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ATA 04/2019 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ELABORAR 
E APROVAR REGULAMENTO DO PLEITO ELEITORAL.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às sete horas e trinta minutos, na Sede 
dos Conselhos, sito a Rua Francisco Marcondes, 301, Centro, neste Município de Maracaju - Mato Grosso 
do Sul. Por Convocação do Presidente do CMDCA, reuniram-se os membros da Comissão do Processo 
Eleitoral, estiveram presentes os seguintes membros: Governamental - Volnei Rogerio Lange, Aparecido 
Jose Damaceno, Rosane de Fatima Wulffe, Talissa Sestito Bullio, Sociedade Civil – Marcelli Cristaldo Louveira, 
Joneci Rodrigues Alvares Zini, Olivia Regina Baches, Claudia Somavila Konageski para elaborar e aprovar o 
regulamento do Pleito Eleitoral conforme prazos estabelecidos no Calendário do Processo Eleitoral, anexo 
ao Edital 001/2019. A sessão foi aberta pelo Conselheiro Volnei Rogerio Lange, Presidente da Comissão do 
Processo Eleitoral, relatando que fez uma pesquisa na internet buscando idéias com referencia a regulamentos 
de outros locais que irão realizar as eleições, bem como ouviu sugestões do Ministério Público de Maracaju. 
Informou que serão confeccionados cartazes com propaganda com todos os Candidatos na quantidade de 
50 (cinquenta), bem como propaganda individual para cada Candidato na forma do popular “Santinho” 
patrocinado pelo Fundo CMDCA, na quantia de 1.000 (um mil) para cada candidato. Ficou decidido que não 
será permitido a confecção de nenhum cartaz, panfletos e santinhos por parte dos Candidatos além dos 
fornecidos pela Comissão Eleitoral. Na seqüência da reunião foi passado para os membros da Comissão 
Eleitoral o regulamento do Pleito elaborado pelo Presidente da Comissão. Após analisado por todos, foi 
aprovado por unanimidade. Ficou definido também que será realizada no dia 30 de agosto de 2019, sexta 
feira, as 18:00 na sede dos Conselhos uma reunião com todos os Candidatos para repassar o regulamento 
e acertar os detalhes do Pleito Eleitoral. Sendo o que apresenta para o momento, eu, Aparecido Jose 
Damaceno, Secretário da Comissão, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelo presidente Volnei 
Rogerio Lange e demais membros da Comissão em lista presença em anexo.

Volnei Rogerio Lange – Presidente: _______________________________________

Aparecido Jose Damaceno – Secretário: ____________________________________

Aviso de Resultado e Homologação do Convite nº 017/2019

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Supervisão de Licitação e 
Contrato, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Convite nº 
017/2019, que versa sobre: Contratação de empresa especializada em sinalização viária horizontal 
e vertical, visando atender a área urbana do Município de Maracaju/MS, realizado em 09/08/2019, 
com início às 10:00 horas, sagrou - se vencedora da licitação, a seguinte licitante por apresentar o menor 
preço global: SMC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP. O valor total da contratação é de R$ 
310.011,98 (trezentos e dez mil onze reais e noventa e oito centavos).

Maracaju - MS, 26 de Agosto de 2.019.

_______________________________

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 1.775/2019, referente ao Convite nº 
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017/2019, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico de fls. 
226/227, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO 
o procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto em nome da licitante: SMC ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA – EPP.

Publique-se.

Maracaju-MS, 26 de Agosto de 2.019.

                                                _____________________________________

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA

Prefeito Municipal

Aviso de Resultado e Homologação do Pregão nº 058-2019

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Supervisão de Licitação 
e Contrato, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade 
Pregão Presencial nº 058/2019, que versa sobre: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em remoção, fornecimento e instalação de forro em gesso e PVC nos prédios 
públicos do município de Maracaju/MS, realizado em 19/08/2019, com início às 08:00 horas, sagrou-
se vencedora da licitação, a seguinte licitante por apresentar o menor preço global: LUCIANO DE SOUZA 
OLIVEIRA 15188735881 – ME. O valor total da contratação é de R$ 173.575,00 (cento e setenta três mil 
quinhentos e setenta e cinco reais).

Maracaju - MS, 26 de Agosto de 2019.

_______________________________

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 1.693/2019, referente ao Pregão 
Presencial nº058/2019, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer 
Jurídico de fls. 182/183, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º8.666/93, em sua atual redação 
HOMOLOGO o procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto em nome da licitante: LUCIANO DE SOUZA 
OLIVEIRA 15188735881 – ME.

Publique-se.

Maracaju-MS, 26 de Agosto de 2019.

_____________________________

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 293, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

“Dispõe sobre a realização do 4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS, e dá outras 
providências.”

Considerando o disposto no Art. 7º, IX e X, e  Art. 178, I, da Lei Orgânica do Município de Maracaju; e 
Art. 4º, I, IV, e VIII, da Lei Complementar Municipal nº 107, de 17 de dezembro de 2014, 

O Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1°. Fica autorizada a realização do 4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS, na forma 
do regulamento objeto do Anexo Único deste decreto.

Art. 2º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária Municipal.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maracaju - MS, aos 26 dias do mês de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 293, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

REGULAMENTO DO 4º CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS DE MARACAJU - MS. 

O Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundação Municipal de Cultura, 
no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do prazo para inscrições do 4º Concurso Municipal 
de Fotografias de Maracaju - MS, o qual se regerá pelo seguinte regulamento:

1. DO OBJETIVO.

Proporcionar aos amantes da fotografia a oportunidade de registrar as diversidades atrativas de Maracaju 
como grupos folclóricos, arquitetura, costumes, trabalhos, religiosidade, monumentos, gastronomia, artes, 
atividades desportivas e outras vertentes que possam, sob análise mais aprofundada, ser considerada parte 
da cidade de Maracaju.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

2.1. O 4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS, com o tema “Maracaju – retratando nosso 
povo, cultura e tradições” é promovido pela Fundação de Cultura do Município de Maracaju e está aberto 
a fotógrafos e a todas as pessoas residentes em Maracaju - MS que confirmem tal condição mediante 
apresentação de comprovante de residência válido (no caso de menor de idade, comprovante dos pais ou 
responsáveis). 

2.2. Não poderão participar do 4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS, servidores municipais 
lotados na Fundação de Cultura e na Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura, além dos servidores 
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detentores de cargo em comissão e membros das comissões organizadora e julgadora do concurso.

2.3. Cada participante  poderá inscrever, no máximo, 03 (três) fotografias no 4º Concurso Municipal de 
Fotografias de Maracaju - MS.

2.4. As fotografias deverão estar diretamente relacionadas com as características elencadas no objetivo do 
concurso (Item 1).

3. DAS INSCRIÇÕES.

As inscrições serão realizadas, mediante preenchimento de Ficha de Inscrição, presencialmente, na sede 
da Fundação de Cultura do Município de Maracaju (Avenida Mário Corrêa, esquina com Rua Appa) e na 
Biblioteca do SESI (em frente à antiga Estação Ferroviária), no período de 26/08/2019 a 27/09/2019, das 
7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs.

4. DOS CRITÉRIOS PARA A ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS.

4.1. As fotografias deverão ser entregues impressas, no tamanho 20cm (altura) X 30cm (largura), em papel 
fotográfico e também gravadas em mídia digital (CD, DVD, pen drive), no período das inscrições (vide Item 
3).

4.2. As fotografias não poderão apresentar quaisquer efeitos digitais ou alterações, tais como bordas, 
distorções, efeitos, inserção de objetos ou pessoas, etc.

4.3. As fotografias e mídias digitais deverão ser entregues nos locais de inscrição, juntamente com a Ficha 
de Inscrição e Autorizações de Uso de Material/Imagem, os quais serão lacrados em envelope próprio.

4.3.1. As pessoas que aparecerem nas fotografias participantes do concurso também deverão preencher a 
Autorização de Uso de Material/Imagem.

4.4. A fotografia participante deverá ter coerência temática e ser inédita, ou seja, nunca ter sido publicada 
em outro concurso, condição esta que será averiguada.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA.

5.1. As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por 5 (cinco) fotógrafos 
profissionais de notória capacidade, indicados pela organização do concurso.

5.2. As cores, iluminação, aspectos da composição e a mensagem transmitida pela fotografia serão 
considerados como critérios de avaliação.

5.3. Os vencedores do concurso serão notificados por e-mail ou telefone até o dia 07/10/2019.

6. DA PREMIAÇÃO.

6.1. Serão premiadas as 3 (três) fotografias que obtiverem as maiores notas, conforme segue:

1º. LUGAR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

2º. LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais);

3º. LUGAR: R$ 500,00 (quinhentos reais).

6.2. Todas as fotografias, premiadas ou não, passarão a integrar em definitivo o acervo da Fundação 
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de Cultura do Município de Maracaju, podendo ser utilizadas pelo Município de Maracaju, em qualquer 
oportunidade, tempo ou lugar, sem obrigação de pagar qualquer espécie de direito pecuniário aos autores, 
comprometendo-se, no entanto, a publicar o nome do autor das imagens.

6.3. O participante que inscrever mais de uma fotografia no concurso, será premiado somente uma única 
vez, ou seja, receberá somente a premiação referente à fotografia que obtiver a maior nota.

7. DA COMISSÃO ORGANIZADORA.

A Comissão Organizadora será composta por um membro da Fundação de Cultura do Município de Maracaju, 
um membro da Assessoria Especial de Comunicação e um membro da Secretaria Municipal de Governo.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

8.1. Nenhum dos materiais entregues no ato da inscrição no 4º Concurso Municipal de Fotografias de 
Maracaju - MS será devolvido ao participante.

8.2. A comissão julgadora é soberana e compete a ela avaliar a resolver os casos omissos neste regulamento, 
não cabendo qualquer espécie de recurso de suas decisões.

8.3. O não cumprimento de qualquer regra deste regulamento poderá causar, a critério da comissão 
organizadora e julgadora, a desqualificação da(s) fotografia(s) e, consequentemente, do respectivo 
participante.

8.4. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste 
regulamento.

Maracaju - MS, 26 de agosto de 2019.

ENI CORRÊA DE AQUINO

Diretora-Presidente da Fundação Municipal de Cultura

4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS

“Maracaju – retratando nosso povo, cultura e tradições”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: __________________________________________________________________________

Profissão: _______________________________________________________________________

RG: ____________________________________________________________________________

CPF: ____________________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________

Telefone/WhatsApp: ______________________________________________________________

Título da foto inscrita: _____________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

Local onde a foto foi registrada: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Equipamento utilizado: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Confirma a leitura e concordância com o regulamento? (      ) SIM (     ) NÃO

Data: ___________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________________________

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE MATERIAL/IMAGEM

Neste ato, e para todos os fins de direito, autorizo o uso de minha fotografia e/ou imagem para fins de 
divulgação e publicidade do trabalho artístico e cultural, em caráter definitivo e gratuito, constante do 
material inscrito no 4º Concurso Municipal de Fotografias de Maracaju - MS.

As imagens poderão ser exibidas, gratuitamente, parcial ou totalmente, em apresentação audiovisual, 
publicações e divulgações, em oposições físicas ou em plataformas digitais, assim como disponibilizadas no 
banco de imagens resultantes da pesquisa e na internet e em outras mídias futuras, fazendo-se constar o 
devido crédito ao fotógrafo.

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos à minha 
imagem, fotografia ou qualquer outro.

Nome: __________________________________________________________________________

RG: ____________________________________________________________________________

CPF: ____________________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________

Data: ___________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________________________

EDITAL Nº 006/2019, CMDCA.

REGULAMENTA O PLEITO ELEITORAL DO DIA 06 DE 
OUTUBRO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO 
TUTELAR PARA O PERIODO DE 2020/2024 E DÁ 
OUTRAS CONSIDERAÇÕES.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARACAJU/
MS E DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 1.891 
de 10 de outubro de 2017, na seção VI, artigos 42, 43 e 44 e na reunião ordinária da Comissão do Processo 
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Eleitoral, realizada no dia 23/08/2019, faz publicar o Edital que regulamenta o Pleito Eleitoral do dia 06 de 
outubro, referente ao Processo de Escolha do Conselho Tutelar para o período de 2020/2024 e da outras 
considerações.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

1.1 Considera que o art. 11, §6º, incisos III e IX, da Resolução do CONANDA nº 170/14, aponta também 
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA analisar e decidir em primeira instância administrativa os 
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como os casos omissos.

1.2 Em reunião realizada no dia 23 de agosto de 2019, ás 07 horas e 30 minutos, na sede dos Conselhos, 
a Comissão do Processo Eleitoral elaborou e aprovou o regulamento para o Pleito Eleitoral a ser realizado 
no dia 06 de outubro de 2019.

1.3 O pleito será realizado no dia 06 de outubro de 2019, no horário das 08:00 as 17:00 horas, na Escola 
Municipal Jose Pereira da Rosa, localizada na Rua Osvaldo Cardoso, s/n, Vila Prateada, em Maracaju/MS.

1.4 Considerando o Ofício nº4919/2019-TRE/ZE016-Tribunal Regional Eleitoral do MS- informa a data de 
fechamento do Caderno de eleitores para o pleito em 07/08/2019.

1.5 Fica estabelecido a data de 30 de agosto de 2019, as 18:00 horas, na Sede dos Conselhos, sito a rua 
Francisco Marcondes, nº 301, Centro, Maracaju/MS, uma reunião com os Candidatos aptos a concorrerem 
ao pleito de 06 de outubro, com objetivo de passar informações referente as regras que irão reger o pleito 
de 06 de outubro.

1.6 Em conformidade com o Edital 001/2019, a Comissão estabelece:

1.6.1 Divulgação do resultado do pleito no Diário Oficial do Município de Maracaju/MS com os nomes dos 
candidatos escolhidos e a quantidade de votos, em ordem de classificação no dia 08 de outubro de 2019.

1.6.2 Prazo para recurso do dia 09 até 18 de outubro de 2019.

1.6.3 Análise dos recursos do dia 21 até 25 de outubro de 2019.

1.6.4 Divulgação dos candidatos eleitos, através de publicação no Diário Oficial do Município de Maracaju/
MS para diplomação e posse, dia 29 de outubro de 2019.

2. REGULAMENTO DO PLEITO

Artigo 1º - A campanha dos candidatos(as) a membros do Conselho Tutelar será permitida a partir do dia 
1º de setembro e sendo encerradas à meia-noite da véspera do dia da votação, 05 de outubro de 2019.

Artigo 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo 
de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos seus prepostos:

1) DA PROPAGANDA

a) Oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

b) Fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação 
de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder 
Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, 
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização 
de tráfego, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
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c) Colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem 
como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes causem dano;

d) Fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e candidatos (as) à imediata 
retirada da propaganda irregular.

e) Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade 
pública;

f) Perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

g) Fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir 
com moeda;

h) Prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas municipais ou que impliquem qualquer 
restrição de direito;

2) DA CAMPANHA PARA A ESCOLHA

a) Confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a sua autorização, camisetas, 
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a);

b) Realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, 
remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;

c) Usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, 
empresa pública ou sociedade de economia mista;

d) Efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de propaganda em bens 
particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;

e) Contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, de crianças e adolescentes para distribuição 
de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;

f) Vincular-se direta ou indiretamente a partido político ou efetuar qualquer ato que importe em abuso de 
poder político, econômico ou religioso.

3) DA CAMPANHA PARA A ESCOLHA

a) Usar alto-falantes e/ou amplificadores de som ou promover comício ou carreata;

b) Arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna; 

até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;

c) Fornecer aos eleitores(as) transporte ou refeições;

d) Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor(a), com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o 
dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio);

e) Padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais;
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f) Transportar eleitores seja pelos/as candidatos/as ou qualquer pessoa ligada a eles/as.

4) DAS PENALIDADES

Artigo 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracterizará inidoneidade 
moral, deixando o candidato(a) passível de impugnação da candidatura, devido à inobservância do requisito 
previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

5) DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DAS CONDUTAS VEDADAS

Artigo 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra 
aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio deste Edital, instruindo a representação com 
provas ou indícios de provas da infração, não sendo admitida a representação de forma anônima.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, 
com envio de cópia da representação ao Ministério Público.

Artigo 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas 
previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo 
para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao infrator(a) para que, se o desejar, 
apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, 
da Resolução do CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão 
Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

Artigo 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá no prazo de 02 (dois) dias do término do prazo da 
defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas 
suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do 
decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução do CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à 
reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito,

à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado 
a efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que 
se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

Artigo 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão 
Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o representado(a) 
e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito 
suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da 
Resolução do CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias 
do término do prazo da interposição do recurso, reunindo- se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, 
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§ 4º, da Resolução do CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da 
presente Resolução.

Artigo 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato 
cassado poderá ser excluído da cédula de votação. 

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula 
de votacão, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.

Artigo 9º - O representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução do 
CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de 
sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

Artigo 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei 
Federal nº 13.105/2015), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas.

6) DA PUBLICIDADE DESTE EDITAL

Artigo 11 - Para que o teor deste Edital seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), 
ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, 
além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de 
divulgação, inclusive pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação 
dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das 
regras de campanha;

Artigo 12 - A fim de que os candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a 
Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 01 (um) momento do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar:

a) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e 
considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14;

Parágrafo único – Nesta reunião será lavrado Termo de Compromisso, assinado por todos candidatos(as) 
a membros do Conselho Tutelar e integrantes da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas 
neste Edital serão devidamente respeitadas, sob pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso 
I, da Resolução do CONANDA nº 170/14). 

Maracaju-MS, 23 de agosto de 2019. 

Volnei Rogerio Lange

Presidente do CMDCA/Comissão Processo Eleitoral

 PORTARIA N.º 965/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:
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Art. 1º - CONCEDER à servidora Maxilane Ferreira Dos Santos Waechter, ocupante do cargo de PROFESSOR 
efetivo,180 (cento e oitenta)dias de Licença Maternidade conforme Lei Complementar 029/2006, artigo 139 
e Lei Complementar 063/2009 de 14 de agosto de 2009, pelo período de 31 de julho de 2019 a 26 de janeiro 
de 2020.

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 31 de julho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

 PORTARIA N.º 966/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à servidora Josiene Ocampos Dias, ocupante do cargo de PROFESSOR efetivo,180 
(cento e oitenta)dias de Licença Maternidade conforme Lei Complementar 029/2006, artigo 139 e Lei 
Complementar 063/2009 de 14 de agosto de 2009, pelo período de 11 de julho de 2019 a 06 de janeiro de 
2020.

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 11 de julho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

 PORTARIA N.º 967/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:
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Art. 1º - CONCEDER à servidora Claudia Correa Stuhrk Sarian, ocupante do cargo de BIOQUIMICO 
efetivo,180 (cento e oitenta)dias de Licença Maternidade conforme Lei Complementar 029/2006, artigo 139 
e Lei Complementar 063/2009 de 14 de agosto de 2009, pelo período de 05 de agosto de 2019 a 31 de 
janeiro de 2020.

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 05 de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

 PORTARIA N.º 968/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à servidora Franciele Da Silva Gauna, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
DIVERSOS efetivo,180 (cento e oitenta)dias de Licença Maternidade conforme Lei Complementar 029/2006, 
artigo 139 e Lei Complementar 063/2009 de 14 de agosto de 2009, pelo período de 29 de junho de 2019 a 
25 de dezembro de 2019.

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 29 de junho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

 PORTARIA N.º 969/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:
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Art. 1º - CONCEDER à servidora Cristiane Yanez Brites, ocupante do cargo de FONOAUDIÓLOGO efetivo,180 
(cento e oitenta)dias de Licença Maternidade conforme Lei Complementar 029/2006, artigo 139 e Lei 
Complementar 063/2009 de 14 de agosto de 2009, pelo período de 12 de julho de 2019 a 07 de janeiro de 
2020.

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 12 de julho de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 970/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Adicional de Qualificação, calculado no percentual de 05%(cinco por cento) sobre 
o salário – base, a Maria Jose Pacheco De Oliveira, conforme art. nº 115-B da lei complementar 029/06, 
regulamentado pelo Decreto 155/2018, a partir de 21 de janeiro de 2019  

                                    Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à data de 21 de janeiro, ficando revogadas as disposições em contrário.

Maracaju- MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 971/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR Nicola Chamorro, do cargo em comissão de Chefe da Junta do Serviço Militar FG-3 da 
Controladoria Geral, a partir de 01 de agosto de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 21 
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de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Maracaju-MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 972/2019.

O Senhor MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA, Prefeito Municipal de Maracaju, Estado de Mato Grosso do 
Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maracaju,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR o servidor Nicola Chamorro, por aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos integrais, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Obras e posturas, Nível/ Padrão P-V Referência 
“L”, com fulcro no Art. 3º da EC472005 e Artigo 44 da Lei Municipal 1892/2017 de 16/10/2017, a partir de 
21 de agosto de 2019.  

                                    Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a partir de 21 de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário.

Maracaju-MS, 26 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA 

Prefeito Municipal

Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2019.

Vistos,

Torno sem efeito a publicação de fls. 148 - 150, por não se tratar da decisão proferida nos presentes 
autos.

Esclareça-se que o arquivo eletrônico que foi enviado erroneamente para publicação no Diário Oficial 
do Município se tratava de um mero esboço preliminar da decisão que, salvo com nome de arquivo 
semelhante ao da decisão finalizada, causou o equívoco.

Corrobora tal afirmação o fato de a decisão publicada estar visivelmente incompleta e conter erros de 
digitação e de numeração de páginas.

Determino a publicação da decisão de fls. 141 - 147, a qual fora por mim assinada, devendo constar as 
presentes justificativas.
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Maracaju - MS, 23 de agosto de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA

PREFEITO MUNICIPAL

Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2019.

Vistos,

Acolho e homologo o relatório final da Comissão Processante.

O Processo Administrativo Disciplinar teve origem através do ofício PREVMMAR/MS Nº 191/2018, de 14 de 
junho de 2018, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju, o qual solicitou, 
genericamente, a “apuração dos fatos, através de Instauração de Sindicância/Processo Administrativo 
Disciplinar”, relativamente a suposta irregularidade em Processo Administrativo de Auxílio Doença da 
servidora Laura Queiroz Molossi.

Foi determinada a abertura do Processo Administrativo Disciplinar para “apurar possível conduta irregular 
da servidora LAURA QUEIROZ MOLOSSI, relatando que a mesma encontrava-se em licença por auxilio 
doença, mas apurou-se via redes sociais que a servidora estava viajando com familiares e amigos do dia 
07 a 16 de maio/2018.”

Foram nomeadas as servidoras Onorina de Menezes Fialho, Lucinéia Vieira dos Santos e Fernanda Rosalina 
de Oliveira Balta, e seguiram-se os trabalhos com a oitiva da denunciada, denunciante e perito, apresentação 
de defesa prévia, oitiva das testemunhas de defesa e as testemunhas designadas pela comissão.

A defesa se fez presente em todos os atos processuais e apresentou defesa prévia, requerimentos e alegações 
durante o transcorrer do processo.

A Comissão Processante apresentou Relatório Final, as fls. 124 - 138, onde pormenorizou todos os atos 
processuais realizados pela Comissão, colacionou todas as oitivas, mencionou todos os procedimentos e as 
juntadas de documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo à decisão.

Conforme já mencionado anteriormente, o Processo Administrativo Disciplinar teve origem através do 
ofício PREVMMAR/MS Nº 191/2018, de 14 de junho de 2018, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maracaju, o qual solicitou, genericamente, a apuração de irregularidades no Processo 
Administrativo de Auxílio Doença da servidora Laura Queiroz Molossi.

De uma análise preliminar da documentação apresentada pelo PREVMMAR, extraíram-se dois pontos que 
mereciam ser esclarecidos, pois poderiam eventualmente indicar irregularidade funcional, os quais sejam: 
a denunciada participar de viagem de lazer, estando afastada de suas atividades para tratamento de saúde; 
e, a apresentação de atestado médico supostamente irregular visando obter vantagem indevida.

A denunciada foi ouvida (fls. 55 - 57) e esclareceu, em suma, que viajou com a família e que não sabia 
que não poderia viajar no período do atestado; que o médico que acompanha seu tratamento não lhe fez 
qualquer ressalva a respeito; e, que solicitou novo atestado médico, por telefone, apenas porque a diretora-
presidente do Prevmmar afirmou que somente remarcaria nova perícia com apresentação de atestado 
médico.
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A denunciante foi ouvida (fls. 58 - 61) e afirmou que não havia impedimentos para a viagem desde que 
comprovasse o tratamento; que, ligou para a denunciada e informou que sua perícia havia sido antecipada e 
que a mesma alegou impossibilidade em comparecer pois iria levar sua filha ao pediatra em Campo Grande, 
ao que lhe respondeu que não poderia fazer nada (fls. 58); que, posteriormente, “pensando melhor”, a 
informou via WhatsApp (fls. 14), que se ela trouxesse um atestado de acompanhamento da menor, a 
perícia poderia ser remarcada (fls. 59); que não solicitou novo atestado à denunciada, mas um atestado 
de acompanhamento à sua filha, até porque nova perícia poderia ser remarcada na vigência do atestado, 
mediante justificativa no CPAS (fls. 59); que, a denunciada continuou recebendo salário em decorrência do 
deferimento do primeiro atestado, e que o segundo atestado só foi indeferido porque os peritos entenderam 
que não poderia ser emitido com a paciente ausente (fls. 60).

O perito foi ouvido (fls. 72 - 74) e disse que não havia nenhum impedimento para a servidora viajar estando 
de atestado médico (fls. 72); que não questionou a servidora sobre a forma como ela conseguiu o atestado 
(fls. 72); que o médico tem que ver a paciente para emitir o atestado, e que no presente caso, ficou claro 
que ele não a viu e que não poderia ter emitido o atestado (fls. 72); que caso o médico tenha dado o 
atestado sem ver a paciente, poderá responder junto ao Conselho de Ética Médica, se isso ocorreu na forma 
de ajudar a paciente (fls. 72/73); e, que não era necessário que a paciente apresentasse um novo atestado 
para reagendar a perícia (fls. 73).

Foram ouvidas duas testemunhas indicadas pela defesa. 

Em alegações finais (fls. 115 - 123), a denunciada afirmou, em suma, que a senhora Roseli Bauer informou 
que o médico estaria doente no dia da perícia marcada; que a denunciante estava lhe perseguindo pelo 
fato dela estar viajando na vigência de atestado médico; que não utilizou o atestado para obter vantagem 
indevida, mas que agira conforme orientação da diretora-presidente do Prevmmar, exclusivamente para 
reagendar sua perícia; e, que não obteve qualquer vantagem ilícita com a apresentação do segundo atestado. 
Ressaltou que o fato de estar de atestado médico não lhe proibia de viajar. E, por fim, que não causou dano 
ao erário e nem cometeu qualquer irregularidade passível das penalidades previstas na Lei Complementar 
nº 029/2006. Requereu sua absolvição e o arquivamento do presente Processo Administrativo Disciplinar.

A Comissão Processante, por sua vez, concluiu:

Diante das oitivas e documentos carreados aos autos esta Comissão chegou aos seguintes fatos ponderativos:

1) O cerne da questão é a viagem da servidora na vigência do atestado.

2) Segundo o perito não é proibido à servidora viajar durante a vigência do atestado, desde que mantenha 
o tratamento.

3) A servidora entregou corretamente seu primeiro atestado, e saiu notificada de sua perícia para o dia 
24/05/2018.  O perito deferiu o primeiro atestado.

4) A confusão se deu em virtude da alteração da data da perícia que foi adiantada e a servidora estava em 
viagem, mas não esclareceu para a diretora este fato (viagem), além de que ter entendido que necessitava 
de outro atestado para marcar nova perícia.

5) O novo atestado foi indeferido em razão de que o perito entendeu que ele estava irregular, tendo em 
vista que é necessário que o médico veja a paciente para fornecer atestado e, no caso, a paciente estava 
viajando.

6) A responsabilidade pela emissão do atestado não é da paciente e sim do médico. A servidora não utilizou 
o atestado indeferido.

Assim, esta comissão entende que não houve nenhuma irregularidade na conduta da servidora. 
Recomendamos que seja encaminhada cópia dos autos ao CRM para apurar a conduta do médico que 
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forneceu o segundo atestado, Dr. Claytin Toschio Nakamura.

Sem maiores delongas, passo às conclusões.

Alguns pontos ficaram absolutamente claros nos presentes autos, os quais sejam: não havia qualquer 
impedimento para a servidora viajar estando de atestado médico, conforme confirmado pela diretora-
presidente do PREVMAR e pelo perito ouvido nos autos; e, que não era necessário que a servidora 
apresentasse um novo atestado para reagendar a perícia, conforme igualmente afirmado pela diretora-
presidente do PREVMAR e pelo perito.

Desta forma, entendo que, afastada de suas atividades funcionais em decorrência de atestado médico 
válido, a servidora poderia estar onde quisesse estar, inclusive em uma praia em outro estado, de tal forma 
que não há que se falar em ato ilícito em relação a esse fato.

Ademais, a Lei Complementar nº 029, de 1º de junho de 2006, faz menção expressa à condutas vedadas 
ao servidor durante o período em que estiver afastado para tratamento de saúde, senão vejamos:

Art. 128. Conceder-se-á ao servidor licença:

I - para tratamento de saúde;

§ 2º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças estabelecidas neste 
artigo, exceto as previstas nos incisos V, VII, VIII e X, sob pena de responsabilidade administrativa.

Art. 133. No curso da licença para tratamento de saúde, o servidor não poderá exercer atividades remuneradas 
ou acadêmicas, sob pena de interrupção da licença com perda total dos vencimentos e sanção disciplinar.

Com relação à apresentação do segundo atestado, considerado irregular pelo perito, algumas considerações 
se fazem necessárias.

A denunciada, estando em viagem de lazer, informou à diretora-presidente do PREVMMAR que não poderia 
comparecer à sua perícia médica naquele instituto, antecipada do dia 24/05/2018 para o dia 10/05/2018, 
pois teria que acompanhar sua filha em consulta médica na cidade de Campo Grande naquela data, o que 
não era verdade. A diretora-presidente do PREVMMAR, por sua vez, afirmou que não poderia fazer nada, o 
que também não era verdade, já que poderia ter reagendado a referida perícia sem maiores transtornos. 
Posteriormente, a dirigente do instituto previdenciário enviou uma mensagem via WhatsApp à denunciada, 
informando-a que, caso apresentasse um atestado de acompanhamento a sua filha em consulta médica, a 
perícia poderia ser reagendada, o que também não era verdade, já que deveria ter realizado o reagendamento 
independentemente de qualquer atestado médico.

Neste sentido, há previsão expressa na Lei Complementar nº 029, de 1º de junho de 2006:

Art. 131. Todas as licenças, independente do número de dias ou horas, dependerão de parecer da Junta 
Médica Oficial do Município. 

Art. 132. O servidor deverá apresentar-se à junta médica oficial do Município portando seus documentos 
pessoais, antes do término da licença.

Diante da equivocada informação recebida, a denunciada solicitou, então, por telefone, o desnecessário 
atestado médico para o fim de reagendar sua perícia.

De se salientar que a perícia médica da denunciada foi reagendada e realizada, tendo o segundo atestado 
sido indeferido pelo médico perito, pois sua emissão se deu sem a presença da paciente em consulta 
médica, ou seja, tratava-se de atestado absolutamente imprestável e desnecessário, que em nada alterou 
a concessão do benefício de auxílio doença anteriormente deferido à servidora, não lhe trazendo qualquer 
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benefício adicional indevido e, muito menos, dano ao erário.

Por fim, importante, neste ponto, trazer à baila declaração prestada pela diretora-presidente do PREVMMAR, 
em seu depoimento (fls. 59), onde afirmou que o fato que a levou a tomar providências “foi a mentira de 
que não poderia vir a perícia em virtude da consulta de sua filha em Campo Grande”, ou seja, não foi o 
fato de a servidora não se apresentar na data reagendada, não foi o fato de a servidora estar na praia na 
vigência de atestado para tratamento de saúde, e não foi o fato de a servidora ter apresentado um atestado 
irregular, mas o fato de ter mentido sobre sua localização.

Apesar de se tratar a mentira de conduta moralmente reprovável e que deve ser desencorajada e, até mesmo, 
repreendida, temos que não constitui-se crime e, no presente caso, mentir para a diretora-presidente do 
PREVMMAR não se configura infração administrativa, uma vez que não há relação hierárquica entre ambas; 
quando a proferiu, a servidora estava afastada de suas atividades funcionais, em viagem familiar de lazer, 
e em outro estado, ou seja, não o fez em razão do cargo ou função; e, principalmente, pela ausência de 
previsão legal.

Ademais, não restou comprovado que tenha usado de tal artifício para obter algum tipo de vantagem 
indevida em desfavor da administração pública, mas tão somente para reagendar sua perícia, que nos 
termos do Art. 132 da LC 029/2006, seu prazo para se apresentar à junta médica seria até antes do término 
da licença, e somente apresentou o atestado irregular indeferido pelo médico perito, em decorrência de 
orientação equivocada recebida da diretora-presidente do PREVMMAR.

Pelo exposto, considerando as alegações da defesa; considerando o relatório final da Comissão Processante; 
considerando que orientações equivocadas dispensadas à denunciada foram a causa preponderante de ter 
solicitado o desnecessário atestado tido como irregular, o qual não lhe trouxe qualquer benefício indevido, 
bem como não causou dano ao erário; e, considerando, principalmente, que não se vislumbrou no presente 
caso a prática de qualquer infração administrativa, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia contra a servidora 
Laura Queiroz Molossi.

Deixo de encaminhar cópia dos autos ao CRM para apuração da conduta do médico que forneceu o segundo 
atestado à servidora, conforme recomendado pela Comissão Processante, podendo, entretanto, tal ato ser 
levado a cabo pelo próprio PREVMMAR, em consonância com o r. parecer de sua Assessoria Jurídica (fls. 35 - 
37), uma vez que a suposta irregularidade fora constada pelo médico perito daquele instituto, endossando-
se, assim, as razões daquele profissional.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Maracaju - MS, 21 de julho de 2019.

MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA

PREFEITO MUNICIPAL
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