
A prioridade são famílias com renda até 3 salários mínimos e que estão em áreas de risco

Prefeitura lança programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida

Contagem, segunda-feira, 27 de abril de 2009  Ano 18 Edição 2455
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A prefeita Marília Campos assi-
nou dia 22, com o superintendente 
estadual da Caixa Econômica Federal, 
Rômulo de Martins Freitas, o termo 
de adesão do município ao Progra-
ma de Habitação Minha Casa, Minha 
Vida, do governo federal. Segundo 
a prefeita, haverá rigor no critério 
de participação. “A prefeitura vai 
atender prioritariamente aqueles com 
renda de zero a três salários mínimos, 
que residem há três anos no município 
e estão em áreas de risco.

Em Contagem, há um déficit 
habitacional de 5 mil moradores que 
estão residindo em áreas de risco 
geológico ou são vítimas de inunda-

ções. “Para 2 mil destes, a Prefeitura 
já tem assegurados convênios com os 
governos federal e estadual voltados a 
programas habitacionais como o PAC 
Arrudas, PAC Barraginha e PAC Bacias 
do Arrudas, Pampulha e Vargem das 
Flores. A conclusão destas moradias 
está prevista para 2010”, informou 
Marília Campos.

Ela também anunciou que Con-
tagem sai na frente ao assegurar 
incentivos fiscais ao programa: isenção 
do Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN), do Imposto 
sobre a Transferência de Bens Imóveis 
(ITBI) e a suspensão da cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) sobre o lote vago até a conclu-
são das moradias. Ela lembra que em 
Contagem, o IPTU residencial é isento 
e cobrado somente de lotes vagos, 
comércio e indústrias.

A solenidade ocorreu na sede da 
Prefeitura na presença de populares, 
lideranças comunitárias e políticas, 
representantes do setor privado, enti-
dades civis e de construtoras. Presente 
também o diretor de Programas Ha-
bitacionais do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil (Sinduscon-MG), 
André de Souza Lima.

Programa Minha Casa, Minha Vida
Propõe a redução do déficit habi-

tacional no país, gerando emprego e 
renda e movimentando a economia. 
O programa facilita o financiamento 
às empresas do mercado imobiliá-
rio para a construção de um milhão 
de habitações populares – casas e 
apartamentos – para atender famílias 
com renda de até 10 salários míni-
mos, distribuídas em três faixas: de 
zero a três salários mínimos; de três a 
seis e de seis a dez salários mínimos, 
com prazo de quitação de 10 anos 
e comprometimento de no máximo 
10% da renda. A prestação mínima 
do imóvel é de R$ 50 e as regras só 
valem para imóveis novos na planta 
ou em construção.

Superintendente estadual da Caixa, Rômulo de Martins Freitas, 
e a prefeita Marília Campos assinaram termo de adesão
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LEI nº 4.237, de 22 de abril de 2009

Denomina o logradouro público que menciona, neste 

Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Paineiras, o trecho sem 

denominação compreendido entre a Rua “L” e a área 

verde, no Bairro Colorado, neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1141, de 23 de abril de 2009

Exonera, a pedido, Secretário Adjunto.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, Gustavo Henrique 

Wykrota Tostes, do cargo de Secretário Adjunto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2009.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1142, de 23 de abril de 2009

Altera o Decreto nº 885, de 27 de fevereiro de 2008, que 

cria Núcleo Especial de Trabalho para Modernização da 

Administração Tributária Municipal - NEMAT, dispõe 

sobre suas atribuições e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no 

Decreto nº 885, de 27 de fevereiro de 2008;

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo único, do art. 1º, do Decreto nº 885, 

de 27 de fevereiro de 2008 passa a vigorar com a seguinte 

redação:

Art. 1º (...)

“Parágrafo único. A gestão do PMAT e o NEMAT 

ficarão diretamente vinculados ao Secretário Adjunto 

de Fazenda e à Secretária Municipal de Planejamento e 

Coordenação Geral.”

Art. 2º O parágrafo único, do art. 2º, do Decreto nº 885, 

de 27 de fevereiro de 2008 passa a vigorar com a seguinte 

redação:

Art. 2º (...)

“Parágrafo único. O NEMAT, observadas as disposições 

legais e ouvido o Secretário Adjunto de Fazenda, poderá 

recorrer à contratação de serviços de consultoria técnica 

para realizar tarefas específicas de estudos, levanta-

mentos e pesquisas para apoiar o desenvolvimento das 

atividades de elaboração e implantação do projeto de 

modernização da administração tributária.”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 1055, de 27 de novembro 

de 2008.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DALMY FREITAS DE CARVALHO

Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO nº 1143, de 23 de abril de 2009

Dispõe sobre a composição do Núcleo Especial de Tra-

balho para Modernização da Administração Tributária 

Municipal – NEMAT.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no 

Decreto nº 885, de 27 de fevereiro de 2008;

DECRETA:

Art. 1º O Núcleo Especial de Trabalho para Modernização 

da Administração Tributária Municipal – NEMAT será 

composto pelos seguintes membros:

Glayse Gonçalves Oliveira do Vale - Coordenadora;

Neila Cristina Silvestre – Subcoordenadora;

Maristhela Gonçalves de Moura Bicalho;

Tarcísio Oliveira da Silva.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1130, de 30 de março de 

2009.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DALMY FREITAS DE CARVALHO

Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO nº 1144, de 23 de abril de 2009

Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos 

órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do art. 92, inciso VII, 

da Lei Orgânica do Município de Contagem e conside-

rando o disposto na Lei Complementar nº 060, de 14 de 

janeiro de 2009;

DECRETA:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Secretaria Municipal de Direitos da Cidadania 

tem a seguinte estrutura organizacional:

§1º Secretaria Executiva;

§2º Diretoria de Planejamento e Administração;

I – Gerência Administrativa;

II – Gerência de Inclusão Digital;

III - Gerência de Apoio Operacional;

§3º Coordenadoria da Mulher;

I – Diretoria de Políticas para Mulheres;

II - Gerência de Apoio Operacional;

§4º Coordenadoria de Direitos Humanos;

I - Gerência de Apoio Operacional;

§5º Coordenadoria de Igualdade Racial;

I – Gerência de Apoio Operacional; 

§6º Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor;

I - Gerência de Atendimento ao Consumidor;

II - Gerência de Fiscalização, Estudos e Pesquisas;

§7º Ouvidoria Municipal.

TÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES

CAPÍTULO I

DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 2º À Secretaria Executiva compete:

I - prestar assistência ao Gabinete da Secretaria Municipal 

de Direitos e Cidadania;

II - executar as atividades de apoio administrativo neces-

sárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria;

III - receber, selecionar, registrar, classificar, expedir, 

arquivar e conservar correspondências, documentos e 

processos;

IV - prestar apoio administrativo e disponibilizar 

documentos e informações solicitados pelas demais 

Secretarias;

V - coordenar o atendimento aos servidores e ao público.

CAPÍTULO II

DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º Compete à Diretoria de Planejamento e Adminis-

tração:

I – avaliar e controlar as atividades de administração, 

financeira, contábil e de controle interno, observadas a 

orientação e supervisão técnica dos órgãos centrais do 

Município, visando ao cumprimento de normas legais que 

disciplinam a realização de despesas públicas;

II – controlar o processo de liberação de recursos e suple-

mentação financeira, visando adequar a programação à 

disponibilidade orçamentária e financeira;

III – promover a maximização dos recursos financeiros da 

Secretaria,, obedecidas as normas gerais estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Fazenda;

IV – elaborar relatórios periódicos, estatísticos e geren-

ciais, sobre a evolução dos gastos da Secretaria;

V - exercer outras atividades correlatas.

Seção I

Da Gerência Administrativa

Art. 4º Compete à Gerência Administrativa:

I - efetuar o controle da freqüência e coordenar o 

planejamento e concessão de férias do pessoal lotado na 

Secretaria;

II - executar todas as atividades de compras, almoxarifado 

e de gestão dos contratos e convênios da Secretaria;

III - coordenar e controlar as requisições e distribuição de 

material por unidades administrativas da Secretaria;

IV - zelar pela guarda e conservação do material em 

estoque na Secretaria;

V - manter arquivo e guarda dos contratos, convênios e 

demais ajustes realizados pela Secretaria;

VI - emitir relatórios de acompanhamento de todos os 

contratos, convênios e ajustes;

VII - coordenar e administrar a utilização dos veículos ofi-

ciais, assim como dos locados à disposição da Secretaria;

VIII - coordenar a solicitação e a execução dos serviços de 

infra-estrutura, entre os quais os de limpeza, conserva-

ção, reparos e manutenção e vigilância.

Seção II

Da Gerência de Inclusão Digital

Art. 5º Compete à Gerência de Inclusão Digital:

I - planejar a democratização do acesso às tecnologias da 

informação de forma a permitir a inserção de todos na 

sociedade da informação;

II - elaborar programas, projetos e estratégias que favore-

cam a inclusão digital no município;

III - estabelecer ações intersetoriais de formas a implantar 

projetos em parcerias com as Secretarias Municipais 

potencializando as ações de governo

IV - desernvolver projetos de capacitação e treinamento 

em tecnologia da informação para os diversos públicos;

V - estabelecer ações que favorecem a inclusão digital 

inserindo-a no movimento maior de inclusão social.

Seção III

Da Gerência de Apoio Operacional

Art. 6º Compete à Gerência de Apoio Operacional:

I - coordenar, controlar e organizar o atendimento a 

população;

II - atender e orientar o cidadão, informar sobre seus di-

reitos e sobre os procedimentos a serem observados para 

sua defesa e garantia em sua área de atuação; 

III - promover e zelar pelo bom atendimento ao cidadão;

IV - prestar, por telefone ou pessoalmente, informações, 

orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e 

defesa dos direitos do cidadão no que seja pertinente a 

sua área de atuação;

V - providenciar o suporte a Coordenadoria na realização 

das atividades de protocolo, redação, digitação, revisão 

final e arquivamento de documentos;

VI – encaminhar providências solicitadas pela Coordena-

doria e acompanhar sua execução e seu atendimento. 

CAPÍTULO III

DA COORDENADORIA DA MULHER

Art. 7º Compete à Coordenadoria da Mulher:

I - formular, coordenar e articular políticas de defesa dos 

direitos das mulheres;

II - promover campanhas educativas e não discriminató-

rias de caráter municipal;

III - articular, promover e executar programas de coopera-

ção com organismos nacionais e internacionais, públicos 

e privados, voltados à implementação de políticas para 

as mulheres;

IV - propor e coordenar programas, serviços e ações 

afirmativas que visem a promoção e defesa dos direitos 

da mulher, a superação das desigualdades, a eliminação 

da discriminação e a plena inserção na vida econômica, 

política, cultural e social do Município;

V - estabelecer diretrizes relativas às políticas públicas de 

geração de emprego, trabalho e renda;

VI - acompanhar e exigir o cumprimento da legislação 

que assegura os direitos da mulher;

VII - colaborar com os demais órgãos da administração 

municipal na definição de políticas públicas e no plane-

jamento e execução de programas e ações voltados para 

a mulher;

VIII - criar instrumentos que promovam a organização, 

a mobilização e a participação popular das mulheres e 

oferecer apoio aos movimentos organizados no âmbito 

municipal;

IX - coordenar a gestão dos equipamentos públicos muni-

cipais de atenção às mulheres vítimas de violência;

X - promover a articulação de redes de entidades parcei-

ras, objetivando o aprimoramento das ações de atenção 

à mulher; 

XI - colaborar com o Conselho Municipal da Mulher de 

Contagem assegurando-lhe participação na formulação 

de propostas que orientem a política municipal dos 

direitos da mulher.

Seção I

Da Diretoria de Políticas para Mulheres

Art. 8º Compete à Diretoria de Políticas para Mulheres:

I – executar e articular políticas de defesa dos direitos das 

mulheres;

II - implementar campanhas educativas e não discrimina-

tórias de caráter municipal;

III - implementar programas, serviços e ações afirmativas 

que visem a promoção e defesa dos direitos da mulher, 

a superação das desigualdades, a eliminação da discri-

minação e a plena inserção na vida econômica, política, 

cultural e social do Município;

IV - promover o cumprimento da legislação que assegura 

os direitos da mulher;

V - promover ações de apoio e orientação sobre os direi-

tos da mulher e sobre os procedimentos para a defesa e 

reparação dos mesmos;

VI - colaborar com o Conselho Municipal da Mulher de 

Contagem assegurando-lhe participação na formulação 

de propostas que orientem a política municipal dos 

direitos da mulher.

Seção II

Da Gerência de Apoio Operacional

Art. 9º Compete à Gerência de Apoio Operacional:

I - coordenar, controlar e organizar o atendimento a 

população;

II - atender e orientar o cidadão, informar sobre seus di-

reitos e sobre os procedimentos a serem observados para 

sua defesa e garantia em sua área de atuação. 

III - promover e zelar pelo bom atendimento ao cidadão;

IV - prestar, por telefone ou pessoalmente, informações, 

orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e 

defesa dos direitos do cidadão no que seja pertinente a 

sua área de atuação;

V - providenciar o suporte a Diretoria e Coordenadoria na 

realização das atividades de protocolo, redação, digita-

ção, revisão final e arquivamento de documentos;

VI - encaminhar providências solicitadas pela Coordena-

doria e acompanhar sua execução e seu atendimento.

CAPÍTULO IV

DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS 

Art. 10 À Coordenadoria de Direitos Humanos compete:

elaborar, propor e coordenar as políticas públicas munici-

pais de direitos humanos;

propor e implementar programas, serviços e ações afir-

mativas que visem a promoção e defesa dos direitos hu-

manos para a superação das desigualdades, a eliminação 

da discriminação e a plena inserção dos cidadãos na vida 

econômica, política, cultural e social do Município;

orientar a coleta e a organização dos dados relativos aos 

casos de violação dos direitos humanos no Município, 

bem como promover ou realizar pesquisas sobre as 

causas de violação desses direitos com vistas a subsidiar a 

proposição de medidas que tendam a assegurar o pleno 

gozo dos mesmos;

colaborar com os demais órgãos da Administração Pública 

do Município na definição de políticas públicas e no pla-

nejamento e execução de programas e ações no campo 

dos direitos humanos e cidadania;

receber sugestões, realizar e promover pesquisas e estu-

dos comparados, com vistas a subsidiar a iniciativa legis-

lativa e a execução de medidas pelos órgãos competentes 

que objetivam assegurar o efetivo respeito aos direitos e 

liberdades fundamentais dos seres humanos;

atender e orientar o cidadão, informar sobre seus direitos 

e sobre os procedimentos a serem observados para sua 

defesa e garantia. 

receber representação que contenha denúncia de viola-

ção dos direitos humanos e notificar as autoridades com-

petentes sobre a coação, no sentido de fazerem cessar os 

abusos praticados por particular ou por servidor público;

representar à autoridade policial ou ao Ministério Público 

no sentido de se instaurar sindicância, processo adminis-

trativo ou inquérito policial, visando à imposição de pena 

disciplinar ou ação penal respectiva, contra o agente pú-

blico que praticar ato de violação dos direitos humanos.
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Seção I

Da Gerência de Apoio Operacional

Art. 11 Compete à Gerência de Apoio Operacional:

I - coordenar, controlar e organizar o atendimento a 

população;

II - atender e orientar o cidadão, informar sobre seus di-

reitos e sobre os procedimentos a serem observados para 

sua defesa e garantia em sua área de atuação. 

III - promover e zelar pelo bom atendimento ao cidadão;

IV - prestar, por telefone ou pessoalmente, informações, 

orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e 

defesa dos direitos do cidadão no que seja pertinente a 

sua área de atuação;

V - providenciar o suporte a Coordenadoria na realização 

das atividades de protocolo, redação, digitação, revisão 

final e arquivamento de documentos;

VI - encaminhar providências solicitadas pela Coordena-

doria e acompanhar sua execução e seu atendimento.

CAPÍTULO V

DA COORDENADORIA DE IGUALDADE RACIAL

Art. 12 Compete à Coordenadoria de Igualdade Racial:

I - orientar, apoiar, coordenar, acompanhar, controlar 

e executar programas e atividades voltadas à imple-

mentação de políticas e diretrizes para a promoção da 

igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e 

grupos raciais e étnicos, afetados por discriminação racial 

e demais formas de intolerância;

II - acompanhar e coordenar políticas em parceria com 

outras Secretarias e outros órgãos do Governo Estadual e 

Federal para a promoção da igualdade racial; 

III - promover programas e ações que desenvolvam a 

conscientização social em torno da igualdade racial;

IV – coordenar e implementar campanhas institucionais 

que visem resgatar a memória, a cultura e a identidade 

étnica da população negra;

V – promover ações de apoio e orientação sobre os direi-

tos da população afro-brasileira e sobre os procedimentos 

para a defesa e reparação de atos de discriminação ou 

violência racial;

VI - promover a articulação de redes de entidades 

parceiras, objetivando o aprimoramento das ações de 

promoção da igualdade racial e o combate ao racismo;

VII - executar outras atividades correlatas.

Seção I

Da Gerência de Apoio Operacional

Art. 13 Compete à Gerência de Apoio Operacional:

I - coordenar, controlar e organizar o atendimento a 

população;

II - atender e orientar o cidadão, informar sobre seus di-

reitos e sobre os procedimentos a serem observados para 

sua defesa e garantia em sua área de atuação. 

III - promover e zelar pelo bom atendimento ao cidadão;

IV - prestar, por telefone ou pessoalmente, informações, 

orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e 

defesa dos direitos do cidadão no que seja pertinente a 

sua área de atuação;

V - providenciar o suporte a Coordenadoria na realização 

das atividades de protocolo, redação, digitação, revisão 

final e arquivamento de documentos;

VI - encaminhar providências solicitadas pela Coordena-

doria e acompanhar sua execução e seu atendimento.

CAPÍTULO VI

DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR

Art. 14 Compete à Coordenadoria de Proteção e Defesa 

do Consumidor:

planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a políti-

ca municipal de proteção e defesa do consumidor;

receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias 

apresentadas por entidades representativas, pessoas jurí-

dicas de direito público ou privado ou por consumidores;

prestar aos consumidores orientação sobre seus direitos e 

garantias, bem como sobre os seus deveres;

informar, conscientizar e motivar o consumidor, pelos 

meios de comunicação disponíveis;

mediar soluções de conflitos entre fornecedores e 

consumidores;

orientar os fornecedores a aperfeiçoarem os seus serviços 

de atendimento aos clientes como forma de solucionar as 

questões oriundas das relações de consumo;

solicitar à policia judiciária a instauração de inquérito 

para apuração de delito contra o consumidor, nos termos 

da legislação vigente;

levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infra-

ções administrativas que violarem os interesses difusos, 

coletivos ou individuais dos consumidores;

solicitar, quando for o caso, o concurso de órgão e 

entidades da União e do Estado na fiscalização de preços, 

abastecimento, quantidade, qualidade, pesos e medidas, 

bem como segurança dos produtos e serviços;

fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na 

Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à 

defesa do consumidor;

desenvolver outras atividades compatíveis com suas 

finalidades. 

Seção I

Da Gerência de Atendimento ao Consumidor

Art. 15 São atribuições da Gerência de Atendimento ao 

Consumidor:

coordenar e controlar os trabalhos nas diversas etapas 

de atendimento jurídico ao consumidor e nos processos 

administrativos;

promover e zelar pelo bom atendimento ao consumidor;

prestar, por telefone ou pessoalmente, informações, 

orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e 

defesa dos seus direitos, bem como encaminhá-lo ao 

órgão consentâneo no caso de questão de competência 

de outro ente;

organizar, registrar e atualizar cadastro de Reclamações 

Fundamentadas atendidas e não atendidas contra forne-

cedores de produtos e serviços (SPCON), pessoas físicas e 

jurídicas com processos de autos de infração, na forma 

da legislação;

encaminhar as decisões não cumpridas para a Secretaria 

Municipal de Fazenda, visando sua inscrição na dívida 

ativa;

instruir o consumidor sobre os procedimentos e docu-

mentação necessários para a formalização de reclamações 

ou denúncias;

elaborar cálculos nos processos administrativos, liquida-

ção de sentenças, por solicitação de consumidor ou de 

qualquer ente público e privado, objetivando a defesa do 

consumidor;

solicitar o comparecimento das partes envolvidas para 

esclarecimento, formalizando, quando possível, acordos 

ou conciliações, mediante a lavratura de Termo próprio;

comunicar aos interessados as soluções adotadas para 

cada caso, encaminhando-se obrigatoriamente cópia da 

decisão;

observar rigorosamente os dispositivos legais em vigor, 

bem como cumprir as instruções normativas pertinentes, 

visando ao perfeito atendimento dos consumidores;

prestar aos interessados informações sobre os dados 

constantes de cadastros e, quando solicitado, corrigir 

eventuais erros de assentamentos, procedendo dentro do 

prazo legal;

subsidiar, sistematicamente, a área de fiscalização com 

informações atualizadas sobre a defesa dos direitos dos 

consumidores;

preparar manuais de procedimentos, formulários, tabelas 

e outros documentos, visando a subsidiar as atividades 

desenvolvidas pelas demais unidades da Coordenadoria;

desenvolver outras atividades compatíveis com as suas 

atribuições ou que forem designadas pelo Coordenador.

Seção II

Da Gerência de Fiscalização, Estudos e Pesquisas

Art. 16 São atribuições da Gerência de Fiscalização, 

Estudos e Pesquisas:

 exercer o poder de polícia administrativa do Município 

ao fazer cumprir o Código de Defesa do Consumidor e 

normas técnicas vigentes;

 planejar, programar, coordenar e executar as ações 

de fiscalização para aferimento de preços, abasteci-

mento, qualidade, quantidade, origem, características, 

composição, garantia, prazo de validade e segurança de 

produtos e serviços, no interesse da preservação da vida, 

da saúde, da segurança, do patrimônio, da informação 

e do bem-estar do consumidor, bem como os riscos que 

apresentem;

lavrar peças fiscais - auto de infração, termo de consta-

tação, termo de depósito, termo de apreensão e demais 

expedientes pertinentes, contra quaisquer pessoas físicas 

ou jurídicas que infrinjam os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor, atos da autoridade competente e 

legislação complementar que visem proteger as relações 

de consumo;

efetuar diligências e vistorias, na forma de constatação, 

visando subsidiar os processos de denúncias ou reclama-

ções de consumidores;

 propor e executar operações especiais de fiscalização, 

em conjunto com outros órgãos e entidades federais, 

estaduais e municipais;

 providenciar o encaminhamento de expedientes a outros 

órgãos de fiscalização, visando informá-los de possíveis 

irregularidades detectadas relativas às suas áreas de 

atuação;

 receber e aferir a veracidade de reclamações e denúncias 

e prestar informações em processos submetidos ao seu 

exame;

 elaborar e disponibilizar pesquisas segmentadas objeti-

vando informação e orientação ao consumidor, direta-

mente ou através de convênios com entidades de ensino, 

órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais;

 coletar notícias de interesse do órgão, dando conheci-

mento das mesmas ao Coordenador, e proceder a even-

tual correção de matéria veiculada em desconformidade 

com as realizações do órgão;

 desenvolver campanhas de esclarecimentos, informações 

e orientações aos consumidores e fornecedores, sempre 

que determinadas circunstâncias, demandarem incursão específica, em decorrência de acontecimentos sazonais ou 

imprevistos;

 promover a publicação de cartilhas, códigos, manuais, panfletos e de outros instrumentos informativos visando man-

ter o cidadão consumidor permanentemente informado sobre seus direitos e obrigações;

 manter permanente intercâmbio de informação com órgãos correlatos, visando a atuação integrada na consecução 

dos seus objetivos;

 desenvolver programa de Orientação ao Consumidor, fornecendo as diretrizes, informações e subsídios dos objetivos 

propostos;

 desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que lhes forem designadas pelo Coordenador. 

CAPÍTULO VII

DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 17À Ouvidoria Municipal, criada pela Lei Complementar nº 002, de 06 de julho de 2005, compete:

I – propor medidas para a prevenção e a correção de falhas no desempenho da Administração Pública;

II – produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais;

III – fomentar a participação popular na administração pública;

IV – receber denúncias, reclamações, sugestões ou elogios, devendo encaminhar o expediente, após análise prévia, aos 

órgãos competentes, e acompanhar sua tramitação até a solução final;

V - desenvolver o acompanhamento estatístico dos casos atendidos com objetivo de auxiliar o planejamento municipal, 

identificando as carências específicas em setores ou regiões da cidade;

VI - realizar visitas de inspeção em qualquer órgão ou unidade podendo sugerir medidas necessários ou recomenda-

ções para racionalização e eficiência dos serviços

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 A Secretaria Executiva será dirigida pelo Secretário Executivo; as Coordenadorias por seus respectivos Co-

ordenadores; as Diretorias por seus respectivos Diretores; as Gerências por seus respectivos Gerentes, cujos cargos serão 

providos na forma da legislação vigente.

Parágrafo único Para o desempenho de suas funções, o Secretário Municipal de Direitos de Cidadania contará com um 

Secretário Adjunto.

Art. 19 As competências previstas neste Decreto para cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade dos 

respectivos titulares dos cargos.

Art. 20 Cada coordenadoria, diretoria e gerência de que trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais que lhes 

forem atribuídos, desde que pertinentes ao seu campo específico de competência.

Art. 21 Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida da adoção das providências administrativas necessárias 

às nomeações para preenchimento da titularidade dos cargos correspondentes aos órgãos referidos neste Decreto.

Art. 22 O Organograma da Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania é o constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 23 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1145, de 23 de abril de 2009

Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Governo e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 92, inciso VII, da Lei 

Orgânica do Município de Contagem e considerando o disposto na Lei Complementar 060, de 14 de janeiro de 2009;

DECRETA:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Secretaria Municipal de Governo tem a seguinte estrutura organizacional:

§1º Secretaria Executiva;

§2º Administrações Regionais;

Administração Regional Industrial;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Eldorado;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Riacho;

a) Gerência de Políticas Sociais;
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b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Ressaca;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Nacional;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Sede;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Petrolândia;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

Administração Regional Vargem das Flores;

a) Gerência de Políticas Sociais;

b) Gerência de Políticas Urbanas;

§3º Coordenadoria de Relações Institucionais de Governo;

Diretoria de Atos de Governo;

§4º Coordenadoria de Interlocução com a Sociedade Civil;

§5º Coordenadoria de Políticas para Juventude;

I – Gerência de Planejamento de Políticas para Juventude;

§6º Gerência Administrativa.

TÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES

CAPÍTULO I

DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 2º À Secretaria Executiva compete:

I - prestar assistência ao Gabinete da Secretaria Municipal 

de Governo;

II - executar as atividades de apoio administrativo neces-

sárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria;

III - receber, selecionar, registrar, classificar, expedir, 

arquivar e conservar correspondências, documentos e 

processos;

IV - prestar apoio administrativo e disponibilizar 

documentos e informações solicitados pelas demais 

Secretarias;

V - coordenar o atendimento aos servidores e ao público.

CAPÍTULO II

DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

Art. 3º Às Administrações Regionais compete:

coordenar a elaboração dos planos e programas para a 

Regional e submetê-los a aprovação do Secretário Munici-

pal de Governo;

assegurar, mediante normas e procedimentos, a aplicação 

de critérios técnicos na execução dos planos e programas;

exercer o controle e a fiscalização sobre a execução dos 

serviços e atividades da Administração Regional e cumprir 

os planos e programas pré-estabelecidos;

coordenar a execução dos programas de interesses da 

comunidade da Regional;

harmonizar suas atividades a com a programação da 

Administração Pública do Município;

estabelecer fluxo permanente de informações com os de-

mais órgãos da Administração Pública do Município, a fim 

de facilitar os procedimentos de decisão e coordenação;

disponibilizar informações que subsidiem as respostas às 

solicitações da Câmara de Vereadores;

criar e manter o cadastro dos movimentos sociais e lide-

ranças comunitárias;

evidenciar, através de relatório periódico, a ser entregue 

ao Secretário Municipal de Governo, os resultados da 

atuação dos órgãos coordenados, indicando medidas e 

justificando sua adoção no interesse da Regional.

Seção I

Das Gerências das Administrações Regionais

Art. 4º Cada Administração Regional contará com uma 

Gerência de Políticas Sociais e uma Gerência de Políticas 

Urbanas.

Art. 5º Compete às Gerências de Políticas Sociais:

I – auxiliar na elaboração dos planos e programas para a 

Regional no que tange às políticas sociais no Município;

II - executar os programas sociais de interesses da comuni-

dade da Regional; 

III – consolidar informações que subsidiem relatórios 

periódicos e respostas às solicitações da Câmara de Verea-

dores, em questões afetas às políticas sociais;

IV - promover a interlocução junto aos Administradores 

Regionais sobre os assuntos pertinentes ao desenvolvi-

mento social, trabalho, esporte, educação e saúde.

Art. 6º Compete às Gerências de Políticas Urbanas:

I – auxiliar na elaboração dos planos e programas para a 

Regional no que tange às políticas urbanas no Município;

II - executar os programas de interesse da comunidade da 

Regional, no âmbito das políticas urbanas; 

III – consolidar informações que subsidiem relatórios 

periódicos e respostas às solicitações da Câmara de Verea-

dores, em questões afetas às políticas urbanas;

IV - promover a interlocução junto aos Administradores 

Regionais sobre os assuntos pertinentes ao desenvolvi-

mento urbano, meio ambiente, obras, serviços urbanos, 

transporte e trânsito.

CAPÍTULO III

DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE 

GOVERNO 

Art. 7º À Coordenadoria de Relações Institucionais de 

Governo compete:

promover a integração entre os órgãos que compõem a 

Secretaria Municipal de Governo, visando a harmoniza-

ção de suas ações;

acompanhar o andamento dos trabalhos legislativos e 

atuar como referência de interlocução, junto à liderança 

do Governo na Câmara Municipal;

encaminhar aos órgãos da Administração Pública do 

Município as demandas dos parlamentares;

disponibilizar informações que subsidiem o relaciona-

mento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as 

demais instituições públicas;

gerir a circulação de expediente legislativo no âmbito da 

Administração Direta e Indireta;

atender parlamentares, autoridades, representantes de 

instituições públicas e privadas;

prestar apoio logístico, organizando informações, atas de 

reuniões e demais informações pertinentes.

Seção I

Da Diretoria de Atos de Governo

Art. 8° À Diretoria de Atos de Governo compete:

analisar minutas de projetos de lei, mensagens, decretos, 

portarias, instruções de serviço, comunicados e razões de 

veto, bem como adequá-los às normas técnico-legislativas 

de redação;

acompanhar a tramitação dos projetos de lei;

controlar o fluxo de expedientes relacionados às ativida-

des legislativas;

receber e responder os requerimentos, indicações e 

moções advindas da Câmara Municipal, como também 

acompanhar os prazos para as respectivas respostas;

conferir a documentação recebida e enviada ao Poder 

Legislativo;

arquivar os expedientes para consultas posteriores, de 

acordo com o tempo fixado na Tabela de Temporalidade 

e posterior envio dos mesmos ao Arquivo Público de 

Contagem;

CAPÍTULO IV

DA COORDENADORIA DE INTERLOCUÇÃO COM A SOCIE-

DADE CIVIL

Art. 9º À Coordenadoria de Interlocução com a Sociedade 

Civil compete:

I - assessorar os Secretários na interlocução com os mo-

vimentos sociais e lideranças comunitárias e encaminhar 

suas propostas ao Chefe do Poder Executivo; 

II - sistematizar informações relativas aos Conselhos Muni-

cipais, sua composição e prazo de vigência dos mandatos; 

III - sistematizar e arquivar as deliberações dos Conselhos 

Municipais para subsidiar a tomada de decisões gover-

namentais;

IV - sistematizar informações relativas às instâncias de 

participação direta do Executivo;

V - sistematizar cadastro de entidades da sociedade civil, 

movimentos sociais e lideranças comunitárias;

VI - sistematizar e arquivar as deliberações dos conselhos 

para subsidiar a tomada de decisões encaminhar casos 

especiais para o Secretário de Governo; 

VII - atender associações comunitárias e outros;

VIII - acompanhar solicitações recebidas pelas Secretarias;

IX - assessorar a Secretaria de Governo na interlocução 

com os movimentos sociais e lideranças comunitárias, tais 

como associações de bairro, de aposentados, de estudan-

tes e encaminhar suas propostas junto ao Executivo.

CAPÍTULO V

DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

Art. 10 À Coordenadoria de Políticas para Juventude 

compete:

coordenar e articular programas e projetos que atendem 

a Juventude com idade entre 15 e 29 anos no âmbito do 

município;

incentivar o protagonismo juvenil e propor ações que 

possa contribuir para o avanço das políticas públicas de 

juventude

atender as diversas entidades organizadas da juventude, 

auxiliando o encaminhamento de suas demandas junto 

aos órgãos municipais;

promover a interlocução com as diversas entidades para 

viabilizar as políticas públicas voltadas para a juventude, 

mediando eventuais conflitos.

Seção I

Da Gerência de Planejamento de Políticas para Juventude

Art. 11 À Gerência de Planejamento de Políticas para 

Juventude compete:

I – acompanhar e monitorar os programas e projetos que 

atendam a junventude no município;

II – assessorar a Coordenadoria de Políticas para Juven-

tude na interlocução com as diversas entidades voltadas 

para a juventude;

III – executar as atividades de apoio administrativo 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Coor-

denadoria;

IV – sistematizar informações relativas ás diversas entida-

des que trabalham com a juventude no município.

CAPÍTULO VI

DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 12 À Gerência Administrativa compete:

I - efetuar o controle da freqüência e coordenar o planejamento e concessão de férias do pessoal lotado na Secretaria;

II - executar todas as atividades de compras, almoxarifado e de gestão dos contratos e convênios da Secretaria;

III - coordenar e controlar as requisições e distribuição de material por unidades administrativas da Secretaria;

IV - zelar pela guarda e conservação do material em estoque na Secretaria;

V - manter arquivo e guarda dos contratos, convênios e demais ajustes realizados pela Secretaria;

VI - emitir relatórios de acompanhamento de todos os contratos, convênios e ajustes;

VII - coordenar e administrar a utilização dos veículos oficiais, assim como dos locados à disposição da Secretaria;

VIII - coordenar a solicitação e a execução dos serviços de infra-estrutura, entre os quais os de limpeza, conservação, 

reparos e manutenção e vigilância.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 A Secretaria Executiva será dirigida pelo Secretário Executivo; as Administrações Regionais por seus respectivos 

Administradores Regionais; as Coordenadorias por seus respectivos Coordenadores; as Diretorias por seus respectivos 

Diretores; as Gerências por seus respectivos Gerentes, cujos cargos serão providos na forma da legislação vigente.

Parágrafo único Para o desempenho de suas funções, o Secretário Municipal de Governo contará com um Secretário 

Adjunto.

Art. 14 As competências previstas neste Decreto para cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade dos 

respectivos titulares dos cargos.

Art. 15 Cada coordenadoria, diretoria e gerência de que trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais que lhes 

forem atribuídos, desde que pertinentes ao seu campo específico de competência.

Art. 16 Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida da adoção das providências administrativas necessárias 

às nomeações para preenchimento da titularidade dos cargos correspondentes aos órgãos referidos neste Decreto.

Art. 17 O Organograma da Secretaria Municipal de Governo é o constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 Revoga-se o Decreto nº 1133, de 31 de março de 2009. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2009.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO DATA EMENTA

7.563 06/04/09

DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, 

Referência FC-7, os Servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.

Nome Matrícula CFC
NEUSA MARIA MALDONADO 28096-6 177
MICHELLE CARVALHO SOARES 27886-6 163

7.564 06/04/09
DESIGNA para o exercício da respectiva Função, os Servidores abaixo relacionados, lotados na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.
Função Especial de Gerente Educacional – Referência FE-1

Nome Matrícula CFE
NEUSA MARIA MALDONADO 28096-8 37
MICHELLE CARVALHO SOARES 27886-6 38

Função de Confiança de Vice-Diretora – Referência FC-5

(CEMEI – Bom Jesus “Professora Rosa Maria Junqueira Campos Teobaldo)

Nome Matrícula CFC
ELIZABETH LOURDES SILVA PAULA 16772-0 320

7.577 13/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível III, Grau “A”, 

matrícula nº. 34131-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CAROLINA SAN-

TANTA DE PAULA, a partir de 16 de março de 2009.
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7.578 13/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível 

I, Grau “A” – PEB2-IA, matrícula nº. 27731-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, RANILDA DE PAULA MOREIRA, a partir de 18 de março de 2009.

7.579 13/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, Nível II, 

Grau “A”, matrícula nº. 36145-3, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, LEO-

NARDO DA COSTA MAIA, matrícula nº. 36145-3,  a partir de 11 de março de 2009.

7.580 13/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível III, Grau “A”, 

matrícula nº. 35264-0, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ODAIR GONÇAL-

VES FRANCO, a partir de 25 de março de 2009.

7.581 13/04/09

; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Pedagogo, Nível I, Grau “A” – PED-IA, 

matrícula nº. 35019-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, EDILA CAETANO 

DA SILVA, a partir de 05 de março de 2009.

7.583 13/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Admissão e Contra-

tação, Nível IV, CPC 243, lotada na Secretaria Municipal de Administração, GISELE DA CRUZ, 

matrícula nº. 32053-6, a partir de 25 de março de 2009.

7.587 13/04/09

PRORROGA a disponibilidade do Servidor LEONARDO LINHARES BIANCHET, titular do cargo de 

provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, matrícula 

nº. 15741-4, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, 

sem ônus para este Município.

7.588 13/04/09

PRORROGA a disponibilidade do Servidor DEMETRIUS FLORENTINO DAS CHAGAS, titular do 

cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, 

matrícula nº. 07905-7, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte,  pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2009 a 31 de dezem-

bro de 2009, sem ônus para este Município.

7.589 14/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, Nível II, 

Grau “D”, matrícula nº. 27763-0, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, RUDOLF 

PINTO, a partir de 19 de março de 2009.

7.590 14/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, 

Grau “A” – PEB2-IA, matrícula nº. 36113-5, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-

ra, MARGARIDA MARIA SILVA ALVES, a partir de 02 de fevereiro de 2009.

7.594 14/04/09

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Encarregado de Transporte – SAMU, Nível 

I, CPC 147, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 

EDSON GREI DE OLIVEIRA, a partir de 22 de abril de 2009.

7.596 15/04/09

RETIFICA o Ato Administrativo nº. 7.492 de 23 de março de 2009, no tocante a data da nomea-

ção da Servidora FABIANA GOMES ALVES DE ARAUJO, para o cargo de provimento em comissão 

de Assessor Administrativo, Nível III, CPC 141, lotada na Secretaria Municipal de Governo, 

conforme abaixo descrito:
 - Onde se lê: (...) a partir de 23 de março de 2009;
- Leia-se:       (...) a partir de 02 de março de 2009.

7.597 16/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Operações de Trânsito, 

Nível VII, CPC 09, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon, MAURI-

CIO LUCIANO ALVES SILVA, a partir de 17 de março de 2009.

7.598 16/04/09

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviços, Nível II, CPC 92, lotado 

na Secretaria Municipal de Saúde, PAULO BERNABE CORREIA, a partir de 1º (primeiro) de abril 

de 2009.

7.603 17/04/09

DESIGNA para o exercício da Função Especial de Membro da CPL, Referência FE-2, os Servidores 

abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 14 de abril de 

2009.

Nome Matrícula CFE
ROBSON LUIZ CORREA AMORIM 09618-0 47
ADRIANA LUCIA DE ASSIS SOUZA 12508-3 48

STELA MARIS ALMEIDA PEREIRA CARDOSO 08023-3 49

7.604 22/04/09
EXONERA do respectivo cargo de provimento em comissão, os Servidores abaixo relacionados, 

lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.
- MARIA PEREIRA SOUZA

Diretora de Crédito Tributário, Nível VII, CPC 473.

- MONICA DA CONSOLAÇAO LELIS COSTA CAMPOS

Diretora de Receita Mobiliária, Nível VII, CPC 442.

- EDSON DA CUNHA SALGADO

Gerente de Tributos Mobiliários, Nível IV, CPC 228 .

- MARIA HELENA FERREIRA ARAES

Gerente de Tributos Imobiliários, Nível IV, CPC 188.

7.605 22/04/09
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviços, Nível II, CPC 77, lotada 

no Gabinete da Prefeita, JOSEFINA DE SOUSA ROCHA, a partir de 13 de abril de 2009.

7.606 22/04/09

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Apoio aos Serviços Admi-

nistrativos, Nível IV, CPC 198, lotada no Gabinete da Prefeita, JOSEFINA DE SOUSA ROCHA, a 

partir de 13 de abril de 2009.

7.607 22/04/09

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviços, Nível II, CPC 77, 

lotada no Gabinete da Prefeita, GABRIELA FAGUNDES DINIZ COUTO, a partir de 13 de abril 

de 2009.

7.608 22/04/09
NOMEIA para o respectivo cargo de provimento em comissão, os Servidores abaixo relaciona-

dos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.
- RONALDO JOSE NOGUEIRA

Diretor de Crédito Tributário, Nível VII, CPC 473

- EDSON DA CUNHA SALGADO

Diretor da Receita Mobiliária, Nível VII, CPC 442

- GESSY MORAIS DE SOUSA

Gerente de Tributos Mobiliários, Nível VII, CPC 228. 

7.609 22/04/09
DISPENSA da designação para a respectiva função Especial, os Servidores abaixo relacionados, 

lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Nome Matrícula Função Referência CFE A partir de
Paula Cristina Rocha 28588-9 Encarregado FE-5 128 23/03/2009
Alexandro de Oliveira Pontes 31260-6 Apoio Técnico FE-6 171 23/03/2009

Claudia Marcia de S. Guimarães 16363-5
Apoio Admi-

nistrativo
FE-5 153 23/03/2009

Janaina Roversi Rosa 27607-3
Apoio Admi-

nistrativo
FE-5 140 23/03/2009

Anna Carolina Santos de Oliveira 35569-0 Encarregado FE-5 133 23/03/2009
Cacilda de Souza Lima Berbert 28346-0 Apoio Técnico FE-6 163 02/02/2009
Geraldo Antonio Pereira 33373-5 Encarregado FE-5 138 23/03/2009

7.610 22/04/09
DESIGNA para o exercício da respectiva Função Especial, os Servidores abaixo relacionados, lotados 

na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 23 de março de 2009.

Nome Matrícula Função
Refe-

rência
CFE

Claudiomar Rodrigues da Costa 33362-0 Encarregado FE-5 128
Elaine Cristina Fernandes 15483-0 Apoio Técnico FE-6 171

Priscila Roberta de M. Peixoto 28304-5
Apoio Admi-

nistrativo
FE-5 153

Monica Aparecida de Assis 09541-9
Apoio Admi-

nistrativo
FE-5 140

Liriane de Freitas E. Oliveira 20273-8 Encarregado FE-5 133
Sandra Pereira Pessoa Silva 34634-9 Apoio Técnico FE-6 163
Graciele Fernandes Drumond 28515-3 Encarregado FE-5 138

7.611 22/04/09
DISPENSA da designação para a respectiva função, os Servidores abaixo relacionados, lotados na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.

Nome Matrícula CFC
Função de Confiança de Assessor Educacional – Referência FC-7
MICHELI VIRGINIA DE ANDRADE FEITAL 28578-1 135
MARILIA JARDIM DE SOUZA 27695-2 175
Nome Matrícula CFE
Função Especial de Gerente Educacional – Referência FE-1
MARIA REGINA ATHAYDE DA CUNHA 06237-5 26

7.612 22/04/09
DESIGNA para o exercício da respectiva Função, os Servidores abaixo relacionados, lotados na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.

Nome Matrícula CFE
Função Especial de Gerente Educacional – Referencia FE-1
MICHELI VIRGINIA DE ANDRADE FEITAL 28578-1 19
MARILIA JARDIM DE SOUZA 27695-2 25
Nome Matrícula CFC
Função de Confiança de Assessor Educacional – Referência FC-7
MARIA REGINA ATHAYDE DA CUNHA 06237-5 177

7.613 22/04/09

TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº. 6.774 de 03 de novembro de 2008, que nomeia 

ALESSANDRO PACHECO SILVEIRA MARTINS, para o cargo de provimento em comissão de Chefe 

de Unidade, CPC 132, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC.

7.614 22/04/09
EXONERA do  respectivo cargo de provimento em comissão, os Servidores abaixo relacionados, 

lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência  de Contagem – FAMUC.

Nome Cargo CPC A partir de

LEANDRO TIAGO BUENO DA COSTA
Gerente do Pronto Socorro – HMC, 

Nível II
73 20/03/2009

TANIA CORDEIRO
Gerente de Atenção Neonatal – 

MMC, Nível II
72 01/04/2009

7.615 22/04/09
NOMEIA para o respectivo cargo de provimento em comissão, os Servidores abaixo relacionados, 

lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência  de Contagem – FAMUC.

Nome Cargo CPC A partir de

WELLEN MOREIRA NASCIMENTO SIMOES
Chefe de Unidade de Animais 

Domésticos, Nível II
141 22/04/2009

WILSON RIBEIRO MEIRELES
Gerente do Pronto Socorro – HMC, 

Nível II
73 20/03/2009

TATIANA NERY FERNANDES MACHADO
Gerente de Atenção Neonatal - 

MMC, Nível II
72 01/04/2009

VALERIA PACHECO DE FREITAS
Assessora Administrativa de Gestão 

de Convênios de Recursos Captados
81 01/04/2009

7.616 22/04/09

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Operações de Trânsito, Nível 

VII, CPC 09, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TransCon, LEONARDO 

GONÇALVES REIS, a partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.

7.617 22/04/09
NOMEIA para o respectivo cargo de provimento efetivo, a partir de 13 de abril de 2009, segundo a 

ordem de classificação, o candidato habilitado a seguir relacionado
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TÉCNICO SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE 1 (BIÓLOGO)

Nome Classificação
FELIPE ALVES FREDERICO DE ALENCAR 2º

7.618 22/04/09

DESIGNA para o exercício da Função Especial de Gerente Educacional, Referência FE-1, CFE 26, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ENGRACIA MARIA TROPIA BARRETO, a 

partir de 1º (primeiro) de abril de 2009.

7.619 22/04/09

DESIGNA para o exercício da Função Especial de Apoio Técnico, Referência FE-6, CFE 176, 

lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, AILTON TEIXEIRA NEVES, matrícula nº. 

27417-8, a partir de 23 de março de 2009.

7.622 22/04/09

DESIGNA para o exercício da Função de Confiança de Assessor Cultural, Referência FC-7, CFC 

216, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, REGINA AZEREDO CAMARGOS 

FREITAS, matrícula nº. 12062-6, a partir de 02 de abril de 2009.

7.624 22/04/09

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Varrição, Capina 

e Serviços Especiais, Nível VII, CPC 496, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, LUCINETE DO ROSARIO SANTOS, a partir de 13 de abril de 2009.

7.625 22/04/09

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Varrição, Capina e Serviços 

Especiais, Nível VII, CPC 496, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

RAFAEL CARVALHO DE AVILA BUENO, a partir de 13 de abril de 2009.

7.626 22/04/09

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Enfermagem, Nível 

III, CPC 196, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 

CAROLINA SILVA CASTRO, a partir de 13 de abril de 2009.

7.629 23/04/09
NOMEIA para o respectivo cargo de provimento efetivo, a partir de 27 de abril de 2009, 

segundo a ordem de classificação, os candidatos habilitados a seguir relacionados:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

GUARDA MUNICIPAL

Nome Classificação
LUIZ DOMINGOS FERREIRA 158
CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 160
HELIO SANTOS LIMA 161
LINDOMAR DE JESUS GERALDO 162
ROBERTO MAURO BORGES GARCIA 164
SANDRO DA SILVA ANTUNES 166
GEOVANE RIBEIRO LEANDRO 168
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CHIRLEY AMANDA DA SILVA 171
ROZILENE DE OLIVEIRA 172
MARCOS ADRIANO DOS ANJOS 178 (Lei 3.829/04)
ALEX RAMALHO DA SILVA 180
ALEXANDRE DE O. BATISTA 181
EDERLANDES VIEIRA SOBRINHO 182
SANDRA MARA ROCHA 183
JENNIFFERR DE OLIVEIRA 185
EMERSON ALVES GUIMARAES 186 (Lei 3.829/04)
JOSE ROBERTO DA COSTA 187
ALEXANDRE GONCALVES SANTOS 188
MARCIO GOMES DE JESUS 189 (Lei 3.829/04)
REGINALDO RODRIGUES DE PAULA 191
WESLEY DIAS SOUZA 192 (Lei 3.829/04)
CARLOS ALBERTO LOPES 193 (Lei 3.829/04)
FABIO JOSE DA SILVA 194
LUZINETE CARVALHO DA SILVA 196
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA 197
MARCUS VINICIUS DA SILVA 198 (Lei 3.829/04)
ELISANGELA GOMES DOS SANTOS 199
WEBERTY DENNER DA SILVA 200
WERDERSON COSME RAMALHO 201
CAMILA DE OLIVEIRA MACHADO 202
FABIO JOSE LOPES SIMOES DE OLIVEIRA 203
FABIANA RODRIGUES DA SILVA 204
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 205
ICARO JARDEL ROSA PERES 207
THIAGO SILVA DE CARVALHO 208
DIEGO FERREIRA ALVES 209

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

GUARDA MUNICIPAL

Nome Classificação
ELIAS DA SILVA SANTOS 210
VALDECI SANTOS LEAO 211 (Lei 3.829/04)
DELSON CAIO MARTINS 213 (Lei 3.829/04)
MARCOS DE LIMA CRUZ 214
MARIA DE LOURDES GOULART 215 (Lei 3.829/04)
WELLINGTON FARIA LOPES 216
ALEXANDRE MAGNO V.DE BOTELHO E SOUZA 218
CELI OLIVEIRA DE ANDRADE 219
HELEN CAMARA DE OLIVEIRA 220
MARCELO BICKEL CANCADO 221
WILSON SOARES DA SILVA 222
LUCIANO INACIO DE MORAES 223 (Lei 3.829/04)
LUCIANO NAGEN TAVARES TEIXEIRA 225
FABIANA DE ALMEIDA VIEIRA FERNANDES 226
LUCAS OTAVIO RIBEIRO PEREIRA 227
ALEX GONCALVES DE CARVALHO 228 (Lei 3.829/04)
DANIEL LUIZ SILVA DE ALMEIDA 229 (Lei 3.829/04)
LUCIANO RODRIGO SIQUEIRA 230 (Lei 3.829/04)
DIONES DE OLIVEIRA ANDRADE 231
CARLOS HENRIQUE SANTOS MOREIRA 232
DOUGLAS ALVES 233

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 003/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Conta-

gem e EDITORA IMPRESSO LTDA - ME. Objeto: aquisição de kits Escolares (agenda escolar). Vigência: Início 

em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 474.327,76 Dotação Orçamentária: P/A: 

1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526; P/A: 1121.12.361.0037.2.091; Cód: 33.90.30.07; F: 

010100; Res: 468; P/A: 1121.12.361.0038.2.093; Cód: 33.90.30.07; F: 010100; Res: 479;  Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 004/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Contagem 

e MELAN E MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA. Objeto: aquisição de (materiais diversos) 

para os kits Escolares. Vigência: Início em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 

1.348.010,13 Dotação Orçamentária: P/A: 1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526; P/A: 

1121.12.361.0037.2.091; Cód: 33.90.30.07; F: 010100; Res: 468; P/A: 1121.12.361.0038.2.093; Cód: 33.90.30.07; F: 

010100; Res: 479;  Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 005/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Contagem e 

MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. Objeto: aquisição de (bandinha e cadernos) para os kits Escolares.   

Vigência: Início em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 1.111.217,64  Dotação Orça-

mentária: P/A: 1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526; P/A: 1121.12.361.0037.2.091; Cód: 

33.90.30.07; F: 010100; Res: 468; P/A: 1121.12.361.0038.2.093; Cód: 33.90.30.07; F: 010100; Res: 479;  Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 006/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Contagem e 

CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. Objeto: aquisição de (materiais diversos) para os kits Escolares.   Vigên-

cia: Início em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 91.602,83  Dotação Orçamentária: 

P/A: 1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526; P/A: 1121.12.361.0037.2.091; Cód: 33.90.30.07; 

F: 010100; Res: 468; P/A: 1121.12.361.0038.2.093; Cód: 33.90.30.07; F: 010100; Res: 479;  Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 007/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Contagem e 

COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA – ME. Objeto: aquisição de (materiais diversos) para os kits Escolares.   Vigên-

cia: Início em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 74.364,12  Dotação Orçamentária: 

P/A: 1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526; P/A: 1121.12.361.0037.2.091; Cód: 33.90.30.07; 

F: 010100; Res: 468;  Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Contrato Administrativo N° 008/2009  PP: 131/2008   Partes: Município de Contagem e 

RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – ME. Objeto: aquisição de (materiais diversos) para os kits Escolares.   Vigência: 

Início em 05 de janeiro  de 2009 até 31 de janeiro de 2009.  Valor Total: R$ 11.489,04  Dotação Orçamentária: P/A: 

1121.12.365.0040.2.096; Cod:  33.90.30.07; F: 010100; Res: 526;  Contagem/MG. 

Extrato do Contrato Administrativo N°. 026/2009 DL. Nº. 031/2009. Partes: Município de Contagem e FUNDAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP. Objeto: prestação de serviços de apoio técnico – profissional 

das atividades a serem desenvolvidas no PROJOVEM URBANO. Vigência: inicio 14 de abril de 2009 até 13 de abril 

de 2011.  Valor Total: R$ 4.080.000,00 Dotação Orçamentária: P/A:  1121.12.361.0038.2.093; Cod:  33.90.39-99; F: 

010908; Res: 1124; P/A: 1121.12.361.0038.2.093; Cód: 33.90.39-99; F: 010100; Res: 484 Data:  14/04/2009  Contagem/

MG. 

Extrato Ratificação do Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo N° 121/2008 DL: Nº 120/2008 

Partes: Município de Contagem e ARTE EM MOVIMEN-

TO LTDA Objeto: prorrogação da vigência do Contrato 

Administrativo N° 121/2008. Vigência: Início em    01 

de  janeiro de 2009  até 30 de novembro de 2010. 

Contagem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo N°. 095/2008  PP: N.° 058/2008 

Partes: Município de Contagem e CTBC MULTIMIDIA 

DATA NET S/A. Objeto: Retificação na Cláusula Segunda 

-  do Valor citada no Contrato em referência.  Conta-

gem/MG. 

Extrato de Ratificação ao Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo N°. 096/2008  PP: N.° 059/2008 

Partes: Município de Contagem e CTBC MULTIMIDIA 

DATA NET S/A. Objeto: Retificação na Cláusula Segunda 

-  do Valor citada no Contrato em referência.  Conta-

gem/MG. 

Extrato Ratificação do Segundo Termo Aditivo ao Con-

trato de Adesão para prestação de serviços de arrecada-

ção de tributos e demais receitas - Edital de Credencia-

mento: N° 001/2006. Partes: Município de Contagem e 

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO. Objeto: 

Renovação da vigência do Contrato. Vigência: Início em    

01 de  janeiro de 2009  até 31 de dezembro de 2009.  

Valor Total: R$ 3.697,63 Dotação Orçamentária: P/A: 

1081.04.129.0017.2.041; Cod:  33.90.39-00;    F: 010000;  

Contagem/MG. 

Extrato  do Primeiro Termo Aditivo de Alteração Uni-

lateral ao Contrato Administrativo N°. 094/2007 DL: Nº 

117/2007. Partes: Município de Contagem e FUNDAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP. Ob-

jeto: retificação na cláusula da Dotação Orçamentária 

do Contrato. Dotação Orçamentária: Onde se lê: P/A: 

1121.12.361.0045.2.103; Cod:  33.90.39.24;0 F: 030901; 

Leia-se: P/A: 1121.12.361.0045.2.103; Cód: 33.90.39.24; 

F: 010100; Data: 13/04/2009   Contagem/MG. 

Extrato  do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Admi-

nistrativo N° 015/2009 PP: N° 009/2009. Partes: Municí-

pio de Contagem e IBRAP – INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. Objeto: substituição 

aos servidores matriculados para os cursos de capacita-

ção de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. 

Data: 25/03/2009 Contagem/MG.

Extrato  do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 

Administrativo N°. 109/2008  PP. Nº. 088/2008 Partes: 

Município de Contagem e ARIZONA ASSESSORIA 

EMPRESARIAL E SERVIÇOS TÉCNICOS  LTDA. Objeto: 

prorrogação da vigência do contrato. Vigência: Início 

em 1 de abril de 2009 até 31 de maio de 2009. Data: 

31/03/2009  Contagem/MG. 

JUSTIFICATIVA

Contagem, 16 de abril de 2009.

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação nº 032/09- 

Processo nº 129, com base no art. 24, inciso II da Lei de 

Licitações 8.666/93.

“ ART. 24- É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inci-

so II do artigo anterior e para alienações previstas nesta 

lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 

ser realizada de uma só vez”.

O objeto da presente dispensa é a AQUISIÇÃO DE 

PARLATÓRIO EM ACRÍLICO, conforme solicitação do 

Gabinete da Prefeita

Consoante Mapa Analítico de Preços, à fl. 16  e as Certi-

dões de Regularidade Fiscal junto à Seguridade Social e 

ao FGTS, às fls. 13 e 14 constata-se que a empresa LOJA  

DO  ACRÍLICO LTDA-ME apresenta-se apta à contrata-

ção pretendida, com o melhor preço ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais perti-

nentes, somos favoráveis à contratação da empresa em 

destaque, no valor de R$ 1.297,00 (hum mil  e duzentos 

e noventa e sete reais), mediante o instituto de Dispen-

sa de Licitação.

Diogo José Neves

Coordenador de Gestão de Recursos Logísticos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento da Dispensa de Licitação nº 

032/09 nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e autorizo 

a contratação com a LOJA DO ACRÍLICO LTDA Publique-

se no prazo legal.

Contagem, 16 de abril de 2.009.

Carlos Frederico Pinto e Netto

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERA-

ÇÃO MÚTUA Nº. 003/2009, - CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, E O MUNICÍPIO DE BETIM  

- OBJETO : O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO 

OBJETO A FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA  

DANIELLE MEIRELES HOLMAM GONÇALVES SEM ÔNUS 

PARA O MUNICIPIO – VIGÊNCIA : 31 DE DEZEMBRO DE 

2009 – ASSINADO: 16/03/2009 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊ-

NIO Nº. 118/2008, - PERCAPTA ESTADUAL CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E A INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE REINTE-

GRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – (ARCA) 

- OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR  OB-

JETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA QUE 

PASSA  VIGORAR ATÉ 29/03/2010 E A SUPLEMENTAÇÃO 

VALOR R$129.600,00 – DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 

110.2.08.244.0034.2078-33504300 – FONTE:311299 

- 110.2.08.244.0034.2078-33504300 - FONTE:011299  - 

ASSINADO: 15/04/2009.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 055/2009, - 

PERCAPTA FEDERAL, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A 

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

BAIRRO NOVO PROGRESSO II - (AMONP) - OBJETO: 

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR  OBJETO A 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA  

- VALOR R$42.210,00 – DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 

110.2.08.243.0019.2044-33504300   -  FONTE:311230    

- 110.2.08.243.0019.2044-33504300  - FONTE:011230  - 

VIGENCIA: 01/03/2010  - ASSINADO: 15/04/2009.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO 

DE COOPERAÇÃO Nº. 089/2009 -  CELEBRADO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM A INTERVENI-

ÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA, E A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA 

GUEDES VIEIRA – OBJETO: O PRESENTE TERMO 

ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUPLEMENTAÇÃO NO 

VALOR R$9.555,00 -      DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 

1.12.1.12.361.0037.2092-3.3.50.4100 – FONTE: 010100 

– 1.12.1.12.361.0037.2092-3.3.50.4100 – FONTE: 010901 

- 1.12.1.12.361.0037.2092-3.3.50.4100 – FONTE: 010901 

- 1.12.1.12.361.0037.2092-3.3.50.4100  – FONTE: 010901   

-   ASSINADO: 16/03/2009.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PARA IMPLEMEN-

TAÇÃO DA MODALIDADE NEGOCIAL DENOMINADA 

CRÉDITO DIRETO AO FORNECEDOR CELEBRADO ENTRE 

O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CONTA-

GEM – OBJETO: A CONVENIADA PODERÁ INDICAR, AO 

BANCO, FORNECEDORES POR ELA SELECIONADOS COM 

A FINALIDADE DE OBTER ACESSO A EMPRÉSTIMOS 

PARA CAPITAL DE GIRO, RESERVANDO-SE O BANCO 

O DIREITO DE APROVAR OU NÃO OS EMPRÉSTIMOS 

SOLICITADOS, RESPEITADA  A SUA PROGRAMAÇÃO OR-

ÇAMENTÁRIA E SUAS NORMAS OPERACIONAIS. PARA 

EFEITO DESTE CONVÊNIO CONSIDERAM-SE FORNECE-

DORES AS EMPRESAS QUE DETÊM CRÉDITOS JUNTO À 

CONVENIADA, POR ELA EXPRESSAMENTE RECONHE-

CIDOS , PROVALMENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS – VIGÊNCIA: ATÉ 05 

DE ABRIL DE 2010 -     ASSINADO: 06/04/2009.                     

 

Contagem, 23 de Abril de 2009.

ADENDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2009

PREGÃO PRESENCIAL 049/2009

A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Comissão Especial de Licitação, torna público e para co-

nhecimento dos interessados em participar da licitação 

supramencionada, que tem por objeto a Aquisição de 

Bebedouros, que no ítem 13.2,  subítem 10.2 anexado à 

ele deverá ser desconsiderado. Sendo integra única sem 

instalação, conforme  ítem 10.2 do Edital.

ROBERTO MAURO PEREIRA

Comissão Especial de Licitação
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PORTARIA Nº 042, de 23 de abril de 2009

Designa membros para compor a Comissão Permanente 

de   Cadastro de Fornecedores e dá outras providên-

cias

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; conside-

rando o Decreto nº 10.221 de 27 de julho de 1999; e 

nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, em especial o disposto no § 4º, do Art. 51, e com 

a consolidação determinada pelo artigo 3º, da Lei nº 

8.883, de 08 de junho de 1994;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados, para, 

sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Cadastro de Fornecedores:

I -  Membros Efetivos:

a) Herbert de Magalhães - Presidente

b) Rosane Nunes de Almeida - Administrativo

c) Márcio Antônio Moreira “B” - Administrativo

d) Diogo José Neves - Advogado

e) Arnaldo Rodrigues Soares - Contador

II -  Membros Suplentes:

a) Patrícia de Jesus

b) Regina Pascoal de Oliveira e Silva

c) Fernando Guerra – Advogado

d) Patricia Melo – Contador

Art. 2º No tocante as obras de engenharia, fica de-

signado o servidor Antônio Joaquim de Oliveira Neto 

(Engenheiro), para compor a Comissão, citada no artigo 

anterior e o Servidor Leonardo Borges de Castro (Enge-

nheiro), como membro suplente.

Art. 3º A alteração da composição da Comissão Perma-

nente de Cadastro de Fornecedores, ora apresentada, 

não altera a validade e o andamento dos procedimen-

tos em curso, que passam a ser dirigidos pela Comissão 

designada por esta Portaria.

Art. 4º Na ausência ou impedimento do presidente, o 

segundo membro efetivo assumirá.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 (vinte e 

três) de  abril de 2009.

Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial a Portaria nº 094, de 14 de agosto de 2009, da 

Secretaria Municipal de Administração.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23(vinte e três) 

de abril de 2009

Carlos Frederico Pinto e Netto

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

 COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 048/2009 – PROCESSO  123/2009

COMUNICAMOS A QUEM INTERESSAR POSSA que, 

devido a um erro material ocorrido na publicação do 

dia 20/04/2009 no Jornal Hoje em dia onde consta a 

data do certame 15/05/2009, sendo que no Jornal Diário 

Oficial de Contagem saiu a publicação do certame 

para o dia 13/05/2009, referente ao Processo 123/2009, 

Pregão Presencial 048/2009, cujo objeto é Contratação 

de Mão de Obra para Prestação de Serviços de Apoio 

Técnico. Favor considerar o dia da abertura do certame 

13/05/2009 às 09:00 horas..

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Contagem, 

23/04/2009.

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Contagem, através 

da Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 

036/2009, de 15/04/2009, torna público, para conheci-

mento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na 

Sala de Reuniões da Diretoria de Compras e Licitações, 

conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2009 –Processo Nº014/2009, 

Aquisição de Notebook marcado para o dia 19/05/2009, 

credenciamento de  09:00 às    09:15 e início da disputa 

às 09:15 horas.

O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através 

do site www.contagem.mg.gov.br ou na sala da Comis-

são de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 

200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 

8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas,   para tanto os 

interessados deverão apresentar à Comissão um CDR 

Novo para gravação magnética sem custos. Informações 

pelo telefone (31) 3356.6658. 

Contagem, 23/04/2009 – ROBERTO MAURO PEREIRA - 

Pregoeiro.

EDITAL PSS/PMC 01/09

A Exma. Senhora Marília Campos, Prefeita do Município 

de Contagem, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela legislação em vigor, divulga e estabe-

lece normas específicas para abertura das inscrições 

e a realização de processo seletivo simplificado para 

contratação por tempo determinado de profissionais 

de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior 

para exercício de atividades no âmbito municipal 

visando compor quadro de reserva, para contratações 

temporárias nos cargos e funções abaixo discrimina-

das do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Contagem, nos termos da legislação vigente, de acordo 

com o Termo de Ajustamento de Conduta homologado 

com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 

Ministério Público do Trabalho e das normas contidas 

neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplificado destina-se à 

seleção de profissionais de nível alfabetizado, funda-

mental, médio e superior, para contratação , observado 

o quadro estabelecido no Anexo I.

1.2. Os cargos objeto do processo seletivo simplifica-

do, os códigos dos cargos para inscrição, os valores dos 

respectivos vencimentos e a jornada de trabalho são os 

constantes no Anexo I e II.

1.3. As descrições das atividades por cargo, as condi-

ções de habilitação e a definição de conteúdos progra-

máticos e as demais informações próprias de cada cargo 

constam de instruções específicas, expressas nos Anexos 

II e III do presente Edital.

1.4. O exercício das atividades de que trata este 

processo seletivo simplificado dar-se-á na  Prefeitura 

Municipal de Contagem-MG.

1.5. As contratações serão feitas por prazo determina-

do, não superior a um ano.

1.6. A opção do candidato em concorrer a um cargo/

função é ato de vontade própria expresso quando da 

inscrição. Em nenhuma hipótese, será efetuada a con-

tratação de candidato em cargo diferente daquele pelo 

qual tenha optado no ato da inscrição.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATA-

ÇÃO

2.1. O candidato classificado no processo seletivo sim-

plificado de que trata este Edital será contratado até 

o limite estabelecido para o cargo pelo qual optou por 

concorrer, desde que atendidas as seguintes exigências:

a) ter-se classificado no processo seletivo na forma 

estabelecida neste Edital;

b) ter nacionalidade brasileira; no caso de naciona-

lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reco-

nhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos 

do  § 1º, art. 12, da Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais;

d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, 

para os candidatos do sexo masculino;

e) ter nível alfabetizado, para as atividades corres-

pondentes;

f) ter nível fundamental(antigo 1º grau) concluído,  

para as atividades correspondentes;

g) ter nível médio (antigo 2º grau) concluído, para 

as atividades correspondentes;

h) ter curso superior, em nível de graduação concluí-

do, para as atividades correspondentes;

i) ter idade mínima de 18 anos completos na data 

de contratação;

j) ter aptidão física e mental para o exercício das 

atividades devidamente comprovada por meio de 

exames a serem definidos pela Prefeitura;

           j) Não poderão ser contratados os candidatos 

aprovados que percebam simultaneamente proventos 

de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 42 e art. 

142 da Constituição da República, com a remuneração 

de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os 

cargos acumuláveis na forma da Constituição. 

k)  Não poderá ser contratado o candidato aprovado 

no Processo Seletivo que tenha 70 (setenta) anos de 

idade, nos termos do art. 40, § 1º, II da Constituição da 

República.

l) declarar no requerimento de inscrição que 

atende as condições exigidas e se submete às normas 

expressas neste Edital.

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-

CADO

3.1. A inscrição do candidato implicará o conheci-

mento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento.

3.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento 

da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhe-

cimento do disposto neste Edital e em seus Anexos 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos. 

3.3. A exatidão nas informações prestadas no Reque-

rimento Eletrônico de Inscrição é de inteira responsabi-

lidade do candidato ou de seu representante, dispondo 

a Prefeitura Municipal de Contagem do direito de 

determinar o cancelamento da inscrição e a anulação 

de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis, se forem 

constatados:

a) preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados;

b) dados inexatos, inverídicos ou falsos.

3.4. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por 

deposito em caixa eletrônico, via postal, fac-simile (fax), 

transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem 

de pagamento ou deposito comum em conta corrente, 

provisória, condicional e/ou extemporânea, ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital.

3.5. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC 

não se responsabilizam por inscrições feitas via Internet 

não recebidas por motivo de ordem técnica dos compu-

tadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, falhas de impressão, bem como 

por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência dos dados e a efetivação do pagamento 

da Taxa de Inscrição.

3.6. O candidato poderá inscrever-se somente para 

um único cargo/função, devendo especificá-lo no Re-

querimento de Inscrição conforme discriminado no item 

1 deste Edital.

3.7. As inscrições serão recebidas somente via inter-

net, no endereço eletrônico  http://www.contagem.

mg.gov.br/ (clicar no link FUNEC- Processo Seletivo 

Simplificado – Prefeitura  de Contagem). 

3.8. Em nenhuma hipótese serão aceitas transferên-

cias de inscrições entre pessoas, alteração de locais 

de realização das provas e alteração da inscrição do 

concorrente na condição de candidato da ampla con-

corrência para a condição de portador de deficiência.

3.9. O Requerimento de Inscrição e o valor pago refe-

rente à Taxa de Inscrição são pessoais e intransferíveis.

3.10. O pagamento da Taxa de Inscrição, por si só, 

não confere ao candidato o direito de submeter-se às 

etapas deste Processo Seletivo Simplificado.

3.11. O valor da Taxa de Inscrição não será devolvido 

ao candidato, salvo nas hipóteses de anulação ou de 

não-realização do concurso previstas na Lei Estadual n. 

13.801, de 26 de dezembro de 2000, que dispõe sobre 

essa matéria.

3.12. A Prefeitura Municipal de Contagem e a Funda-

ção de Ensino de Contagem – FUNEC – eximem-se das 

despesas com viagens e estada dos candidatos para 

prestar as provas do Processo Seletivo Simplificado ou 

para consecução de quaisquer outros procedimentos 

inerentes ao mesmo.

3.13. O  valor da Taxa de Inscrição a ser paga para 

participação neste Processo Seletivo Simplificado será o 

disposto na tabela I.

Tabela I

Valor da Taxa de Inscrição 

NÍVEL VALOR
SUPERIOR 25,00
MÉDIO 20,00
ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL 15,00

3.14. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas 

(horário de Brasília) do dia 25 de abril de 2009 as 19 

(dezenove) horas (horário de Brasília) do dia 17 de maio 

de 2009, obedecidas as normas constantes neste Edital.

3.15. Além de assumir as condições previstas neste 

Edital, o candidato deverá:

a) preencher corretamente o Requerimento Eletrônico 

de Inscrição indicando o código de opção do cargo/

função, de acordo com o Anexo I deste Edital e infor-

mando todos os dados solicitados, inclusive endereço 

eletrônico (e-mail) para correspondência;

b) pagar a taxa de inscrição, conforme indicado no 

item 3.13.

3.16. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br, e, por 

meio do link FUNEC correspondente ao Processo Sele-

tivo Simplificado – Prefeitura Municipal de Contagem 

–, realizar sua inscrição conforme os procedimentos 

estabelecidos a seguir:

a) ler atentamente o Edital e o Requerimento Ele-

trônico de Inscrição disponíveis no endereço eletrônico;

b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscri-

ção, confirmar os dados cadastrados e a opção do cargo 

para a qual irá concorrer e transmitir os dados pela 

Internet.

c) gerar e imprimir o boleto bancário para paga-

mento do valor de inscrição correspondente;

d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importân-

cia referente à inscrição expressa no item 3.14, de acor-

do com o cargo para a qual irá concorrer, até a data 

limite para encerramento das inscrições (17/05/2009).

3.17. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao 

término da operação, o candidato deverá imprimir o 

boleto bancário para efetuar o pagamento da Taxa de 

Inscrição.

3.17.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedi-

dos de alteração do código opção referente ao cargo.

3.18. O boleto bancário ficará disponível, durante o 

período de inscrição, e deverá ser gerado e impresso 

para o pagamento do valor da inscrição, após a conclu-

são do preenchimento do Requerimento Eletrônico de 

Inscrição solicitado on-line.

3.19. O boleto bancário a que se refere o item anterior 

será emitido em nome do candidato e deverá ser 

impresso em impressora a laser ou a jato de tinta para 

possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e 

do código de barras. A impressão desse documento em 

outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilida-

de do candidato.

3.19.1. A segunda via do boleto bancário somente 

estará disponível para impressão durante o período de 

inscrição determinado no item 3.14, ficando indisponí-

vel a partir das 19 horas e 10 minutos do dia 17 de maio 

de 2009.

3.20. Efetuar o pagamento da importância referente 

à taxa de inscrição, de acordo com as instruções cons-

tantes no endereço eletrônico supracitado, até a data 

limite de vencimento constante no boleto bancário (dia 

18 de maio de 2009).

3.21.  O valor da Taxa de Inscrição impresso no boleto 

bancário deverá ser pago, no Banco do Brasil, observa-

dos os horários de atendimento e de transações finan-

ceiras da instituição bancária e observado o período de 

inscrição disposto no item 3.14. 

3.21.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete 

o fechamento de agências bancárias na localidade 

em que se encontra, o candidato deverá antecipar o 

pagamento, considerando o 1º dia útil que antecede o 

feriado, desde que o pagamento seja feito no período 

de inscrição determinado neste Edital.

3.22. O comprovante provisório de inscrição do candi-

dato será o boleto original, devidamente quitado, sem 

rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 

efetivação do pagamento, sendo esta, no máximo, até 

a data de vencimento do boleto.

3.23. A inscrição somente será processada e validada 

após a confirmação do pagamento do valor da taxa de 

inscrição pela instituição bancária à FUNEC.

3.24. A FUNEC enviará e-mail confirmando o paga-

mento da inscrição. Caso não o receba, o pagamento 

do boleto bancário será o comprovante de que o can-

didato requereu sua inscrição neste processo. Para esse 

fim, o boleto deverá ser autenticado até a data limite 

do vencimento (18/05/09), não sendo considerado o 

simples comprovante de agendamento de pagamento.

3.25. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja 

realizado em desobediência às condições previstas 

neste Edital.

3.26. Não será concretizada a inscrição se, por qual-

quer motivo, houver inconsistência da taxa de inscrição.
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3.27. O candidato poderá retirar o Edital PSS/PMC 

01/09 por download do arquivo, no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/ (clicar no link. FUNEC – Pro-

cesso Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem).

3.28. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das 

vagas às pessoas portadoras de deficiência, desde que 

haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 

capacidade do candidato de exercê-las, em cumprimen-

to à Lei Estadual n,11.867, de 28 de julho de 1995 e em 

obediência ao disposto nos termos do art. 8º, da Lei 

Municipal 2.160/90.

3.28.1. O candidato portador de deficiência 

poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, às 

contratações reservadas a candidatos em tal condição, 

fazendo sua opção no Requerimento Eletrônico de 

Inscrição.

3.29. Para os fins preconizados no item 3.28, somente 

serão consideradas como pessoas portadoras de defici-

ência aquelas que se enquadrem nas situações previstas 

no art. 4º do Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezem-

bro de 1999, alterado pelo Decreto Federal n. 5.296, 

de 2 de dezembro de 2004, conforme as definições a 

seguir.

3.29.1. Deficiência física: alterações completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apre-

sentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 

não produzam dificuldades para o desempenho das 

funções.

3.29.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial 

ou total, de quarenta e um decibéis(dB) ou mais, aferi-

da por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz.

3.29.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a 

acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais a so-

matória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer condições anteriores.

3.29.4. Deficiência mental: funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações asso-

ciadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 

tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades 

sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e 

segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.

3.29.5. Deficiência múltipla: associação de duas ou 

mais deficiências.

3.30. As condições especiais previstas nos §§ 1º e 2º do 

art. 40 do Decreto n. 3.298/1999 deverão ser solicitadas 

por escrito durante o período das inscrições, ficando 

o deferimento do pedido  condicionado à indicação 

constante do Laudo referido no item 3.33, e parecer 

favorável da Junta Médica designada pela Prefeitura 

Municipal de Contagem.

3.31. O atendimento às condições especiais solicitadas 

ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido.

3.32. No período das inscrições, o candidato deverá 

protocolizar requerimento no Setor de Protocolo Geral 

(Pça. Pres. Tancredo Neves, 200 Bairro Camilo Alves - 

Contagem, pessoalmente, dirigido à Prefeitura Munici-

pal de Contagem/Diretoria de Valorização Funcional do 

Servidor (A/C Setor de Concursos – Ref. Laudo Médico 

– Processo Seletivo Simplificado – PSS/PMC 01/09, os 

documentos a seguir:

a) laudo médico original e expedido no prazo de até 

90 (noventa) dias antes do término das inscrições, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doença – CID -, bem 

como a provável causa da deficiência, inclusive para 

assegurar previsão de adaptação da prova.  Ao laudo 

médico deverão ser anexadas as seguintes informações 

do candidato: nome completo, número do documento 

de identidade (RG), número do CPF, número do telefo-

ne, opção do cargo;

b) o candidato portador de deficiência visual, além do 

envio da documentação indicada na letra “a” deste 

item, deverá solicitar, por escrito, até o término das 

inscrições, o formato adaptado da prova, observado o 

item 3.33 e 3.34;

c) o candidato portador de deficiência que necessitar 

de tempo adicional e/ou leitura de prova, além do 

envio da documentação indicada na alínea “a” deste 

item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, com 

justificativa acompanhada de parecer emitido por 

especialista da área de sua deficiência, até o término 

das inscrições.

3.33. Aos deficientes  visuais  (amblíopes) que   solici-

tarem  prova  ampliada  serão oferecidas provas com 

tamanho de letra correspondente a corpo 24.

3.34. Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem 

prova especial em Braile, serão oferecidas provas nesse 

sistema.

3.35. Aos candidatos que, dentro do período das inscri-

ções, não atenderem os dispositivos mencionados no:

3.35.1. Item 3.32, alínea “a”, serão considerados 

não portadores de deficiência; 

3.35.2. Item 3.32, alínea “b”, não terão a prova 

especial preparada, seja qual for o motivo alegado;

3.35.3. Item 3.32, alínea “c”, não terão tempo adi-

cional para realização das provas e/ou pessoa designada 

para a leitura da prova, seja qual for o motivo alegado.

3.36. O  candidato portador de deficiência que não 

realizar a inscrição conforme as instruções constantes 

neste Edital perderá o direito de concorrer à reserva de 

vagas referidas no item 3.28  deste  Edital.

3.37. A comprovação da tempestividade da entrega 

dos documentos será atestada pela data de entrega no 

Requerimento protocolizado.

3.38. Encerrado o período das inscrições, a Junta Mé-

dica designada pela Prefeitura Municipal de Contagem 

analisará o laudo médico encaminhado pelo candidato, 

verificando se há correspondência entre a Classificação 

Internacional de Doença – CID – constante do respecti-

vo laudo e as exigências do Decreto n. 3.298/1999 e suas 

alterações. Em caso negativo, a inscrição como candida-

to portador de deficiência será indeferida; o candidato, 

nessas circunstâncias será inscrito no concurso como 

candidato às vagas de ampla concorrência.

3.39. A FUNEC divulgará, por meio da Internet, a 

relação dos candidatos que tiverem suas inscrições e/ou 

pedido de tratamento diferenciado indeferidos confor-

me parecer da Junta Médica designada pela Prefeitura 

de Contagem.

3.40. O candidato portador de deficiência participará 

do processo seletivo simplificado em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere 

ao conteúdo, à avaliação, ao horário , ao local de apli-

cação das provas e à nota mínima exigida para todos os 

demais candidatos.

3.41. O candidato de que trata o subitem 3.28.1, 

se classificado na forma do item 5.3 e subitem, será 

submetido à avaliação médica, solicitada pela Comissão 

responsável pelo processo seletivo simplificado.

3.42. A Comissão responsável pelo processo seletivo da 

Prefeitura, com base no resultado da avaliação decidirá, 

de forma terminativa, sobre a qualificação do candida-

to  como portador de deficiência e sobre a compatibi-

lidade da deficiência com a atividade pela qual optou 

por concorrer, não cabendo recurso dessa decisão.

3.43. Os candidatos considerados portadores de 

deficiência, se classificados, além de figurarem na lista 

geral de classificação, terão seus nomes publicados em 

separado.

3.44. Caso o candidato não tenha sido qualificado 

como portador de deficiência ou sua deficiência não 

tenha sido julgada compatível com a atividade pela 

qual optou por concorrer, na forma do item 3.42, 

este passará para a relação de ampla concorrência , 

obedecida rigorosamente a ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão.

3.45. Caso o candidato não compareça para se subme-

ter à avaliação médica, este será considerado desistente 

e, conseqüentemente, eliminado do processo seletivo.

3.46.    As contratações reservadas a portadores de 

deficiência não firmadas reverterão aos demais candi-

datos classificados, de ampla concorrência, observada a 

ordem classificatória dos quais foram subtraídas.

3.47. Caso não haja candidatos aprovados para as 

vagas temporárias a serem preenchidas e reservadas 

aos portadores de deficiencia, estas serão preenchidas 

pelos demais selecionados com a estrita observância da 

ordem de classificação.

3.48. O local e horário de realização das provas estará disponibilizado na internet, no endereço www.contagem.

mg.gov.br/ (clicar no link  FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem), para consulta pelo 

próprio candidato, à partir do dia 01 de junho de 2009, ou seja  durante os vinte dias que antecederem à realiza-

ção das provas.

3.49.   O candidato que não localizar seu nome na listagem, até 5 (cinco) dias úteis antes da data programada 

para a realização das provas, deverá entrar em contato com a FUNEC, nesse período e no horário de atendimento, 

para as devidas orientações, ou  pelo telefone (31) 3352-3067, ou pelo correio eletrônico ( funec.pss@contagem.

mg.gov.br), ou, ainda, na Avenida João César de Oliveira, nº 400, Bairro Eldorado - Contagem, das 8h às 12h ou das 

13h30min às 16h30min  – horário de expediente da  FUNEC..

3.50.   No sitio eletrônico www.contagem.mg.gov.br/ (clicar no link  FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – 

Prefeitura de Contagem), estará expresso o nome completo do candidato, número do documento de identidade, 

cargo, data, horário, local da realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.

3.51. É obrigação do candidato conferir no sitio eletrônico, o nome,  o número do documento utilizado na inscri-

ção, a sigla do órgão expedidor, bem como o cargo para o qual irá concorrer.

3.52. Eventuais erros de grafia ocorridos no nome do candidato, no número do Documento de Identidade utiliza-

do na inscrição ou na sigla do órgão expedidor deverão ser comunicados pelo candidato ao Aplicador de Provas, 

no dia, no horário e no local de realização das provas e constarão no Relatório de Ocorrências.

3.53. As informações sobre a realização das Provas ficarão disponíveis no sítio eletrônico www.contagem.mg.gov.

br/ (clicar no link  FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem) , para consulta pelo próprio 

candidato, durante os 20 (vinte) dias que antecederem a sua realização. 

3.54. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato 

no requerimento eletrônico de inscrição, relativos ao cargo/função, município e nem quanto à condição em que 

concorre ressalvada as hipóteses dos itens 3.44, deste Edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

4.1   As provas serão aplicadas no dia 21 de junho de 2009, domingo, às 9 horas da manhã.

4.2 As provas  para os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior deverão ser realizadas  no prazo 

mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.

4.3 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.

4.4 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais (espaço físico) adequados nos estabeleci-

mentos de ensino do município de Contagem, a FUNEC reserva-se o direito de alocá-los, ao todo ou em parte, no 

município de Belo Horizonte (MG), para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilida-

de quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

4.5 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.

4.6 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para 

o início da realização das provas, munidos de documento original de identidade, sempre oficial e com foto, de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta e do Comprovante de Inscrição .

4.7 Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG). Carteira Expedida 

por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA etc); Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reser-

vista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte.

4.8 No caso de perda do Documento de Identificação com o qual se inscreveu no processo seletivo simplificado, 

o candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente conforme o item anterior e, se for o 

caso, ser submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e impressão digital em formu-

lário próprio durante a realização das provas.

4.9 O documento deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candida-

to e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.

4.10 Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencido, ilegíveis, não-identificáveis e/

ou danificados.

4.11 Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado 

do processo.

4.12 Em hipótese alguma, haverá prorrogação do tempo de duração da prova, respeitando-se as condições previs-

tas na alínea “c” do item 3.32. 

4.13 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu docu-

mento de identidade.

4.14 Após o início das provas, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal.

4.15 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante 

termo formal e na presença de, no mínimo, dois candidatos, aleatoriamente escolhidos, nos locais de realização 

das provas.

4.16 Durante a realização das provas, será eliminado o candidato que estiver portando ou fazendo uso de relógio 

digital ou qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (bipe, telefone celular, walkman, receptor, 

gravador, agenda eletrônica, note book, calculadora, palm-top, ou outros equipamentos similares). 

4.17 O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 4.6. Caso assim não proceda, os pertences pes-

soais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos 

no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC por perdas, extravios ou danos que ocorrerem.

4.18  Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser entre-

gues no Setor de Concursos da FUNEC, serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão 

encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.

4.19   Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comuni-

cação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito e, ainda, o uso de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações.

4.20  É vedado ao candidato portar arma nos locais de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo 

porte.

4.21 O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessá-

rio, submetido, também, à identificação por meio de impressão digital coletada no local.

4.22 Será eliminado do Concurso Público o candidato que incorrer nas seguintes situações:

a) apresentar-se após o fechamento dos portões;

b) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;

c) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;

d) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;

e) portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo de posse do respectivo porte; 

f) fizer uso de qualquer equipamento eletrônico, como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-

top, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais 

como telefone celular, bipe, pagers  entre outros, mesmo que desligados, durante o período de realização das 

provas.

g) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;

h) deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de Provas, na Folha de Respostas e demais orientações 

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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expedidas pela FUNEC.

4.23 Caso ocorra(m) a(s) situação(ões) prevista(s) no item anterior, será lavrada a ocorrência  pela FUNEC na “Ata 

de Ocorrências do Concurso” que será enviada à Comissão de Concurso da Prefeitura de Contagem para a provi-

dência prevista no item 4.22 deste capítulo.

4.24 Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou 

do espaço físico predeterminado pela FUNEC.

4.25 Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitas com caneta esferográfica – tinta azul 

ou preta -, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições estabelecidas no 

item 33.3, alínea “c”.

4.26 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de 

Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização de leitura ótica.

4.27 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo em situações 

que a FUNEC julgar necessário.

4.28 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de 

Respostas assinada.

4.29 Na leitura da Folha de Respostas da Prova Objetiva será atribuída nota zero à questão com mais de uma al-

ternativa assinalada ou sem alternativa assinalada. Será também considerada nula a Folha de Respostas que estiver 

assinada e/ou preenchida a lápis.

4.30 Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autoriza-

das pela FUNEC nos locais de realização das provas.

4.31 Período de sigilo: por motivo de segurança, os candidatos somente poderão retirar-se do recinto de provas 

após decorrida uma hora do início da mesma.

4.32 Os gabaritos oficiais serão divulgados na portaria da Prefeitura Municipal de Contagem, no 1º dia subse-

qüente ao da aplicação da prova e estarão também disponíveis no sitio eletrônico :  www.contagem.mg.gov.br/ 

(clicar no link  FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem). 

5 DAS PROVAS

5.1 O Processo Seletivo Simplificado constará apenas de 1(uma) etapa para os cargos de níveis 

alfabetizado,fundamental (1º grau), médio (2º grau), e superior, envolvendo um conjunto de provas objetivas de 

caráter  classificatório. 

5.2 A prova objetiva para os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior será constituída de um total de 

25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma correta, 

valendo 4,0 (quatro) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 100,0 (cem) pontos e obedecerá às características 

especificadas no quadro a seguir.

Cargos Prova Objetiva 
Nº de 

questões

Valor de cada 

questão

Pontuação 

Máxima
Auxiliar de Serviço Escolar 

Agente de Serviço Escolar
Conhecimentos Educacionais I 25

4 100Auxiliar de Secretaria Escolar 

Auxiliar de Biblioteca Escolar 

Secretário Escolar

Conhecimentos de Informática 

Conhecimentos Educacionais II

15 

10

Assistente Escolar 

Assistente de Creche
Conhecimentos Educacionais II 25 4,0 100

Pedagogo, Professor de Educação Básica 

PEB1 e PEB2
Conhecimentos Educacionais III 25 4 100

Técnico Superior em Psicologia I  Conhecimentos Específicos 25 4,0 100

Técnico Superior em Informática Conhecimentos Específicos 25 4,0 100

Assistente Administrativo I
Conhecimentos de Informática  

Conhecimentos Gerais

15 

10
4 100

Técnico em Serviços de Saúde (Técnico 

em Segurança do Trabalho)
Conhecimentos Específicos 25 4 100

Motorista I Conhecimentos Específicos 25 4 100

5.3 O processo pelo qual deverão ser selecionados candidatos para o preenchimento dos cargos/funções  indica-

dos no anexo I, obedecerá à seguinte determinação:

5.3.1 Para todos os cargos, será considerado aprovado o candidato que não obtiver 0 (zero) pontos na prova, do 

total de pontos atribuídos à prova objetiva.

5.4  Os programas e sugestões bibliográficas  relativos aos conteúdos da prova objetiva constam no Anexo II.

5.5  A FUNEC será responsável pela elaboração, aplicação e apuração dos resultados das provas.

6 DOS RECURSOS

6.1     Será admitido recurso quanto:

6.1.1 ao indeferimento de Laudo Médico pela perícia da Junta Médica da Prefeitura;

6.1.2 às questões da prova objetiva e gabaritos preliminares;

6.1.3 à totalização dos pontos obtidos na prova objetiva e classificação, desde que se refira a erro de cálculo das 

notas.

6.2 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data 

da divulgação do objeto do recurso.

6.3 Para contagem do prazo de interposição de recursos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o dia do 

vencimento, desde que coincida com o dia de funcionamento normal da Prefeitura Municipal de Contagem. Em 

caso contrário, ou seja, se não houver expediente normal da Prefeitura Municipal de Contagem, o período previsto 

será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal dessa Prefeitura.

6.4 Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao conteúdo 

das questões, não sendo aceitos recursos coletivos.

6.5 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 6.1 e seus subitens, devida-

mente fundamentado.

6.6 Os recursos mencionados no item 6.1, e seus subitens deverão ser entregues em envelope fechado, tamanho 

oficio, contendo na face frontal, os seguintes dados: Prefeitura Municipal de Contagem – Ref. Recurso/PSS-PMC - 

Edital n.01/09-, nome do candidato, número de inscrição, cargo pretendido e assinatura do candidato.

6.6.1 Os recursos serão protocolizados na FUNEC, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº 400, Bairro Eldo-

rado - Contagem, de 8  às 16 horas, no período estabelecido no item 6.2.

6.7 O recurso mencionado no subitem 6.1.1 deverá ser dirigido à Comissão de Concursos e Processos Seletivos 

Simplificados, por requerimento protocolizado na FUNEC, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº 400, 

Bairro Eldorado – Contagem. 

6.8 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. 

6.9 O recurso de Provas deverá obedecer às seguintes determinações:

a)   ser, preferencialmente, digitado ou datilografado, em duas vias (original e cópia), a serem ambas enviadas à  

FUNEC;

b)   apresentar cada questão ou item em folha separada;

c)   ser elaborado com argumentação lógica, consistente e ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada 

pelo candidato para argumentar;

d)   conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;

e)   não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;

f)   ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme modelo a seguir:

PSS: Prefeitura Municipal de Contagem – Edital PSS/PMC 01/09

Candidato: ____________________________________________

N. do documento de identidade: ___________________________

N. de inscrição: ________________________________________

Cargo: _______________________________________________

Recurso:_____( citar o objeto do recurso)

Tipo de Gabarito: _____ (apenas para recursos sobre o subitem 6.1.2)

N. da Questão:     _____  (apenas para recursos sobre o subitem 6.1.2)

Fundamentação e argumentação lógica:

Data: ___/___/___

Assinatura: ____________________________________________

6.10 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)  eventualmente anulada(s) será(ao) atribuído(s) a todos os candida-

tos presentes à prova, independentemente de interposição de recursos.

6.11 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas 

de acordo com o novo gabarito oficial definitivo.

6.12 Na ocorrência do disposto nos itens 6.9 e 6.10, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação 

inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato 

que obtiver zero na prova objetiva.

 Na correção das Folhas de Respostas serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham 

mais de uma resposta ou as rasuradas, ainda que inteligíveis.

6.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

6.14 Será indeferido, liminarmente, os recursos que forem encaminhados via SEDEX, fax, telegrama ou internet.

6.15 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.   

6.17 O resumo das decisões dos recursos serão divulgados na portaria da Prefeitura Municipal de Contagem e 

também disponibilizados no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/ (clicar no link  FUNEC – Processo Se-

letivo Simplificado – Prefeitura de Contagem), para consulta individual, até a data da homologação deste Processo 

Seletivo.

7 DA CLASSIFICAÇÃO

7.1 A classificação final do candidato no processo seletivo simplificado será decorrente do somatório dos pontos 

por ele obtidos na prova objetiva.

7.2 Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação, ao 

candidato mais idoso, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 

7.3 Apurada a classificação, esta será publicada como Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado na 

portaria da Prefeitura Municipal de Contagem e disponibilizado para consulta no endereço eletrônico da FUNEC, 

www.contagem.mg.gov.br/ link Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem) , em ordem decrescente 

das notas, em lista única, com a pontuação de todos os candidatos aprovados, não se admitindo recurso desse 

resultado.

7.4 A publicação de que trata o item anterior contemplará, separadamente, os candidatos classificados concor-

rentes às contratações reservadas aos portadores de deficiência, que além de figurar na lista geral de classificação, 

terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação.

7.5 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Prefeita  Municipal de Contagem.

8 DA CONTRATAÇÃO

8.1 Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de Chamamento Público,conforme 

Resolução 008 de 1º de agosto de 2005, da Secretaria Municipal de Educação,Esportes e Cultura.Informações pelo 

Telefone: 3352.53.69.

8.1.1 O candidato deve manter atualizado seu endereço na FUNEC, enquanto estiver participando do processo 

seletivo simplificado, e na Prefeitura Municipal de Contagem, se selecionado.

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Todas as publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital serão feitas 

na portaria da Prefeitura Municipal de Contagem - Minas Gerais, e no Diário Oficial de Contagem.

9.2 O acompanhamento das divulgações e publicações de Editais, avisos e comunicados relacionados ao Processo 

Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato.

9.3 As despesas decorrentes da participação e procedimentos do processo seletivo simplificado de que trata este 

Edital correrão por conta dos candidatos

9.4 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, 

valendo, para tal fim, os resultados divulgados na portaria da Prefeitura Municipal de Contagem , no site www.

contagem.mg.gov.br/ link Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura de Contagem).

9.5 Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candida-

tos eliminados.

9.6 A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publica-

ção deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste Processo Seletivo.

9.7 A classificação no processo seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 

ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo 

interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e da vigência do respectivo Processo.

9.8 É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste processo 

seletivo, manter seu endereço atualizado, assumindo a responsabilidade eventual do não recebimento de qualquer 

correspondência a ele encaminhada pela Prefeitura Municipal de Contagem, decorrente de insuficiência, equívoco 

ou alteração dos dados constantes da inscrição. 

9.9 Qualquer informação a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelo telefone: 0 (XX)31.3352.3067 e 

na FUNEC, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min - horário de expediente da FUNEC e na Prefeitura 

Municipal de Contagem/Minas Gerais, de 8h às 17h, no telefone 3395-2672.

9.10 Por razões de ordem técnica e de segurança, a Fundação Ensino de Contagem – FUNEC – não fornecerá 

nenhum exemplar ou copia de caderno de provas a candidatos, a autoridades ou a instituições de direito público 

ou privado, mesmo após o encerramento do processo seletivo.

9.11 A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 

apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste processo seletivo simplificado ou por 

quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.

9.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos nomeada pela Prefeita Municipal de Conta-

gem, portaria 426, ouvida a FUNEC responsável pelo gerenciamento e execução deste processo seletivo simplifica-

do, no que couber.

Contagem, 23 de abril de 2009

Marília Aparecida Campos

Prefeita Municipal de Contagem

PSS/PMC 01/09 Anexo I

Códigode Inscrição CARGO/FUNÇÃO
VAGAS
Total Port. Defic. (5%)

101 Auxiliar de Serviço Escolar * *

102 Agente de Serviço Escolar (Zelador) * *

103 Motorista I * *
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201 Assistente Escolar * *

202 Assistente de Creche * *

203 Auxiliar de Secretaria Escolar * *

204 Auxiliar de Biblioteca Escolar * *

205 Secretário Escolar * *

206 Assistente Administrativo I * *

207 Técnico de Serviços de Saúde(Técnico em Segurança do Trabalho) * *

301 Professor Municipal PEB 1 * *

302 Professor Municipal PEB2(Educação Física) * *

303 Professor Municipal PEB2(Português) * *

304 Professor Municipal PEB2(Inglês) * *

305 Professor Municipal PEB2(Matemática) * *

306 Professor Municipal PEB2(Geografia) * *

307 Professor Municipal PEB2(História) * *

308 Professor Municipal PEB2(Ciências) * *

309 Professor Municipal PEB2(Artes) * *

310 Professor Municipal PEB2(Ensino Religioso) * *

311 Pedagogo * *

312 Técnico Superior em Psicologia I * *

313 Técnico Superior em Informática * *

*Composição de cadastro reserva  PSS 01/09  - ANEXO II

Vencimento inicial, carga horária, requisitos e escolaridade e síntese das atribuições dos cargos  

      101 . Auxiliar de Serviço Escolar

• Vencimento inicial: R$ 465,00 (salário mínimo vigente)

• Carga horária: 36 horas semanais

• Requisitos e Escolaridade: Alfabetizado

• Atribuições  do Cargo: realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de 

copa, carregamentos e outros serviços auxiliares; preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;  requisitar 

à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo; participar da elaboração e execução do Projeto 

Político Pedagógico;  executar, quando necessário, serviços de limpeza e manutenção; desempenhar outras funções 

compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo Diretor da unidade de ensino.

102 . Agente de Serviço Escolar  (Zelador Escolar) 

• Vencimento inicial : R$ 465,00 (salário mínimo vigente)

• Carga horária: 36 horas semanais

• Requisitos e Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

• Atribuições do Cargo: proceder a  abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela 

administração escolar;  zelar pela segurança da unidade de ensino;  participar da elaboração e execução do Projeto 

Político Pedagógico;  zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos 

materiais que possam ser ocasionados por terceiros; receber, do responsável pelo turno anterior, o estabeleci-

mento de ensino para vigilância, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata ou ao 

responsável pelo estabelecimento as irregularidades porven¬tura existentes; executar serviços gerais de pequena 

complexidade, especialmente de manutenção predial;  efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis 

irregularidades; desempenhar outras funções compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo 

Diretor.

103 .  Motorista I

• Vencimento inicial: R$ 465,00

• Carga horária: 40 horas semanais

• Requisitos e Escolaridade: Alfabetização  e Carteira  de habilitação B para conduzir veículos.

• Descrição sumária: Dirigir veículos de carga e passeio, carregar e transportar mercadorias e zelar pela manu-

tenção de veículos.

201. Assistente Escolar

• Vencimento Inicial: R$ 649,58

• Carga horária: 36 horas semanais  

• Requisitos e escolaridade: Ensino Médio Completo (2º grau)

• Descrição

Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe peda-

gógica; Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar; Prestar primeiros 

socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico se necessário; Controlar a disciplina e movimenta-

ção de alunos no âmbito da escola; contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais e esportivas, comemo-

rações, festas e outras solenidades promovidas pela escola; zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho; 

participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; desempenhar outras atividades compatíveis 

com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção. 

 202 . Assistente de Creche

•  Vencimento inicial R$ 649,58

• Carga horária: 36 horas semanais

•  Requisitos e escolaridade: Ensino médio completo (2º grau)

• Descrição sumária: Cuidar e orientar crianças de 0 a 3 anos de uma creche, com realização de atividades 

educativas que levem à socialização, crescimento e aprendizagem para convivência em família e em sociedade, sob 

orientação de professor(a).

   203 . Auxiliar de Secretaria Escolar

• Vencimento inicial: R$ 531,55

• Carga horária: 36 horas semanais

• Requisitos e Escolaridade: Ensino Médio Completo

• Descrição sumária:  Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de aten-

dimento ao público, alunos e professores; de forma a cumprir as normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade 

de ensino, além de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas 

pela Direção.

          204 . Auxiliar de Biblioteca Escolar

• Vencimento inicial R$ 531,55 

• Carga horária : 36 horas 

• Requisitos e Escolaridade : Ensino Médio Completo

• Descrição:  

- Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de pesquisas e estudo, orientando-os no uso dos 

catálogos e na localização de materiais bibliográficos e audio- visuais;

- Conferir e registrar novos ítens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico;

- Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e 

materiais audio-visuais da biblioteca; 

- Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos 

e outros materiais destinados à complementação do 

acervo bibliográfico;

- Manter a adequada organização dos mate-

riais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, 

posicionando-os corretamente nas estantes e armários, 

para facilitar a localização e uso;

- Proceder a inscrição de leitores para facilitar, sob 

empréstimo, a retirada de obras;

- Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e 

audio- visual de acordo com normas pré- estabelecidas 

pela biblioteca;

- Controlar pedidos de reservas e o empréstimos 

de livros e outros materiais, anotando as situações em 

fichas próprias;

- Controlar devolução de livros e outros materiais 

emprestados e providenciar a recuperação com prazos 

para entrega vencidas, mediante rotinas próprias;

- Separar e listar material bibliográfico a ser enca-

minhado para encadernação;

- Colaborar para manter o acervo em bom estado 

de conservação;

- Colaborar nas promoções culturais da biblioteca 

de acordo com programação estabelecida;

- Colaborar na coleta e tabulação de dados, 

mediante utilização de formulários próprios, para o 

controle dos serviços desenvolvidos pela biblioteca;

- Executar tarefas correlatas necessárias  ao desem-

penho da função;

Área de Atuação: Orientar usuários de bibliotecas e 

colaborar na organização das mesmas. 

205   Secretário Escolar

• Vencimento inicial: R$ 649,58 

• Carga horária: 36 horas semanais

• Requisitos e escolaridade: Ensino Médio Comple-

to (2º grau)  

• Descrição 

Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secre-

taria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, 

boletins, transposição de graus e médias e controle de 

freqüência dos alunos;

Manter atualizados arquivos, fichários e livros de 

registro.

Controlar o material permanente de consumo, e os 

equipamentos da secretaria.

Redigir a correspondência da escola e controlar sua 

expedição e recebimento.

Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as 

atas correspondentes.

Executar os serviços de digitação da secretaria da esco-

la, quando necessário.

Distribuir e acompanhar os encargos da secretaria por 

seus auxiliares.

Receber, conferir, selecionar e tabular dados para 

escrituração em formulários e impressos.

Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos 

e expedidos, procedendo a anotações e controle.

Preencher e providenciar requisitos de materiais, cópias 

e outros.

Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméti-

cos simples.

Arquivar correspondências, documentos, circulares, 

portarias, normas e processos.

Controlar e manter atualizados arquivos e fichários.

Elaborar, atualizar e conferir folhas de pagamento, 

relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais.

Organizar e manter em dia a publicação de leis, 

regulamentos , diretrizes, ordens de serviços, circulares, 

resoluções e todos os documentos recebidos e/ou 

expedidos.

Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, 

transferência e conclusão de cursos.

Confeccionar toda documentação relacionada  à vida 

escolar do aluno e dos profissionais da escola.

Participar de formação continuada e de reuniões peda-

gógicas e administrativas para as quais for convocado.

Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico.

Desempenhar outras atividades compatíveis com a na-

tureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.   

206 . Assistente Administrativo I

• Vencimento inicial R$ 465,00 

• Regime jurídico: Estatutário

• Carga horária: 40 horas semanais

• Requisitos e escolaridade: Ensino Médio Comple-

to (2º grau) 

• Descrição sumária: Executar serviços burocráticos 

de caráter rotineiro, emitir, datilografar/digitar, con-

trolar, conferir, classificar e arquivar correspondência e 

documentos.

207 . Técnico em Serviços de Saúde (Técnico em Segu-

rança do Trabalho)

• Vencimento inicial R$ 645,19 

• Regime jurídico: Estatutário

• Carga horária: 40 horas semanais

• Requisitos e escolaridade: Curso Técnico em Segu-

rança do Trabalho concluido a nível do Ensino Médio  

•Descrição: -Fiscalizar, controlar e avaliar as condições 

de produção, extração, armazenamento, transportes 

e manuseio de substancias, de produtos, de maquinas 

e equipamentos que representam riscos à saúde do 

trabalhador nas instituições publicas privadas; 

-Avaliar as condições dos ambientes do trabalho; 

-Lavrar notificações, autos de infração, autos de coleta 

de amostra, termos de embargo, interdição e intima-

ção, multas, etc; 

-Elaborar relatórios a inspeções sanitárias, vistorias, 

fiscalizações, avaliações, laudos e outros procedimen-

tos realizados no padrão funcional e encaminha-los à 

Coordenadoria de Vigilância de Saúde; 

-Promover a integração dos serviços com outras secreta-

rias, sindicatos, unidades ambulatoriais dos silos, esco-

las, administrações regionais da prefeitura, associações 

de moradores e outros; 

-participar da avaliação do impacto de tecnologias no 

ambiente de trabalho que podem provocar a saúde do 

trabalhador; 

-Cumprir protocolos, fluxos e rotinas estabelecidas pela 

SMS, para perfeito atendimento do usuário, conforme 

posto de trabalho. 

301  Professor Municipal PEB 1 

• Vencimento inicial R$ 979,96 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

– Licenciatura plena em Ensino Normal Superior, ou 

pedagogia com habilitação para o magistério das séries 

iniciais do Ensino Fundamental.

• Descrição 

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola; 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e com a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação:  Educação Infantil, e anos iniciais do 

Ensino Fundamental.

302  Professor Municipal PEB 2 – Educação Física

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e Escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Educação Física.

• Descrição: 

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade;

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Educação Física.

303  Professor Municipal PEB 2 - Português

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e Escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Lingua Portuguesa.

• Descrição: 

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade;

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Português.

304  Professor Municipal PEB 2 - Inglês

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Língua Inglesa.

• Descrição

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e com a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Inglês.  

305 Professor Municipal PEB 2 - Matemática

• Vencimento inicial R$ 1.193,39

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Matemática.

• Descrição

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e com a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Matemática.  

306 Professor Municipal PEB 2 - Geografia

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Artes. 

310  Professor Municipal PEB 2 – Ensino Religioso

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade: Curso Supe-

rior de Licenciatura Plena em Ensino Religioso/

Ciências da Religião ou Educação Religiosa, ou                                             

Conclusão de Curso Superior de Licenciatura Plena em 

qualquer área do conhecimento, cuja grade curricular 

inclua conteúdo relativo a ciências da religião, meto-

dologia e filosofia do ensino religioso ou educação reli-

giosa, com carga horária mínima de quinhentas horas, 

reconhecido pelo órgão competente, ou conclusão de 

Curso Superior em Licenciatura Plena, em qualquer área 

do conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação 

Lato Sensu em ensino religioso ou ciências da religião, 

com carga horária mínima de trezentas e sessenta ho-

ras. Conclusão de curso Superior em Licenciatura Plena 

em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso 

de metodologia e filosofia do ensino religioso, com 

carga horária mínima de cento e vinte horas, oferecido 

por entidade credenciada e reconhecida pela Secretaria 

de Estado da Educação.

• Descrição  

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Ensino Religioso. 

311   Pedagogo

• Vencimento inicial R$ 1193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Licenciatura Plena em 

Pedagogia

• Descrição sumária

Exercer a coordenação pedagógica nos estabelecimen-

tos de ensino.

Promover a articulação da comunidade escolar em 

busca da qualidade do processo educacional.

Participar da elaboração, coordenação e implementa-

ção do Projeto Pedagógico da Escola.

Colaborar na Elaboração do Currículo Pleno da Escola.

Assessorar pedagogicamente os docentes, coordenado-

res de cursos e diretores.

Proceder, sistematicamente, a avaliação do trabalho 

pedagógico.

Articular as atividades culturais e esportivas da escola.

Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, 

bem como o seu aproveitamento escolar.

Coordenar o processo de formação continuada dos 

educadores da escola.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Promover ações de integração dos alunos ao mundo do 

trabalho.

 Área de Atuação:  Educação Infantil, Ensino Funda-

mental, nas modalidades regular e Educação de Jovens 

e Adultos.

312 . Técnico Superior em Psicologia I

• Vencimento inicial: R$ 1.602,83 

• Carga horária: 40 horas semanais

• Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Geografia.

• Descrição  

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Geografia. 

307  Professor Municipal PEB 2 - História

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em História.

• Descrição 

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola; 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de História. 

308  Professor Municipal PEB 2 – Ciências 

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.

• Descrição

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento.

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em 

Lei e de acordo com Calendário Escolar.

Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.

Colaborar nas atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade.

Cumprir o Regimento Escolar da SEDUC, bem como a 

legislação vigente.

Orientar os estágios de Educação Profissional, quando 

necessário.

Área de Atuação: anos finais do Ensino Fundamental, 

na disciplina de Ciências. 

309  Professor Municipal PEB 2 - Artes

• Vencimento inicial R$ 1.193,39 

• Carga horária : 22 horas e trinta minutos sema-

nais

• Requisitos e escolaridade : Curso de Graduação 

com Licenciatura Plena em Artes.

• Descrição  

Exercer a docência participando da elaboração do Pro-

jeto Pedagógico do estabelecimento de ensino.

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

Zelar pela aprendizagem dos alunos.

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

Psicologia 

Descrição sumária: Estudar a estrutura psíquica de 

comportamento dos seres humanos, desempenhar ta-

refas relacionadas a problemas pessoal, à problemática 

educacional e a estudos clínicos individuais

313 . Técnico Superior em Informática

• Vencimento inicial: R$ 1.602,83

• Carga horária: 40 horas semanais

   •    Requisitos e escolaridade: Curso Superior de 

Ciência da Computação ou Curso Superior       acrescido 

de Curso na Área de análise de sistemas.

Descrição sumária: 

•   Analisar, planejar e implantar sistemas estrutu-

rados de processamento de dados e desenvolver aplica-

ções de “software” e linguagens mediante utilização de 

micro computadores.

PSS/PMC 01/09 ANEXO  III

                          CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGES-

TÕES BIBLIOGRÁFICAS

O conteúdo e as bibliografias estarão a disposição no 

endereço eletrônico da FUNEC www.contagem.mg.gov.

br/ clicar link Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura 

de Contagem),

a partir de 01/05/09. 

PSS/PMC  01/09  ANEXO IV

CRONOGRAMA

Processo Seletivo Simplificado – Município de Contagem

ATIVIDADE DATA 
 PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

25/04 A 

17/05/09

Período de Inscrição (via Internet)

Entrega de Laudo Médico para candidatos 

portadores de deficiência conforme item  

3.32   do Edital
Data prevista para aplicação da Prova 21/06/2009

Classificação Final 30/06/200

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009

DATA: 04-05-2009 

HORA: 09:00 Horas

LOCAL: PARQUE THIAGO RODRIGUES RICARDO (PAR-

QUE ECOLÓGICO ELDORADO), RUA DAS PAINEIRAS Nº 

1.722, BAIRRO ELDORADO.

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

de Contagem – COMAC, Jander Muniz Filaretti, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 

disposto no Artigo 12, parágrafo 3º da Lei 2.570 de 17 

de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e 

suplentes para 1ª Reunião Extraordinária do COMAC 

do ano de 2009, dia 04 de maio de 2009, às 9:00 horas, 

no Parque Thiago Rodrigues Ricardo (Parque Ecológico 

Eldorado), Rua das Paineiras, Nº 1.722, Bairro Eldorado, 

Contagem. 

Pauta:

           1. Informações sobre o programa de Tratamento 

de Fundo de Vale e Saneamento Ambiental da Prefeitu-

ra Municipal de Contagem – Apresentação pela Secreta-

ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. 

Atenciosamente,

Jander Muniz Filaretti

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício 

das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) 

acórdão(s) abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 221

RECURSO VOLUNTÁRIO - RECORRENTE: INDÚSTRIA ME-

CÂNICA IRMÃOS CORGOSINHO – PTA: 02.B.00844/2006 

– TNF: 13.370  - RELATORA: ELIZETE DE SOUZA COSTA.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – ISSQN – MANUTENÇÃO DO LANÇA-

MENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNE-

CIMENTO DE MATERIAL – ITEM 14.01 DA LISTA DE 

SERVIÇOS – BASE DE CÁLCULO CORRETA – MUNICÍPIO 

COMPETENTE PARA EXIGIR O TRIBUTO – LOCAL DO ES-

TABELECIMENTO PRESTADOR – SUBITEM 14.05 DA LEI 

COMPLEMENTAR 116/03 – INCIDÊNCIA DE ISSQN, 1.Na 
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hipótese de operações mistas incide o ISSQN apenas 

no que concerne ao serviço prestado, estando correta 

a base de cálculo apurada pelo fisco. 2.O município 

competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde 

se configura o estabelecimento prestador, no caso 

em exame, no município de Contagem. 3.Atividades 

previstas no subitem 14.05 da lista de serviços anexa à 

LC 116/03 têm incidência de ISS independentemente de 

se destinarem ou não à industrialização ou comercia-

lização. Vistos relatados e discutidos os autos, a Junta 

de Recursos Fiscais, por unanimidade, na audiência do 

dia 16 de abril  2009, decidiu em conhecer o recurso e 

NEGAR PROVIMENTO para, em conseqüência, manter 

a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu 

este julgamento o Sr. Ronaldo José Nogueira, tendo 

também participado deste julgamento,  o Sr. José Car-

los Carlini Pereira, Sra. Elizete de Souza Costa e a Sra. 

Maria Andrea Couto Ferreira. 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício 

das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) 

acórdão(s) abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 222

RECURSO VOLUNTÁRIO - RECORRENTE: VALÉRIO ALVES 

PINTO – PA: 02.A.10657/2008 – RELATOR: JOSÉ CARLOS 

CARLINI PEREIRA.

EMENTA

NO CASO DE IMÓVEIS ARREMATADOS EM HASTA 

PÚBLICA, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A 

IMPOSTOS CUJO FATO GERADOR SEJA A PROPRIEDA-

DE, O DOMINIO ÚTIL OU A POSSE DE BENS IMÓVEIS, E 

BEM ASSIM OS RELATIVOS A TAXAS PELA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS REFERENTES A TAIS BENS, SUB-ROGAM-

SE SOBRE O RESPECTIVO PREÇO. O arrematante tem 

o direito de receber o bem livre e desimpedido de 

quaisquer ônus que o gravem antes dos pregões. Estan-

do o requerente amparado por carta de arrematação 

judicial, tem o direito de recebê-lo livre, portanto, de 

lançamentos de IPTU e taxas de exercícios anteriores 

à transmissão por hasta pública. Vistos relatados e 

discutidos os autos, a Junta de Recursos Fiscais, por una-

nimidade, na audiência do dia 16 de abril 2009, decidiu 

em conhecer o recurso e DAR PROVIMENTO para, em 

conseqüência, reformar a decisão proferida em Primeira 

Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo José 

Nogueira, tendo também participado deste julgamen-

to,  o Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Elizete de 

Souza Costa e a Sra. Maria Andrea Couto Ferreira. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 018/2004 

– Inexigibilidade  nº 018/2004, celebrado entre a Prefei-

tura do Município de Contagem /SMS / FMS e a CLINICA 

RADIOLÓGICA ELDORADO LTDA. O objeto do presente 

Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do 

contrato originário em 12 (doze) meses).Em 25/01/09.

Extrato do 12º Termo Aditivo ao Contrato Nº 153/2006 

– Pregão Presencial nº 067/2006, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem /SMS / FMS e 

a empresa ÁTIMA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 

Constitui objeto do presente Termo Aditivo  a diminui-

ção de quantitativo do objeto do Contrato nº 153/2006, 

consistindo na redução de 23 (vinte e três) porteiros, 

a partir de 31 de março de 2009. O valor do contrato 

passa de R$ 4.503.594,44 (Quatro milhões, quinhentos 

e três mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e qua-

renta e quatro centavos) para R$ 4.163.087,72 (Quatro 

milhões, cento e sessenta e três mil, oitenta e sete Reais 

e setenta e dois centavos).Em 23/03/09.

Extrato do Contrato Nº 043/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa AUROBINDO 

PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Constitui 

objeto do presente contrato a aquisição de medica-

mentos, destinados a atender a rede municipal de 

saúde de contagem, fornecimento parcelado por 12 

meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 

54.720,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte 

Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 044/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa BH FARMA 

COMÉRCIO LTDA. Constitui objeto do presente contrato 

a aquisição de medicamentos, destinados a atender 

a rede municipal de saúde de contagem, fornecimen-

to parcelado por 12 meses. O valor total estimado 

deste Contrato é de R$ 24.805,00 (Vinte e quatro mil, 

oitocentos e cinco Reais). As despesas decorrentes 

do presente contrato correrão à conta das seguintes 

Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 e 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 045/2009 – Pregão Presencial nº 

015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa CELLOFARM LTDA. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

medicamentos, destinados a atender a rede municipal 

de saúde de contagem, fornecimento parcelado por 

12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos 

Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 046/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa CRISTÁLIA PRO-

DUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Constitui 

objeto do presente contrato a aquisição de medicamen-

tos, destinados a atender a rede municipal de saúde 

de contagem, fornecimento parcelado por 12 meses. O 

valor total estimado deste Contrato é de R$ 153.034,00 

(Cento e cinquenta e três mil e trinta e quatro Reais). 

As despesas decorrentes do presente contrato corre-

rão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 047/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa DROGAFONTE 

LTDA. Constitui objeto do presente contrato a aquisição 

de medicamentos, destinados a atender a rede munici-

pal de saúde de contagem, fornecimento parcelado por 

12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 14.685,60 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta e cinco 

Reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes 

do presente contrato correrão à conta das seguintes 

Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 e 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 048/2009 – Pregão Presencial nº 

015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa FARMACONN LTDA. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

medicamentos, destinados a atender a rede municipal 

de saúde de contagem, fornecimento parcelado por 

12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 146.948,00 (Cento e quarenta e seis mil, novecen-

tos e quarenta e oito Reais). As despesas decorrentes 

do presente contrato correrão à conta das seguintes 

Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 e 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 049/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa HELP FARMA 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Constitui objeto 

do presente contrato a aquisição de medicamentos, 

destinados a atender a rede municipal de saúde de 

contagem, fornecimento parcelado por 12 meses. O 

valor total estimado deste Contrato é de R$ 25.355,00 

(Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco 

Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 050/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa ISOFARMA 

INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA. Constitui objeto 

do presente contrato a aquisição de medicamentos, 

destinados a atender a rede municipal de saúde de 

contagem, fornecimento parcelado por 12 meses. O 

valor total estimado deste Contrato é de R$ 18.830,00 

(Dezoito mil, oitocentos e trinta Reais). As despesas de-

correntes do presente contrato correrão à conta das se-

guintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 

e 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 051/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa NUNESFARMA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

medicamentos, destinados a atender a rede municipal 

de saúde de contagem, fornecimento parcelado por 12 

meses. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 

174.956,60 (Cento e setenta e quatro mil, novecen-

tos e cinqüenta e seis Reais e sessenta centavos). As 

despesas decorrentes do presente contrato corre-

rão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; 

Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 

011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 052/2009 – Pregão Presencial nº 

015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa COMERCIAL CIRÚR-

GICA RIOCLARENSE LTDA. Constitui objeto do presente 

contrato a aquisição de medicamentos, destinados a 

atender a rede municipal de saúde de contagem, forne-

cimento parcelado por 12 meses. O valor total estimado 

deste Contrato é de R$ 9.630,00 (Nove mil, seiscentos e 

trinta Reais). As despesas decorrentes do presente con-

trato correrão à conta das seguintes Dotações orçamen-

tárias: 1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; 

Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 

011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 053/2009 – Pregão Presencial nº 

015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa STOCK DIAGNÓS-

TICOS LTDA. Constitui objeto do presente contrato a 

aquisição de medicamentos, destinados a atender a 

rede municipal de saúde de contagem, fornecimento 

parcelado por 12 meses. O valor total estimado deste 

Contrato é de R$ 4.647,36 (Quatro mil, seiscentos 

e quarenta e sete Reais e trinta e seis centavos). As 

despesas decorrentes do presente contrato corre-

rão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 054/2009 – Pregão Presencial 

nº 015/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa UCI – FARMA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Constitui objeto 

do presente contrato a aquisição de medicamentos, 

destinados a atender a rede municipal de saúde de con-

tagem, fornecimento parcelado por 12 meses. O valor 

total estimado deste Contrato é de R$ 4.158,00 (Quatro 

mil, cento e cinquenta e oito Reais). As despesas decor-

rentes do presente contrato correrão à conta das se-

guintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 

e 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 059/2009 – Pregão Presencial 

nº 023/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa TALENTO 

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. Constitui objeto 

do presente contrato a confecção e instalação de faixas 

para divulgação de campanhas de vacinação e eventos 

a serem realizados na Rede Municipal de Saúde de 

Contagem, por período de 12 meses. R$ 21.000,00 

(Vinte mil Reais). As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão por conta da seguinte Dotação orça-

mentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 

339039-08; Fonte de recursos: 011000. Em 09/03/09.

Extrato do Contrato Nº 058/2009 – Pregão Presencial 

nº 016/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa FRESENIUS KABI 

BRASIL LTDA. Constitui objeto do presente contrato a 

aquisição de medicamentos – cloreto de sódio e glicose, 

destinados a atender a Rede Municipal de Saúde de 

Contagem, fornecimento parcelado por 12 meses. O 

valor total estimado deste Contrato é de R$ 785.000,00 

(Setecentos e oitenta e cinco mil Reais). As despesas de-

correntes do presente contrato correrão à conta das se-

guintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 

e 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 23/03/2009.

Extrato do Contrato Nº 055/2009 – Pregão Presencial nº 

037/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa FARMACONN LTDA. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

medicamentos, destinados a atender a Rede Municipal 

de Saúde de Contagem, fornecimento parcelado por 

12 meses. O valor total estimado deste Contrato é 

de R$ 12.225,00 (Doze mil, duzentos e vinte e cinco 

Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 08/04/2009.

Extrato do Contrato Nº 056/2009 – Pregão Presencial nº 

037/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de 

Contagem / SMS / FMS e a empresa COMERCIAL CIRÚR-

GICA RIOCLARENSE LTDA. Constitui objeto do presente 

contrato a aquisição de medicamentos, destinados 

a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem, 

fornecimento parcelado por 12 meses. O valor total 

estimado deste Contrato é de R$ 4.788,00 (Quatro mil, 

setecentos e oitenta e oito Centavos). As despesas de-

correntes do presente contrato correrão à conta das se-

guintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0026.2133 

e 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

12; Fonte de recursos: 011000. Em 08/04/2009.

Extrato do Contrato Nº 057/2009 – Pregão Presencial 

nº 037/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

medicamentos, destinados a atender a Rede Municipal 

de Saúde de Contagem, fornecimento parcelado por 

12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 14.235,00 (Quatorze mil, duzentos e trinta e cinco 

Reais). As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 

1131.10.301.0026.2133 e 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011000. 

Em 08/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por inter-

médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, 

de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HO-

MOLOGAR o processo Pregão Presencial nº 033/2009, 

Objeto: Aquisição de acessórios e suprimentos de 

informática, destinados a atender a rede municipal de 

saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudi-

cado a (s) empresa (s): Port Distribuidora de Informática 

e Papelaria Ltda, com valor de R$ 36.610,82; Capital 

Papelaria e Informática Ltda, com valor de R$ 8.980,86, 

Trana Papelaria e Informática Ltda-Epp, com valor de 

R$ 21.715,16, AL Comércio de Materiais de Escritório 

Ltda-ME, com valor de R$ 8.580,00; Belclips Distribuido-

ra Ltda, com valor de R$ 597,80, RV Comércio de Papéis 

Ltda, com valor de R$ 14.344,00; Vencer Comércio e 
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Serviços Ltda-ME, com valor de R$ 854,00 perfazendo um montante final de R$ 91.682,64. O secretário, Eduardo 

Caldeira de Souza Penna. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 033/2009, Objeto: Aquisição de acessórios e suprimentos de informática, destinados a atender 

a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): Port Distribuidora 

de Informática e Papelaria Ltda, com valor de R$ 36.610,82; Capital Papelaria e Informática Ltda, com valor de R$ 

8.980,86, Trana Papelaria e Informática Ltda-Epp, com valor de R$ 21.715,16, AL Comércio de Materiais de Escritó-

rio Ltda-ME, com valor de R$ 8.580,00; Belclips Distribuidora Ltda, com valor de R$ 597,80, RV Comércio de Papéis 

Ltda, com valor de R$ 14.344,00; Vencer Comércio e Serviços Ltda-ME, com valor de R$ 854,00 perfazendo um 

montante final de R$ 91.682,64 - à conta da dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056 / 1131.10.302.0027.2058 

/ 1131.10.305.0029.2062; Natureza da despesa: 339030-16; Fonte de recursos: 011000/010200. Daniel Francisco 

Soares Martins – Pregoeiro. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de confor-

midade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR o processo Pregão Presencial nº 038/2009, Objeto: Aquisição 

de Filmes de Raio X, Fixadores e Reveladores, destinados a atender a rede municipal de saúde de Contagem, 

fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): Sul Imagem Produtos Diagnósticos ltda, com valor global de 

R$ 116.095,20. O secretário, Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 038/2009, Objeto: Aquisição de Filmes de raio X, Fixadores e Reveladores, destinados a aten-

der a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): Sul Imagem 

Produtos Diagnósticos ltda, com valor global de R$ 116.095,20 - à conta da dotação orçamentária: 1131.10.301.002

6.2056/1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 011000. Daniel Francisco Soares 

Martins – Pregoeiro. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de confor-

midade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR o processo Pregão Presencial nº 046/2009, Objeto: Aquisição 

de materiais médico-hospitalares – Equipo Macrogotas, destinados a atender a rede municipal de saúde de Conta-

gem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): Embramed Indústria e Comércio Ltda, com valor global 

de R$ 101.076,00. O secretário, Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 046/2009, Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares – Equipo Macrogotas, des-

tinados a atender a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa 

(s): Embramed Indústria e Comércio Ltda, com valor global de R$ 101.076,00 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 011000. Daniel Francisco Soares Mar-

tins – Pregoeiro. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR o processo Pregão Presencial nº 031/2009, Objeto: 

Aquisição de insumos odontológicos, destinados a atender a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento 

parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s):  In Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda, com valor 

de R$ 27.964,85; Emigê Materiais Odontológicos Ltda, com valor de R$ 17.312,18; Dental SP Ltda-EPP, com valor de 

R$ 12.016,49 perfazendo um montante final de R$ 57.293,52. O secretário, Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 

23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 031/2009, Objeto: Aquisição de insumos odontológicos, destinados a atender a rede municipal 

de saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): In Dental Produtos Odontológicos 

Médicos e Hospitalares Ltda, com valor de R$ 27.964,85; Emigê Materiais Odontológicos Ltda, com valor de R$ 

17.312,18, Dental SP Ltda-EPP, com valor de R$ 12.016,49 perfazendo um montante final de R$ 57.293,52 - à conta 

da dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-11; Fonte de recursos: 011000. 

Daniel Francisco Soares Martins – Pregoeiro. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR o processo Pregão Presencial nº 032/2009, Objeto: 

Aquisição de insumos odontológicos, destinados a atender a rede municipal de saúde de Contagem, fornecimento 

parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s):  In Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda, com valor 

de R$ 6.623,73; Emigê Materiais Odontológicos Ltda, com valor de R$ 2.859,76; Dental SP Ltda-EPP, com valor de 

R$ 28.105,12; Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, com valor de R$ 1.732,76;  Dentária e Distribuidora 

Hospitalar Porto Alegrense, com valor de R$ 3.399,86 perfazendo um montante final de R$ 42.721,23. O secretário, 

Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 23/04/2009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Pregão Presencial nº 032/2009, Objeto: Aquisição de insumos odontológicos, destinados a atender a rede municipal 

de saúde de Contagem, fornecimento parcelado. Adjudicado a (s) empresa (s): In Dental Produtos Odontológicos 

Médicos e Hospitalares Ltda, com valor de R$ 6.623,73; Emigê Materiais Odontológicos Ltda, com valor de R$ 

2.859,76; Dental SP Ltda-EPP, com valor de R$ 28.105,12; Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, com valor 

de R$ 1.732,76; Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense, com valor de R$ 3.399,86 perfazendo um 

montante final de R$ 42.721,23 - à conta da dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 

339030-11; Fonte de recursos: 011000. Daniel Francisco Soares Martins – Pregoeiro. Em 23/04/2009

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

 

PORTARIA SEMOBS Nº. 004, de 22 de abril de 2009.

Designa membros para compor Comissão Permanente de Licitação

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições; considerando o disposto 

no Art. 98 inciso II da Lei Orgânica do Município de Contagem e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial 

o disposto no § 4º, do Art. 51, e com a consolidação determinada pelo artigo 3º da Lei nº 8.883, de o8 de junho de 

1994;

RESOLVE:

Art. 1º Designar membros abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Perma-

nente de Licitação: 

    I – Membros Efetivos

         a)  MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA

         b)  MISAEL DE OLIVEIRA CHAVES

         c)  ARCIONI FELIX DE BRITO

         d)  MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO 

         e)  SILVÂNIA GONÇALVES DE SOUZA 

  f)  REGINA CÉLIA REZENDE

Art. 2º A alteração da composição da Comissão Permanente de licitação, ora apresentada, não altera a validade e o 

andamento dos procedimentos em curso, que passam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 010, de 04 de agosto de 2008, da Secreta-

ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Contagem, aos 22 de abril de 2009.

Rômulo Thomaz Perilli

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Atos do Legislativo

Ata da 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e nove. Aos quatorze dias do 

mês de abril, realizou-se, neste      Legislativo,

no Plenário “Vereador José Custódio”, a décima primeira reunião ordinária com a presença de vinte e um 

vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Professor Irineu Inácio da Silva solicitou ao 1º 

Secretário Vereador Gustavo Cunha Gibson que procedesse a chamada dos vereadores, estando todos presentes. 

Em seguida, o vereador Silvio Braz da Silva fez a leitura do Salmo 40, Versículos 1 e 2, da Bíblia Sagrada. Logo após 

foi, votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidas as correspondências 

recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foi ainda lido o Ofício Nº 398/2009, 

de autoria da Prefeita Municipal, Sra. Marília Aparecida Campos, solicitando ao Presidente desta Casa, que indique 

um representante titular e um suplente, para serem designados Conselheiros do CODIR, órgão de direção superior 

do Centro Industrial de Contagem – CINCO, para o período de abril/2009 a abril/2013, podendo haver recondução. 

Também foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a 

saber: Projeto de Lei Nº 043/2009 – dispõe sobre a denominação de Praça de Esportes Dona Rosa Paixão, a praça 

delimitada pelas Ruas Nascimento Teixeira, França Campos e Carlos Chagas, no Bairro Industrial, neste município, 

de autoria do vereador José Roberto Ribeiro (Beto Diniz); Projeto de Lei Complementar Nº 008/2009 – Institui a 

Gratificação de Desempenho de Função de Confiança, a Gratificação de Estímulo à Função Especial e a Gratificação 

de Instrução e Monitoria no Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e dá outras provi-

dências, de autoria do Poder Executivo; Veto Total à Proposição de Lei Nº 018/2009, originária do Projeto de Lei Nº 

013/2009 – que “declara de Utilidade Pública o IBGP – Obras Sociais, com sede neste município, de autoria do vere-

ador Arnaldo Luiz de Oliveira. Na terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Re-

querimentos de Nºs 249 a 258/2009; Indicações de Nºs 487 a 498/2009; Moções de Nºs 121 a 129/2009, apresentados 

pelos vereadores, para os quais não houve destaque. Passando á discussão e votação de projetos, foi colocado em 

Turno Único, através de Escrutínio Secreto, o Veto Total à Proposição de Lei Nº 008/2009, originária do Projeto de 

Lei Nº 001/2009 – que declara de utilidade pública a Fundação Cultural Educacional “ Projeto Criança Feliz”, com 

sede neste município, de autoria do vereador Professor Irineu Inácio da Silva. Funcionando como escrutinadores os 

vereadores Obelino Marques da Silva e Avair Salvador de Carvalho, e, obedecidas as formalidades regimentais foi, 

votado e aprovado, o Veto Total acima mencionado, obtendo 20 (vinte) votos favoráveis á manutenção do Veto, 

já que no momento da votação havia vinte vereadores presentes. Foi ainda, votado e aprovado, por unanimidade, 

no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Complementar Nº 007/2009 – que estabelece a segmentação da 

massa de segurados do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON e dá outras 

providências, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por 

unanimidade, o Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 029/2009 – que altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos no município de Contagem, de autoria do vereador Alessandro 

Henrique Ferreira. No horário destinado ao Grande Expediente, falou devidamente inscrito o Vereador José 

Roberto Ribeiro (Beto Diniz), que parabenizou o Sr: José Rodrigues da Silva, Administrador Regional Industrial, 

neste município. Em um breve relato, este vereador destacou o belo trabalho desenvolvido por este Administrador, 

naquela Regional. O que foi corroborado pelo vereador Ricardo Faria, que também fez elogios aquele Administra-

dor. Em seguida, falou devidamente inscrito na “Tribuna Livre”, o Sr: Donaldo Antônio de Castro Pedroso, Diretor 

do SIND-UTE / Subsede –Contagem, que discorreu sobre a Campanha Salarial dos Trabalhadores em Educação da 

Rede Municipal de Ensino e da FUNEC. Falou ainda devidamente inscrita a Sra: Rosy Vieira da Silva, funcionária 

municipal da saúde, que discorreu sobre problemas da saúde, em nosso município. Além das diversas reivindica-

ções em favor dos trabalhadores da saúde,  esta oradora solicitou apoio dos parlamentares desta Casa, no sentido 

de encontrarem soluções para melhorias na saúde pública, em nosso município. Logo após, diversos vereadores 

discursaram em defesa dos trabalhadores da Educação e da Saúde, conforme consta das notas taquigráficas. Na 

sequência, o vereador Obelino Marques convidou a todos a participarem de uma Audiência Pública, que será reali-

zada no dia 15/04/2009, às 16:00 horas, no plenário desta Casa. A referida audiência, cujo tema será: A Paz é fruto 

da Justiça, contará com a presença do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Aloísio Jorge Pena 

Vitral. Em seguida, o vereador Alexsander  Chiodi convidou os colegas parlamentares para participarem de uma 

reunião que realizar-se-á no dia 15/04/2009, ás 9h 30 minutos, no “Projeto Mulher Guerreira “, localizado na Rua 

Bueno Brandão, nº 59, Centro – Contagem/MG. A presente reunião contará com a presença do Superintendente da 

TRANSCON, Sr: Hermiton Quirino, quando serão discutidas melhorias no trânsito da Sede, em Contagem. Por fim, o 

vereador Ivayr soalheiro convidou a todos para participarem da II Conferência Municipal de Promoção da Igualda-

de Racial, que realizar-se-á nos dias 24 e 25 de abril, do corrente, no Cine Teatro de Contagem, localizado na Sede 

deste município. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 12ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 22 de abril, às 

15:00 horas, a fim de discutirem sobre matérias constantes da pauta. Feita a chamada final, persistiu a mesma do 

início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Gustavo Cunha 

Gibson, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e 

pelo Presidente, assinada.

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 104 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2009

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista 

na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, o 

seguinte servidor, a partir desta data. 

VICENTE RAIMUNDO DO NASCIMENTO



Contagem 27 de abril de 2009 Diário Oficial de Contagem - Edição 2455
14

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 105 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, 

o seguinte servidor, a partir desta data. 

JOÃO FAUSTINO DOS SANTOS

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 106 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, 

o seguinte servidor, a partir desta data. 

RAFAEL DAMASCENO DA ROCHA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 107 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, nível salarial 10, 

o seguinte servidor, a partir desta data. 

LUCIANO QUINTÃO FERRAZ

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 108 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

FRANCISCO EUFRASIO AZEVEDO MEDEIROS

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

CLAUDIO ANTONIO REIS CEZARIO

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 114 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

MAURO SERGIO VIEIRA DA SILVA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 115 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

MOTORISTA LEGISLATIVO, nível salarial 11, o seguinte 

servidor, a partir desta data. 

VALDIR VANDER DOS SANTOS

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 116 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

MOTORISTA LEGISLATIVO, nível salarial 11, o seguinte 

servidor, a partir desta data. 

RODRIGO FERNANDES MOREIRA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 117 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 109 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

THIAGO MACHADO DA SILVA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 110 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

IGOR CARLOS COSTA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 111 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

JOSE ADAUTO DA SILVA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 112 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

MOTORISTA LEGISLATIVO, nível salarial 11, o seguinte 

servidor, a partir desta data. 

VAGNER ANTUNES DA SILVA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 113 DE 01 DE 

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

GABRIEL PORTES

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 118 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, o seguinte servidor, a 

partir desta data. 

IGOR ALESSANDRO MONTEIRO DE ARAUJO

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 119 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

 RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, a seguinte servidora, a 

partir desta data. 

JOANA DARC BATISTA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 120 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

ENCARREGADO, nível salarial 11, a seguinte servidora, a 

partir desta data. 

PATRICIA DANIELA ALVES

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 121 DE 01 DE 

FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Contagem, no uso de suas atribuições legais, especi-

ficamente a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de 

setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de 

MOTORISTA LEGISLATIVO, nível salarial 11, a seguinte 

servidora, a partir desta data. 

ANA CRISTINA CESARIO PEREIRA DE SOUZA
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compõe a rede de equipamentos de informática, do CINCO, conforme solicitação do Chefe de Divisão de Conta-

bilidade e Tesouraria do Centro Industrial de Contagem -CINCO, consoante mapa analítico de preços, as certidões 

de regularidade fiscal junto à Seguridade Social e ao FGTS, consta-se que a empresa SJT INFORMÁTICA LTDA.-ME 

apresenta-se apta à contratação pretendida, com o melhor preço ofertado.

Diante do exposto, atendidos os requisitos legais pertinentes, somos favoráveis à contratação da empresa em 

destaque, no valor R$510,00 –(Quinhentos e dez reais mensais) por um período de 12 meses, perfazendo o total de  

R$6.120,00-(Seis mil cento e vinte reais), mediante o instituto de Dispensa de Licitação.

Mauro Rodrigues Silva Jr

Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria

DESPACHO:

Ratifico o procedimento de Dispensa de Licitação n.º 003/2009 nos termos do art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 e 

autorizo a contratação da Empresa SJT INFORMÁTICA LTDA.-ME publique-se no prazo legal.

Leonardo Antunes da Conceição

Centro Industrial de Contagem- CINCO

 Diretor  Presidente

Famuc

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 2194, de 02 de agosto de 2007, 

conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 01/2008, segue abaixo a classificação dos 

candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2008, após julgamento realizado pela Comissão, 

conforme os critérios definidos no referido edital:

36º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2008

CARGO
CLASSIFI-

CAÇÃO
NOME

TOTAL DE 

PONTOS
RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 24 HS 1º FLAVIO PESSOA BORGES 25,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 24 HS 2º MARLENE SAMPAIO DE ARAUJO 5,00 APROVADA

MEDICO CLINICO GERAL 24 HS 3º
ANGELA ALMEIDA MAGALHAES 

ANDRADE
5,00 APROVADA

MEDICO GINECOLOGISTA -OBSTETRA 1º THANIA MARA MONTIJO SOARES 40,00 APROVADA
Comissão de Avaliação de Títulos

Eura Martins Lage

Maria Izabel Chagas Costa

Raquel Aparecida Lima de Paula

Contagem, 27 de abril de 2009

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 02/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, 

convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 02/2008, para os empregos públicos de Agente 

Comunitário de Saúde, nas classificações abaixo relacionadas, a comparecerem ao setor de Admissão da FAMUC, 

das 8 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Conta-

gem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 

27/04/2009 a 30/04/2009.

AREA DE ABRANGEN-

CIA
FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME,

Área 68 Agente Comunitário de Saúde 5º Rosali Mara de Oliveira

Área 73 Agente Comunitário de Saúde 1º Sonayra dos Santos Mendonça

Área 75 Agente Comunitário de Saúde 2º Juscilaine Gonçalves Martins de Lima
Contagem, 27 de abril de 2009

Eduardo Caldeira de Souza Pena

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDENCIA MEDICA

A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 2.194 de 02/08/2007, conforme dispos-

to no Edital de Processo de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa 

abaixo o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado pela comissão conforme critérios 

definidos no item 3 do referido Edital: 

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 191066-1 FABIO JOSE ARAUJO DO CARMO MEDICO CLINICO GERAL 24 HS DEFERIDO
Comissão de Avaliação de Títulos:

Eura Martins Lage

Maria Izabel Chagas Costa

Raquel Aparecida Lima de Paula

Contagem, 27 de abril de 2009

Transcon

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2006

CONVITE Nº. 057/2006 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 240/2006

CONTRATADA: Reprocópia Comércio Representação e Assistência Técnica Ltda.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON - FMTT

OBJETO: A prorrogação do contrato administrativo nº 106/2006 por mais 01(um) mês conforme disposto no art. 57, 

inciso II da Lei Federal nº. 8666/93, para atender esta Autarquia. 

VIGÊNCIA: 01(um) mês

VALOR ESTIMADO: R$ 3.663,00 (três mil seiscentos sessenta e três reais).

DATA: 01 de abril de 2009

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 122 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamen-

te a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de REPORTER FOTOGRAFICO, nível salarial 12, o seguinte servi-

dor, a partir desta data. 

DIRSON GONÇALVES FONSECA FILHO

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 123 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2009

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições legais, especificamen-

te a prevista na Resolução de nº 094 de 25 de setembro de 1990 e suas alterações.

  RESOLVE:

  NOMEAR, para o cargo em comissão de ASSESSOR, nível salarial 12, o seguinte servidor, a partir desta 

data. 

ROBERTO VINÍCIOS DA SILVEIRA

IRINEU INÁCIO DA SILVA

- PRESIDENTE –

SILVIO BRAZ DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE –

IVAYR NUNES SOALHEIRO

- 2º VICE-PRESIDENTE –

GUSTAVO CUNHA GIBSON

-1º SECRETÁRIO -

ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

CÃMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato – Contratada: Construtora Cardona Ltda. – Objeto: 

Execução de obra de reforma no Prédio da Câmara Municipal de Contagem – Valor Global: R$ 127.990,38 (cento 

e vinte e sete mil, novecentos e noventa reais e trinta e oito centavos) – Prazo de Execução: 60 (sessenta dias) – 

Vigência: 12/03/2009 à 11/06/2009 – Dotação Orçamentária: 01.031.0002.2002.33.90.39 – Ficha 14 – Contagem, 

12/03/2009 – Irineu Inácio da Silva – Presidente.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM - COMIC

EDITAL DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO N. 01/2009

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

O Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem, no uso de suas atribuições e, conforme deliberação da 

Comissão Eleitoral, prorroga o período de inscrições para as entidades que desejarem se cadastrar como eleitoras 

ou candidatas, até o dia 28 de abril de 2009.

Contagem, 23 de abril de 2009.

JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Cinco

JUSTIFICATIVA

Contagem, 01 de abril de 2009

EMENTA: Realização de Dispensa de Licitação  n.º 03/2009, com base no Art.24, inciso II da Lei de Licitações 

8.666/93

“ Art. 23- É dispensável  a licitação:

II- para outros serviços e compras de valor até 10%(dez por cento)do limite previsto na alínea “a” , do inciso II do 

artigo anterior e para alienação previstas nesta lei, desde o que não se refiram a parcelas de o um mesmo serviço, 

compra  ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.”

O objeto da presente dispensa  é a contratação de serviços de manutenção nos computadores e impressoras, que 

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Confira algumas vagas de emprego no SINE Contagem

CARGO
TEMPO DE
EXPERIÊNCIA

ESCOLARIDADE EXIGIDA
Nº DE 
VAGAS

SALÁRIO
OFERECIDO

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 6 Meses Não Exigida 2 550,00

Ajudante de serralheiro 6 Meses 1º GI até 4ª Completa 1 500,00

Almoxarife 6 Meses 2º Grau  Completo 1 800,00

Bombeiro hidraulico 6 Meses 1º Grau Completo 1 Não Informado

Confeiteiro 6 Meses Não Exigida 1 800,00

Cozinheiro geral 6 Meses Não Exigida 1 650,00

Eletricista de manutencao em geral 6 Meses 2º Grau  Completo 2 Não Informado

Manobrista 6 Meses 1º Grau Completo 1 506,52
SINE CONTAGEM – 3198-3029 || Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 3.185, bairro Eldorado, Contagem - Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª - 8h às 17h. Mais vagas no www.contagem.mg.gov.br

Entenda mais sobre o programa em Contagem
cionais para a faixa de até 3 SM
Suspensão da cobrança de dívida • 
de IPTU se houver, do terreno para 
esses empreendimentos, com sua 
remissão quando da emissão do 
“Habite-se”; a suspensão poderá 
prevalecer durante a construção
A Prefeitura poderá doar terreno • 
para construção de empreendimen-
tos habitacionais para a faixa de 
até três SM

Medidas para agilizar 
os empreendimentos 
habitacionais para a faixa 
de até 3 SM

Criação de unidade gestora local • 
exclusiva para o programa na faixa 
de até 3 SM
Adequação da legislação urbanística • 
e tributária visando ao atendimento 
das características do programa e 
suas peculiaridades em Contagem
Agilização das aprovações de proje-• 
tos, alvarás, autorizações e licenças
Capacitação de mão-de-obra para a • 
construção civil

Critérios para 
atendimento à demanda 
de moradias na faixa de 
até 3 SM

Renda familiar de até 3 SM:• 
A Prefeitura faz o cadastramento  ¤
de famílias e pessoas físicas com 
renda mensal de até três salários 
mínimos

Critérios para seleção de famílias • 
com renda de até 3 SM (R$ 1.395,00)
As famílias e pessoas sem-casa mo-• 
radoras no município de Contagem 
há 3 anos
Prioridade para famílias com porta-• 
dores de deficiência ou idosos
Moradores em beira de córregos e • 
áreas de risco geológico
Moradores de aluguel selecionados • 

no CADÚNICO e do Bolsa Família
Funcionários públicos• 
Beneficiário do Bolsa Moradia que • 
se enquadrem nos critérios do pro-
grama
Não ter sido beneficiado anterior-• 
mente em programas de habitação 
social do governo;
Não possuir casa própria ou finan-• 
ciamento em qualquer Unidade da 
Federação com recursos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Será verificado o Cadastro 
Nacional de Mutuários (CADMUT);

Renda familiar acima de 3 SM:• 
No caso de famílias com renda  ¤
superior a três salários mínimos 
os interessados devem procurar 
diretamente as construtoras. 

Inscrições

As inscrições podem ser feitas • 
em uma das oito administrações 
regionais. Os moradores devem 
apresentar documentos pessoais e 
comprovante de renda (formal ou 
informal). 

Endereço das 
Administrações Regionais

Eldorado•	  – Av. João César de Olivei-
ra, 3481 – Eldorado - 3352 5477
Industrial•	  – Rua Olinto Diniz, 56 – 
Industrial - 3363 5573
Nacional•	  – Rua Quintino Bocaiúva, 
450 – Nacional – 3397 1098
Petrolândia•	  – Rua Refinaria Duque 
de Caxias, 740 – Petrolândia –  
3352 5618
Ressaca•	  – Rua Turquesa, 729 – São 
Joaquim – 3352 5575
Sede•	  – Rua Manoel Pinheiro Diniz, 
352 – Centro – 3352 9550
Vargem das Flores•	  – Rua VC 2, 29 – 
Nova Contagem – 3352 5886
Riacho•	  – Rua Rio Verde, 422 – Riacho

Objetivos

Contribuir para redução do déficit • 
habitacional em Contagem, especial-
mente entre as famílias com renda 
mensal de até três salários mínimos.
Fomentar o desenvolvimento • 
econômico e social do município, 
mediante:

estímulo à construção civil e ao  ¤
comércio
aumento da oferta de emprego ¤
ampliação da distribuição de ren- ¤
da e da inclusão social
fortalecimento da família com  ¤
moradia digna

Criar alternativas para mudança de • 
famílias moradoras em áreas insalu-
bres ou de risco
Dar segurança à família mediante a • 
garantia da regularização da nova 
moradia com registro em cartório em 
nome do beneficiário, preferencial-
mente em nome da mulher.

Subsídios do programa

Famílias com renda até três salários • 
mínimos: subsídio integral, com 
isenção do seguro.
Famílias com renda de três a seis • 
salários mínimos: – aumento do 
subsídio parcial em financiamentos, 
com redução dos custos do seguro e 
acesso ao Fundo Garantidor.
Famílias com renda de seis a dez sa-• 
lários mínimos: estímulo à compra, 
com redução dos custos do seguro e 
acesso ao Fundo Garantidor.

*O Fundo Garantidor poderá: fazer refinan-
ciamento de parte das prestações em caso de 
desemprego e/ou perda temporária de renda; 
quitar o financiamento em casos de morte e 
invalidez permanente do mutuário; e o cus-
teio de reparação de danos físicos ao imóvel.

Incentivos para aquisição 
da casa própria

Famílias com renda até três salários • 
mínimos: prestação de até 10% da 

renda, por 10 anos – Prestação míni-
ma de R$ 50 por mês.
Famílias com renda de três a seis • 
salários mínimos, em Contagem: 

renda de 3 SM: subsídio passa de  ¤
R$ 5.016 para R$ 17.000
renda de 4 SM: subsídio passa de  ¤
R$ 2.200 para R$ 10.000
renda de 5 SM: criação de subsí- ¤
dio de R$ 3.000
renda de 4 SM: criação de subsí- ¤
dio de R$ 2.000

Redução dos custos nos Cartórios de • 
Registro de Imóveis  
(pelos atos de abertura de ma-
trícula, registro de incorporação, 
parcelamento do solo, averbação de 
construção, instituição de condomí-
nio, registro da carta de habite-se e 
demais atos referentes à construção 
de empreendimentos)

90% para a construção de uni- ¤
dades habitacionais de até R$ 
60.000,00
80% para a construção de unida- ¤
des habitacionais de R$ 60.000,01 
a R$ 80.000
75% para a construção de unida- ¤
des habitacionais de R$ 80.000,01 
a R$ 130.000
para o beneficiário com renda  ¤
de 0 a 3 SM: gratuitos (custos 
de escritura pública, registro da 
alienação de imóvel e demais atos 
relativos ao primeiro imóvel )

Em Contagem, haverá ainda isenção • 
de ITBI para a transmissão de imó-
veis para famílias com renda de até 
3 SM.

Incentivos para as 
empresas construtoras 
para a faixa de até 3 SM

Além dos incentivos do governo • 
federal, em Contagem as empresas 
construtoras poderão ter:
Isenção de ISSQN referente à cons-• 
trução de empreendimentos habita-


