar na Ata 
da Assembleia de Eleição, como será ocupada a vaga 
remanescente. 
Art. 15 – Revogadas as disposições em contrário, este 
Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barbacena, 21 de Março de 2017
Magda Maria Furtado de Campos 
Presidente do Conselho do Idoso  

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017

2


		2017-03-23T18:49:10-0300
	MUNICIPIO DE BARBACENA:17095043000109
	Eu sou o autor deste documento




