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Contagem, segunda-feira, 31 de março de 2014  Ano 23 Edição 3352

Contagem adere ao Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar
Termo de adesão foi assinado em Brasília, durante conferência nacional

Contagem sai  à frente e, ao 
lado de Poços de Caldas, foram 
os primeiros municípios minei-
ros a aderirem ao Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar 
(Sisan). O prefeito Carlin Moura 
assinou o termo de adesão ao 
sistema, instituído pelo gover-
no federal, no dia 20/3. O mu-
nicípio já possui o Plano Muni-
cipal de Segurança Alimentar 
(Pmsan), válido até 2017. A 
elaboração do plano garante 
o cumprimento  das formalida-
des instrumentais necessárias 
para o desenvolvimento das 
políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional do mu-
nicípio. A adesão ao Sisan foi 
apresentada durante a 4ª Con-
ferência de Segurança Alimen-
tar e Nutricional + 2, realizada 
em Brasília.

Durante o evento, a minis-
tra de Desenvolvimento Social 
e Combate  à Fome e presi-
dente da Câmara Interministe-
rial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan Nacional), 
Tereza Campello, reiterou a 
importância da construção do 
Sisan de forma participativa, 
intersetorial, com controle so-
cial e integrando as três esfe-
ras de governo. "Avançamos 
muito nos últimos dez anos e 
uma das primeiras conquistas 
foi trazer as políticas públicas 
de segurança alimentar e nutri-
cional e a de combate à fome 

na agenda política do país. Va-
mos avançar no Sisan definindo 
as responsabilidades de cada 
ente federativo e o que cabe à 
União", destacou a ministra.

O prefeito Carlin Moura 
ressaltou que essa é mais uma 
ação da gestão municipal para 
garantir a segurança alimen-
tar na cidade. "Fortalecemos 
o banco de alimentos, as co-
zinhas comunitárias e, princi-
palmente, inauguramos o pri-
meiro Restaurante Popular de 
Contagem. A adesão ao siste-
ma nacional é mais um passo 
no sentido de garantir o pleno 
acesso à alimentação de quali-

dade  à população".

Segurança alimentar
O Sisan coordena as ações 

públicas em segurança alimen-
tar e nutricional e articula a 
integração entre os entes fede-
rados e a sociedade civil para 
garantir o direito humano à 
alimentação adequada. A partir 
da adesão, os estados e muni-
cípios podem formular e imple-
mentar suas políticas de forma 
mais integrada e promover o 
acompanhamento, monitora-
mento e avaliação da situação 
de alimentação e nutrição lo-
cal. Com o sistema também é 

possível verificar o impacto dos 
programas federais junto à po-
pulação.

Com a adesão ao Sisan, 
Contagem estará ainda mais 
capacitada para promover ci-
dadania, dignidade, saúde e 
mais qualidade de vida aos 
cidadãos. Além disso, possibi-
litará maior acesso à alimenta-
ção adequada, à organização e 
participação da sociedade civil 
na formulação e implantação 
de políticas referentes à Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(SAN). No novo processo, o 
município vai atuar na articu-
lação das políticas públicas vol-
tadas ao alcance da segurança 
alimentar, bem como na viabi-
lidade e operacionalização de 
programas de forma integrada 
e sustentável. Para a execução 
do projeto, a cidade receberá 
o apoio técnico do governo 
federal para a implantação e 
aperfeiçoamento dos planos de 
segurança alimentar e nutricio-
nal.

Direito
O acesso à alimentação ade-

quada é um direito constitucio-
nal e o Sisan é um instrumento  
que garante esse direito. Ele 
tem como característica princi-
pal ser um sistema intersetorial 
tendo ações importantes nas 
mais diversas secretarias em 
conjunto com a sociedade civil.

A adesão ao Sistem Nacional de Segurança Alimentar 
é mais um passo para garantir o pleno acesso à 
alimentação de qualidade para toda a poulação

Elias R
am

o
s



Contagem, 31 de  março de 2014 Página 1 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 3352

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Atos do Executivo

DECRETO nº 294, de 28 de março de 2014.
Revoga o Decreto n° 040, de 08 de abril de 2013, que designa servidor que menciona para responder pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Logísticos, da Secreta-
ria Municipal de Administração.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o Decreto n° 040, de 08 de abril de 2013.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 295, de 28 de março de 2014.
Altera os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.555, de 31 de março de 2011, que dispõe sobre a criação do Programa de Estágio na Administração Direta do 
Poder Executivo do Município de Contagem e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a necessi-
dade de se adequar as Cláusulas constantes do Termo de Compromisso constantes nos Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.555, de 31 de março de 2011;
DECRETA:
Art. 1º Os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.555, de 31 de março de 2011 passam a vigorar de acordo com os Anexos I, II e III, deste Decreto.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revoga-se o Decreto Municipal nº 1.590, de 27 de maio de 2011.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
DECRETO nº 295, de 28 de março de 2014.
ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O Município de Contagem, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 18.715.508/0001-31, doravante denominado concedente, com sede na Praça 
Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, neste ato representado pelo titular da Secretaria Municipal de Administração, __________
_________________________, inscrito sob o CPF n°________________________________, e de outro lado o (a) ________________________________________________
, inscrito sob o CPF n°________________________________, residente na _____________________________n nº _______, Bairro ___________________________, Município 
_______________, telefone_________, regularmente matriculado no ensino _________________ no ____________ano/período do curso de _________________, doravante 
denominado estagiário, com interveniência da instituição de ensino___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____._____._____/________-_________se-
diada na________________________________________________________________________, telefone______________, neste ato representado por ___________________ 
_________________________, inscrito sob o CPF n°________________________________, ajustam entre si o presente instrumento, em conformidade com a Lei Federal n° 
11.788, de 25 de setembro de 2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a concessão de estágio pelo Município, com o intuito de proporcionar ao estudante o aumento das possibilida-
des de inserção no mercado de trabalho a partir do aprimoramento profissional e a consolidação do conhecimento acadêmico;
1.1 O Plano de Atividades do Estágio acompanha e integra o presente Termo de Compromisso e será preenchido pelo supervisor da parte concedente do estágio e 
assinado pelo orientador indicado pela instituição de ensino;
1.2 O estágio, em nenhuma hipótese, cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a administração municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA
2. O estágio será cumprido na ___________________________________ ___________________________(órgão) e terá a duração de até 2 (dois) anos, compreendendo o 
período de ______/______/_________ à ______/______/_________.
2.1 A duração do estágio será de até 2 (dois) anos, observadas as seguintes condições:
a) conveniência e interesse da administração pública municipal, existência de vaga e previsão orçamentária no órgão interessado no estágio;
b) apresentação pelo estagiário de declaração semestral de escolaridade, comprovando a matrícula e a frequência ao curso, a ser emitida pela instituição de ensino à 
qual se vincule;
c) apresentação pelo estagiário de exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio, que poderá ser submetido à homologação da perícia médica 
oficial conforme o local ou a natureza do estágio a ser desenvolvido;
d) comprovação pelo estagiário de seu aproveitamento escolar com média global mínima de 70% (setenta por cento) nas disciplinas do referido curso.
2.2. Excetua-se do prazo previsto no subitem 2.1., desta Cláusula o estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão até o término do curso na 
instituição de ensino a que pertença o educando.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA 
3. A jornada do estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 horas semanais, considerado o horário de funcionamento do órgão e a compatibilidade dessa jornada com 
as atividades escolares do estagiário.
3.1 Se a instituição de ensino, comprovadamente, adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será 
reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
CLÁUSULA QUARTA – DA FREQUÊNCIA
4. A frequência do estagiário nas atividades de estágio será apurada mensalmente, mediante a conferência do registro de presença pelo responsável da unidade na qual 
é realizado o estágio.
CLÁUSULA QUINTA – DA BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DO AUXÍLIO TRANSPORTE
5. O estagiário fará jus, pelo período de duração do estágio, a bolsa de complementação educacional mensal e ao auxílio transporte, proporcionalmente aos dias efeti-
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vamente estagiados.
5.1 O valor da bolsa de complementação educacional será de R$ _______ mensais para cada estagiário conforme dispõe o Decreto nº __________, de ___ de 
____________ de ______.
5.2 O ESTAGIÁRIO fará jus ao seguro contra acidentes pessoais, apólice nº __________________, contratada________________________, CNPJ _______________.
CLÁUSULA SEXTA- DO RECESSO
6.1 O estagiário fará jus a um período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias corridos, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser 
gozado preferencialmente durante as férias escolares, sendo permitido seu parcelamento em até 2 (dois) períodos de 15 (quinze) dias.
6.2 O recesso será concedido de maneira proporcional, na hipótese de estágio inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
7. Constituem obrigações do estagiário:
a) cumprir a programação de estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuídas;
b) cumprir as normas e regulamentos internos, da administração municipal;
c) ser sigiloso e ético no que se refere aos assuntos a que tenha tomado conhecimento em decorrência do estágio;
d) submeter-se, semestralmente e no ato do desligamento, aos processos e meios de avaliação do estágio;
e) dar ciência à chefia imediata de modificação na situação escolar, dentre elas a matrícula, trancamento de matrícula, desistência do curso ou interrupção do curso;
f) apresentar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de avaliação do estágio;
e) termo de realização final do estágio;
g) apresentar comprovante de matrícula e frequência nos prazos que lhe forem estipulados;
h) no caso de desistência do estágio, avisar o Município com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis;
i) recolher e entregar as vias, devidamente assinadas do Termo de Compromisso de Estágio e do Plano de Atividade de Estágio à Instituição de Ensino e ao Município. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
8. Compete ao Município:
a) estabelecer as políticas, diretrizes, normas e procedimentos referentes ao programa de desenvolvimento do estágio de estudantes;
b) indicar servidor público do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área do estágio, que se responsabilizará pelo monitoramento e avalia-
ção das atividades do estagiário;
c) fornecer auxílio transporte;
d) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades com vista obrigatória do estagiário;
e) confeccionar termo de realização do estágio, contendo o período de estágio, o nome do supervisor, as atividades desenvolvidas e o resultado das avaliações de 
desempenho;
f) pagar mensalmente o valor da bolsa complementação educacional, mediante comprovação da frequência do estagiário;
g) contratar em favor do educando seguro contra acidentes pessoais.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
9. Compete a instituição de ensino à qual se vincule o estagiário:
a) observar fielmente a legislação pertinente ao estágio e as obrigações assumidas no termo de compromisso;
b) indicar professor orientador responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades de estágio;
c) expedir declaração semestral de escolaridade, comprovando a matrícula e a frequência ao curso pelo estagiário;
d) informar ao Município sobre a mudança, a interrupção ou a extinção do curso, o trancamento de matrícula ou a desistência do curso pelo estagiário;
e) assinar o termo de compromisso de estágio dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedidos ao estagiário para apresentar a documentação junto ao Município.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10. O estágio poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) a qualquer tempo, unilateralmente, pelo estagiário, mediante comunicação prévia de no mínimo 05 (cinco) dias úteis, por escrito, sob pena de não poder estagiar 
novamente no Município no período de 01 (um ano);
b) a qualquer tempo, no interesse e conveniência do Município;
c) nas hipóteses de término do estágio, mudança do curso e trancamento de matricula, interrupção do curso de modo temporário ou permanente, bem como a desis-
tência do curso pelo estagiário;
d) nos casos de descumprimento pelo estagiário da legislação pertinente ao estágio, bem como das normas internas da administração municipal, das prescrições esta-
belecidas por seu supervisor e em casos de infrações que tornem incompatível a manutenção do estágio;
e) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos ou intercalados, no período de um mês, ou por 10 (dez) dias durante 
todo o período do estágio;
f) em decorrência de descumprimento pela instituição de ensino à qual se vincule o estagiário da legislação pertinente ao estágio e das obrigações assumidas no pre-
sente termo;
g) em casos de descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do presente termo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11. As partes deste termo declaram que as disposições do presente instrumento atendem de modo integral ao disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12. Fica eleito o foro da Comarca de Contagem, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências decorrentes do presente instrumento que não possam 
ser solucionadas administrativamente.
13. Para os estagiários de instituições de ensino federal, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, subseção Belo Horizonte, para dirimir 
litígios decorrentes do presente instrumento que não possam ser solucionadas administrativamente. 
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E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente termo de compromisso em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:
Contagem, ____________ de _____________________ de _______________
_______________________________________________________
Secretaria Municipal de Administração
concedente
Assinatura e carimbo
________________________________________________________
Instituição de Ensino
Assinatura e carimbo
__________________________________________________________
 Nome completo
Estagiário
______________________________ ____________________________________
Testemunha / CPF Testemunha / CPF
DECRETO nº 295, de 28 de março de 2014.
ANEXO II
PLANO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Minas Gerais

PLANO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO
Este formulário é parte integrante do Termo de Compromisso.
Todos os campos deverão ser preenchidos, impreterivelmente, pelo supervisor.
1. PARTE CONCEDENTE DO ESTÁGIO
Entidade: Município de Contagem  - CNPJ: 18.715.508/0001-31
Endereço: Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro: Camilo Alves, CEP: 32.017-900
Município: Contagem  
  UF: MG 
  Telefone: 3352-5047
2. INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Instituto     CNPJ: 
Endereço:        CEP: 
Município:   
  UF: MG  Telefone: 

3. ESTAGIÁRIO
Nome:
       
 
Endereço:
      

Município:     UF:  
  Telefone
Curso:
Período:
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 Título do Projeto
4.2 Período de execução
Início: 
Término:
4.3 Objetivo
4.4 Justificativa

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

6. METODOLOGIA

7. FORMA DE ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
8. RESULTADOS ESPERADOS

9. CRONOGRAMA/ETAPAS

10. OBSERVAÇÕES
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11. APROVAÇÃO DAS PARTES

Data
Assinatura do Estagiário(a)

Data
Assinatura e carimbo do Supervisor – Município de Contagem - PMC

Data
Assinatura e carimbo da Instituição de Ensino

O referido plano de estágio foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e o Decreto Municipal nº 1.555 de 31 de março de 
2011.

1ª via Instituição de Ensino/ 2ª via PMC/ 3ª via Estagiário

DECRETO nº 295, de 28 de março de 2014.
ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 18.715.508/0001-31, doravante denominado CONCEDENTE, com sede na 
Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, neste ato representado pelo titular da Secretaria Municipal de Administração, _______
____________________________, inscrito sob o CPF n°________________________________, e de outro lado o (a) ________________________________________________
, inscrito sob o CPF n°________________________________, residente na _____________________________n nº _______, Bairro ___________________________, Município 
_______________, telefone_________, regularmente matriculado no ensino _________________ no ____________ano/período do curso de _________________, doravante 
denominado ESTAGIÁRIO, com interveniência da instituição de ensino___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____._____._____/________-_________se-
diada na________________________________________________________________________, telefone______________, neste ato representado por ___________________ 
_________________________, inscrito sob o CPF n°________________________________, ajustam entre si o presente instrumento, em conformidade com a Lei Federal n° 
11.788, de 25 de setembro de 2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a concessão de estágio pelo Município, com o intuito de proporcionar ao estudante o aumento das possibilida-
des de inserção no mercado de trabalho a partir do aprimoramento profissional e a consolidação do conhecimento acadêmico;
1.1 O plano de atividades do estágio acompanha e integra o presente termo de compromisso e será preenchido pelo supervisor da parte CONCEDENTE do estágio e 
assinado pelo orientador indicado pela instituição de ensino;
1.2 O estágio, em nenhuma hipótese, cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a administração municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA
2. O estágio será cumprido na ___________________________________ ___________________________(órgão) e terá a duração de até 2 (dois) anos, compreendendo o 
período de ______/______/_________ à ______/______/_________.
2.1. A duração do estágio será de até 2 (dois) anos, observadas as seguintes condições:
a) conveniência e interesse da administração pública municipal, existência de vaga e previsão orçamentária no órgão interessado no estágio;
b) apresentação pelo ESTAGIÁRIO de declaração semestral de escolaridade, comprovando a matrícula e a frequência ao curso, a ser emitida pela instituição de ensino à 
qual se vincule;
c) apresentação pelo ESTAGIÁRIO de exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio, que poderá ser submetido à homologação da perícia médica 
oficial conforme o local ou a natureza do estágio a ser desenvolvido;
d) comprovação pelo ESTAGIÁRIO de seu aproveitamento escolar com média global mínima de 70% (setenta por cento) nas disciplinas do referido curso.
2.2. Excetua-se do prazo previsto no item 2.1. desta cláusula o estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão, até o término do curso na 
instituição de ensino a que pertença o ESTAGIÁRIO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA 
3. A jornada do estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 horas semanais, considerado o horário de funcionamento do órgão e a compatibilidade dessa jornada com 
as atividades escolares do ESTAGIÁRIO.
3.1 Se a instituição de ensino, comprovadamente, adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será 
reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
CLÁUSULA QUARTA – DA FREQUÊNCIA
4. A frequência do ESTAGIÁRIO nas atividades de estágio será apurada mensalmente, mediante a conferência do registro de presença pelo responsável da unidade na 
qual é realizado o estágio.
CLÁUSULA QUINTA – DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 
5.1 Durante a vigência deste termo, o ESTAGIÁRIO fará jus ao seguro contra acidentes pessoais, que será providenciado pela Instituição de Ensino.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECESSO
6.1 O ESTAGIÁRIO fará jus ao recesso de 30 (trinta) dias, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser gozado preferencialmente durante 
as férias escolares, sendo permitido seu parcelamento em até 2 (dois) períodos de 15 (quinze) dias.
6.2 O recesso será concedido de maneira proporcional, na hipótese de estágio inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
7. Constituem obrigações do ESTAGIÁRIO:
a) cumprir a programação de estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuídas;
b) cumprir as normas e regulamentos internos, da administração municipal;
c) ser sigiloso e ético no que se refere aos assuntos a que tenha tomado conhecimento em decorrência do estágio;
d) submeter-se, semestralmente e no ato do desligamento, aos processos e meios de avaliação do estágio;
e) dar ciência à chefia imediata de modificação na situação escolar, dentre elas a matrícula, trancamento de matrícula, desistência do curso ou interrupção do curso;
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f) apresentar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de avaliação do estágio;
e) termo de realização final do estágio;
g) apresentar comprovante de matrícula e frequência nos prazos que lhe forem estipulados;
h) no caso de desistência do estágio, avisar o Município com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis;
i) recolher e entregar as vias, devidamente assinadas do Termo de Compromisso de Estágio e do Plano de Atividade de Estágio à Instituição de Ensino e ao Município. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
8. Compete ao Município:
a) estabelecer as políticas, diretrizes, normas e procedimentos referentes ao programa de desenvolvimento do estágio de estudantes;
b) indicar servidor público do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área do estágio, que se responsabilizará pelo monitoramento e avalia-
ção das atividades do ESTAGIÁRIO;
c) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades com vista obrigatória do estagiário;
d) confeccionar termo de realização do estágio, contendo o período de estágio, o nome do supervisor, as atividades desenvolvidas e o resultado das avaliações de 
desempenho;
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
9. Compete a instituição de ensino à qual se vincule o estagiário:
a) observar fielmente a legislação pertinente ao estágio e as obrigações assumidas no termo de compromisso;
b) indicar professor orientador responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades de estágio;
c) expedir declaração semestral de escolaridade, comprovando a matrícula e a frequência ao curso pelo ESTAGIÁRIO;
d) informar ao Município sobre a mudança, a interrupção ou a extinção do curso, o trancamento de matricula ou a desistência do curso pelo ESTAGIÁRIO;
e) assinar o termo de compromisso de estágio dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedidos ao estagiário para apresentar a documentação junto ao Município;
f) contratar em favor do ESTAGIÁRIO seguro contra acidentes pessoais.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10. O estágio poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) a qualquer tempo, unilateralmente, pelo estagiário, mediante comunicação prévia de no mínimo 05 (cinco) dias úteis, por escrito, sob pena de não poder estagiar 
novamente no Município no período de 01 (um ano);
b) a qualquer tempo, no interesse e conveniência do Município;
c) nas hipóteses de término do estágio, mudança do curso e trancamento de matricula, interrupção do curso de modo temporário ou permanente, bem como a desis-
tência do curso pelo estagiário;
d) nos casos de descumprimento pelo estagiário da legislação pertinente ao estágio, bem como das normas internas da administração municipal, das prescrições esta-
belecidas por seu supervisor e em casos de infrações que tornem incompatível a manutenção do estágio;
e) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos ou intercalados, no período de um mês, ou por 10 (dez) dias durante 
todo o período do estágio;
f) em decorrência de descumprimento pela instituição de ensino à qual se vincule o ESTAGIÁRIO da legislação pertinente ao estágio e das obrigações assumidas no 
presente termo;
g) em casos de descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do presente termo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11 As partes deste termo declaram que as disposições do presente instrumento atendem de modo integral ao disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12 Fica eleito o foro da Comarca de Contagem, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências decorrentes do presente instrumento, que não possam 
ser solucionadas administrativamente.
13 Para os estagiários de instituições de ensino federal, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, subseção Belo Horizonte, para dirimir 
litígios decorrentes do presente instrumento. 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente termo de compromisso em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:
Contagem, ____________ de _____________________ de _______________
_______________________________________________________
Secretaria Municipal de Administração
concedente
Assinatura e carimbo
________________________________________________________
Instituição de Ensino
Assinatura e carimbo
__________________________________________________________
 Nome completo
Estagiário
______________________________ ____________________________________
Testemunha / CPF Testemunha / CPF

DECRETO nº 296, de 28 de março de 2014.
Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, imóvel situado em área urbana localizado na Gleba 02, no local denominado Bitácula e Perobas, 
neste Município, para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.
O PREFEITO DE MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de constituição de servidão 
amigável ou judicial, área de 284,00m2 (duzentos e oitenta e quatro metros quadrados), representada por parte da Gleba 2, Matrícula 77.129 do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Contagem, terreno urbano não parcelado, que envolve a constituição de servidão para a execução das obras e serviços do sistema de 
esgotamento sanitário do Córrego Pica Pau e outros, com as seguintes divisas e confrontações: MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRA-
ÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS. DATUM SAD – 69 / MERIDIANO CENTRAL 45° W. Esta faixa se define com 3,00m de largura, sendo 1,50m para cada lado e paralelo 
ao eixo. O PP=V15 (Ponto de partida é igual ao vértice quinze) da descrição anterior de coordenadas (UTM) E=598564,629m e N=7796974,835m onde tem início a 
descrição desta faixa de servidão; daí com um azimute de 325°33’8” e distância de 2,33m tem-se o V016 (vértice dezesseis) de coordenadas (UTM) E=598563,310m 
e N=7769976,760m; daí com um azimute de 330°36’47” e distância de 20m tem-se o V 17 (vértice dezessete) de coordenadas (UTM) E=598553,496m 
e N=7796994,187m; daí com um azimute de 305°33’ 12” e distância de 1,10m tem-se o V 18 (vértice dezoito) de coordenadas (UTM) E=598552,603m 
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e N=7796994,825m; daí com um azimute de 305°33’12” e distância de 7,9m tem-se o V19 (vértice dezenove) de coordenadas (UTM) E=598546,174m e 
N=7796999,420m; daí com um azimute de 17°15’35” e distância de 16m, tem-se o V20 (vértice vinte) de coordenadas (UTM) E=598550,921m e N=77970I4,700m; 
daí com um azimute de 289°26’54” e distancia de 20m, tem-se o V21 (vértice vinte e um) de coordenadas (UTM)E=598532,062m e N=7797021,359m; daí com um 
azimute de 18°24’20” e distância de 17,90m, tem-se o V22 (vértice vinte e dois) de coordenadas (UTM) E=598537,714m e N=7797038,343m, daí com um azimute 
de 293°50’19” e distância de 9,44m, tem-se o V23 (vértice vinte e três) de coordenadas (UTM) E=598529,084m e N=.7797042,156m; onde termina a descrição desta 
faixa, confrontando-se pelos lados com área remanescente do mesmo proprietário.
Art. 2° A desapropriação de que trata o art. 1° deste Decreto destina-se a execução das obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário do Córrego Pica Pau e 
outros - Mata 2014, na cidade de Contagem- MG.
Art. 3° O Município de Contagem autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a desapro-
priação dos imóveis descritos no artigo 1° deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar urgência, de acordo com o 
disposto no artigo 15, do Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n° 2. 786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
LUIS EUSTÁQUIO TEIXEIRA MAGALHÃES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal 
de Administração

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA N.º002/2014
PROCESSO N° 024/2014
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, o ADIAMEN-
TO do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a “Contratação de empresa sob o regime de empreitada a preços unitários, com fornecimento de mão-de-obra, 
máquinas e equipamentos, para prestação dos serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais, logradouros públicos, dragagem e limpeza de córregos, com 
alocação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos concernentes a secretaria municipal adjunta de manutenção e serviços públicos do município, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme o estabelecido no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93., conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos”. O adiamento se faz devido à necessidade de análise critica e possível alteração de planilha.
Contagem, 31 de março de 2014
Luiz Adolfo Belém
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 007/2014 – CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SABINO BARROSO E O MUNI-
CIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SABINO BARROSO.
VALOR: R$ 38.980,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 03/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

2.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 037/2014 – CAIXA ESCOLAR RENÊ CHATEAUBRIAND DOMINGUES E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL RENÊ CHATEAUBRIAND DOMIN-
GUES.
VALOR: R$ 51.050,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 26/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

3.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 040/2014 – CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCÂNTRA JÚNIOR DE CONTAGEM E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTRA JÚNIOR DE 
CONTAGEM.
VALOR: R$ 54.400,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 20/02/2014 / ATÉ 31/12/2014

4.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 029/2014 – CAIXA ESCOLAR CÂNDIDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDA ROSA DO ESPÍRITO 
SANTO.
VALOR: R$ 56.280,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 20/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

5.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 066/2014 – CAIXA ESCOLAR CEMEI BEIJA-FLOR E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO 
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OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DO CEMEI BEIJA-FLOR.
VALOR: R$ 40.730,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 14/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

6.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 068/2014 – CAIXA ESCOLAR CEMEI BOM JESUS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DO CEMEI BOM JESUS.
VALOR: R$ 42.670,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 03/02/2014 / ATÉ 31/12/2014

7.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 070/2014 – CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SILVA LUCAS, DO EDUCARTE 
ARGENTINO HONÓRIO, ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA.
VALOR: R$ 176.078,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 / 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 21/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

8.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 091/2014 – CAIXA ESCOLAR CEMEI NOVA CONTAGEM E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DO CEMEI NOVA CONTAGEM.
VALOR: R$ 37.050,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTES: 010100 E 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 20/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

9.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2014/SRP – PAC. 140/13 PP. 050/13 ATA RP. 049/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
VALOR: R$ 244.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1061.04.131.0035.2063 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 14/03/2014 / ATÉ 31/12/2014.

10.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2014/SRP – PAC. 140/13 PP. 050/13 ATA RP. 049/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
VALOR: R$ 1.880,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1181.14.422.0033.2119 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 24/03/2014 / ATÉ 30/06/2014.

11.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2014/SRP – PAC. 140/13 PP. 050/13 ATA RP. 049/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
VALOR: R$650,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 27/03/2014 / ATÉ 25/04/2014.

12.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2014/SRP – PAC. 140/13 PP. 050/13 ATA RP. 049/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
VALOR: 680,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 27/03/2014 / ATÉ 25/04/2014.

13.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2014/LOCAÇÃO – PAC. 300/13 DL. 060/2013
LOCADOR: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCADORES: GERSON MARCIAL SOARES E RINA CARVALHO ROCHA SOARES
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA SOBRELOJA/ANDAR COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR BERNARDO MONTEIRO, Nº. 900, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM, 
COM 20 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DISPONÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM
VALOR: R$650,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 06/03/2014 / ATÉ 05/03/2018.

14.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2014-CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA CORDELINA SILVEIRA MAT-
TOS, ANEXO MONTEIRO LOBATO E CEMEI PÉS NO CHÃO.
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VALOR / PARCELAS: R$ 141.320,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211/ 1121.12.365.0024.2210 – NATUREZAS:  33.50.41-00 E 44.50.41-00  FONTES: 010100 /010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 03/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

15.EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 062/2014-CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DO CEMEI MIRA PEREIRA.
VALOR / PARCELAS: R$ 23.640,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA:  33.50.41-00 E 44.50.41-00 FONTE: 010100 
ASSINADO / VIGÊNCIA: 20/02/2014 / ATÉ 31/12/2014

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 006/2012 celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a empresa TARCÍSIO MA-
TIOLI JÚNIOR – EPP (MASSA FÁCIL).
Embasamento  ARTIGO 1º §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3151/98 e ARTIGO 4º DO DECRETO 119 DE 14 DE JULHO DE 2005.
PARTES: MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a TARCÍSIO MATIOLI JÚNIOR – EPP (MASSA FÁCIL)
OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO ENTRE A PREFEITURA DE CONTAGEM E A EMPRESA TARCÍSIO MATIOLI JÚNIOR – EPP (MASSA FÁCIL)
DATA DA ASSINATURA: 17 de Março de 2014.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 27 de março de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2013
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA PARCELADA DE CARNES QUE SERÃO UTILIZADAS NO PREPARO 
DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1121.12.361.0023.2.206 – 33.90.30-07 – 214301
                                1121.12.361.0023.2.206 – 33.90.30-07 – 214401
                                1121.12.362.0023.2.207 – 33.90.30-07 – 214301
                                1121.12.365.0023.2.204 – 33.90.30-07 – 214301
                                1121.12.365.0023.2.204 – 33.90.30-07 – 214401 
                                1121.12.365.0023.2.205 – 33.90.30-07 – 214301 
                                1121.12.365.0023.2.205 – 33.90.30-07 – 214401 
                                1121.12.366.0023.2.208 – 33.90.30-07 – 214301 
                                1121.12.366.0023.2.208 – 33.90.30-07 – 214401 
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL GLOBAL
Boscatti Indústria e Comércio Ltda. 1 R$ 4.467.000,00
Boscatti Indústria e Comércio Ltda. 2 R$ 1.196.100,00
Boscatti Indústria e Comércio Ltda. 3 R$ 517.600,00
Boscatti Indústria e Comércio Ltda. 4 R$ 788.800,00
Boscatti Indústria e Comércio Ltda. 5 R$ 1.153.500,00
PREÇO TOTAL =====================> R$ 8.123.000,00

Totalizando o valor do lote em R$ 8.123.000,00 (oito milhões, cento e vinte e três mil reais). 
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora Boscatti Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 8.123.000,00 (oito milhões, cento e vinte e três mil reais), modalida-
de Pregão Presencial nº 116/2013, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Contagem, 27 de março de 2014.
Evandro José da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PORTARIA SEAD Nº 010, de 27 de março de 2014.
Instaura Processo Administrativo e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Complementar Municipal nº 142, de 29 de maio de 2013; e CONSIDE-
RANDO que:
a) Wanderley Silva foi nomeado para o cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, conforme Ato Administrativo nº 14.686, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico de Contagem – Edição 3.333, datado de 27 de fevereiro de 2014;
b) a Lei Complementar Municipal nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com as alterações dadas na Lei Complementar Municipal nº 110, de 1º de junho de 2011, bem 
como o Edital do Concurso Público da PMC nº 001/2011, prevêem que, para posse e exercício das atribuições do cargo de Analista de Controle Interno é necessário 
ensino superior completo em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou Economia, com habilitação legal para o exercício da profissão; 
c) a documentação entregue por Wanderley Silva não demonstrou que ele possuía ensino superior completo em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou 
Economia;
d) foi entregue a Wanderley Silva a Guia de Entrada em Serviço mesmo sem a devida comprovação do requisito mínimo de escolaridade;
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e) a posse não foi validada pelo Secretário Municipal de Administração em virtude da ausência de comprovação da escolaridade mínima exigida para o preenchimento 
do cargo;
f) independente da comprovação da validade ou invalidade dos atos subsequentes à nomeação de Wanderley Silva, será apurada, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, a responsabilidade do(s) servidor(es) que entregou(ram) a Guia de Entrada em Serviço ao nomeado, sem que restasse comprovada a escolari-
dade mínima exigida para o preenchimento do cargo;
g) constitui dever da Administração Pública garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.
R E S O L V E:
Art.1º Instaurar processo administrativo em desfavor de Wanderley Silva, CPF 711.316.986-49, Carteira de Identidade M-5.249.909. 
Art.2º O processo administrativo de que trata o artigo 1º desta Portaria deverá tramitar na Diretoria Técnico Administrativa Financeira - DITEC/SEAD, sob a responsabili-
dade da Assessora Jurídica, Dra. Valéria Estevam Dutra. 
Art.3º Determinar a citação de Wanderley Silva, CPF 711.316.986-49, Carteira de Identidade M-5.249.909, para apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da juntada do mandado aos autos.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2014.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS –31/03/2014  

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2014/SRP – PAC. 295/13 PP. 115/13 ATA RP. 005/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA - COOPCAR
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS COM CONDUTOR, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
VALORES ESTIMADOS PARA A LOCAÇÃO:
MENSAL: R$ 338.145,00 VALOR TOTAL: R$ 4.057.740,00
VALOR INSS 3%

VALORES ESTIMADOS PARA HORA EXCEDENTE:
MENSAL: R$ 6.762,90 VALOR TOTAL: R$ 81.154,80
VALOR INSS 3%
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1071.04.122.0001.2009 – 339039-13 - 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 28/02/2014 / ATÉ 28/02/2015

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2014/SRP – PAC. 295/13 PP. 115/13 ATA RP. 005/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA - COOPCAR
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS COM CONDUTOR, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
VALORES ESTIMADOS PARA A LOCAÇÃO:
MENSAL: R$ 71.120,00 VALOR TOTAL: R$ 853.440,00
VALOR INSS 3%

VALORES ESTIMADOS PARA HORA EXCEDENTE:
MENSAL: R$ 1.422,40 VALOR TOTAL: R$ 17.068,80
VALOR INSS 3%
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1121.12.361.0024.2211 – 339039-13 - 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 28/02/2014 / ATÉ 28/02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência nº 004 e 005/2014 

A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação nas seguintes modalidades: 

Concorrência nº 004/2014 – PA 045/2014, tipo menor preço, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para 
complementação de obras de 32 unidades habitacionais no bairro MARIA DA CONCEIÇÃO – META 2 - no Município de Contagem – MG. Conforme Contrato de Repasse 
0.344.025-60, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e trinta minutos) do dia 13 (treze) de maio 2014 e com a abertura 
marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 13 (treze) de maio 2014.

Concorrência nº 005/2014 – PA 046/2014, tipo menor preço, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para 
complementação de obras de 48 unidades habitacionais no bairro CÂNDIDA FERREIRA – META 3 - no Município de Contagem – MG. Conforme Contrato de Repasse 
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0.344.025-60, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 13:30 (treze horas  e trinta minutos) do dia 13 (treze) de maio 2014 e com a abertura 
marcada para as 14:00 (quatorze horas) do dia 13 (treze) de maio 2014.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 01 (primeiro) 
de abril de 2014, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisi-
ção do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia Especial de 
Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinqüenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações

Contagem, 31 de março de 2014.

Senhores Licitantes,
 
Comunicamos que as empresas: CONSÓRCIO CONSOMINAS – CGP e ENGEVIX ENGENHARIA S/A protocolaram recursos contra o resultado do julgamento das Propos-
tas Técnicas na Concorrência nº. 010/2013, contra a nota atribuída às mesmas.
  Nos termos do que dispõe a Lei 8.666/93, os recursos interpostos pelas empresas encontra-se com vista franqueada aos interessados, correndo a 
partir do dia 01/04/2014, o prazo para impugnação dos recursos, caso assim desejem os interessados.
 Em razão dos citados recursos, a Comissão comunica que está suspensa a reunião para a abertura da proposta de preços,
Atenciosamente,

Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Aos Licitantes da Concorrência nº. 010/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração

DESPACHO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Número 250/2013

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número 011/2013

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de elaboração dos projetos executivos, manuten-
ção, reforma e expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica, da Rede de Distribuição Subterrânea e Ilumina-
ção Pública no Município de Contagem, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme 
o estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei Federal número 8666/93.

SUGESTÃO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 23, da Lei Complementar número 142, de 19 de maio 
de 2013, e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal número 8.666/93, bem como: 

Considerando o OFÍCIO/SEMOBS/GAB/Nº. 273/2014, de 26/03/2014, onde informa que:
“A Administração pode revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, conforme Súmula do STF número 473”;
“Que o processo licitatório encontra-se suspenso em razão de impugnação de licitante e que a mesma foi julgada parcialmente procedente pela Procuradoria Geral do 
Município em parecer apensado aos autos”;
“Que a área técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos detectou a necessidade premente de revisão dos termos editalícios, inclusive no que concerne 
ao termo de referência e critérios de remuneração.”.

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância;

D E C I D E,

REVOGAR, a bem do interesse público, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal número 8.666/93 e pelo fatos expostos, o PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 
250/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 011/2013, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABO-
RAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
SUBTERRÂNEA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, PELO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO CONFORME 
O ESTABELECIDO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL NÚMERO 8666/93.

Encaminha-se para a Diretoria de Compras e Licitações para as providências consequentes de ratificação da anulação e de publicidade do ato, impondo, ainda, a intima-
ção dos licitantes, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal número 8.666/93 para, se querendo, interpor recurso contra a decisão. 
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Contagem/MG, 28 de março de 2014.
Evando José da Silva
Secretário Municipal de Administração 
 

Secretaria Municipal 
de Educação

RETIFICAÇÃO NA PUBLICAÇÃO NO DOC.E NA EDIÇÃO N°. 3275, DIA 02/12/2013, REFERENTE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO/2013.
ONDE SE LÊ:
RELAÇÃO NOMINAL DOS (AS) SERVIDORES (AS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM CONCEITO FAVORÁVEL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2013.

MATRÍCULA NOME SITUAÇÃO
1215791 REGIANE MARTINS COSTA RIBEIRO FAVORÁVEL

LEIA-SE:
RELAÇÃO NOMINAL DOS (AS) SERVIDORES (AS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM CONCEITO FAVORÁVEL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2013.

MATRÍCULA NOME SITUAÇÃO
1215791 REGIANE MARTINS COSTA RIBEIRO FAVORÁVEL
21215791* REGIANE MARTINS COSTA RIBEIRO FAVORÁVEL

*Onde se lê Impossibilitado, leia-se Favorável.

RETIFICAÇÃO NA PUBLICAÇÃO NO DOC.E NA EDIÇÃO N°. 3275, DIA 02/12/2013, REFERENTE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO/2013.
ONDE SE LÊ:
RELAÇÃO NOMINAL DOS (AS) SERVIDORES (AS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IMPOSSIBILITADOS - 2013.

MATRÍCULA NOME SITUAÇÃO
1368377 ROBERTA CLARA HORTA NASSIF IMPOSSIBILITADO*

LEIA-SE:
RELAÇÃO NOMINAL DOS (AS) SERVIDORES (AS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM CONCEITO FAVORÁVEL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2013.

MATRÍCULA NOME SITUAÇÃO
1368377 ROBERTA CLARA HORTA NASSIF FAVORÁVEL

*Onde se lê Impossibilitado, leia-se Favorável.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Termo de convênio N.º 001/2014-GF-SEMA que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade e a entidade PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC.
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, inscrito 
no CNPJ sob o n.º 18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
(SEMAS), neste ato representado por seu Secretário IVAYR NUNES SOALHEIRO, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado em Contagem, MG, na rua Dr. 
Mariano de Oliveira, n.º 1.176, bairro Novo Progresso, CEP 32.115-190, inscrito no CPF sob o n.º 709.662.906-82, portador da CI n.º MG-3.969.544, expedida pela SSP/ 
MG e do outro lado a PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.272.998/ 0001-86, com 
sede na rua Além Paraíba, n.º 208, bairro Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 31.210-120, doravante denominada ENTIDADE, neste ato representado por seu Presidente 
Padre FRANCISCO ESTEVES PIMENTA, brasileiro, solteiro, religioso, inscrito no CPF sob o n.º 219.853.086-49, portador da CI n.º M-706.082, expedida pela SSP/ MG, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Júlio de Carvalho, n.º 40 CS, bairro Braúnas, CEP 31.370-453, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, regido 
pelas disposições contidas, no que couber na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa n.º 01, de 15 de Janeiro de 1997, 
de Secretaria de Tesouro Nacional – STN/ MF, suas alterações, Decreto Municipal 788, de 09 de outubro de 2007, Lei Federal n.º 4.506, de 29 de dezembro de 2011, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo repassar recursos financeiros à ENTIDADE, que serão utilizados nas ações de assistência social da Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Contagem – ASMAC em custeio, manutenção dos serviços de ação continuada co-financiada pelo Município, conforme Plano de Trabalho elabo-
rado e em conformidade com a política Nacional de Assistência Social, o qual passa a integrar o presente termo, independente do transcrito.
Parágrafo primeiro: Os repasses financeiros são destinados a PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC e o recurso deverão ser usados exclusivamente 
para arcar com despesas da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Contagem – ASMAC, com pessoal, encargos sociais, plano odontológico e de saúde, 
encargos contábeis, bolsa auxílio de estagiário, seguro de estagiário, serviços de terceiros, material gráfico, vale transporte, aluguel de galpão, água/esgoto, energia, 
telefone fixo/internet, material de expediente, material de limpeza/higiene, material didático, medicamentos (kit primeiros socorros), pequenos reparos, material de 
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divulgação de caráter social, informático, vestuários, equipamentos de EPI’ manutenção de equipamentos, palestras e seminários.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente convênio terá a vigência para consecução do objeto previsto em sua cláusula primeira, até 31 de Março de 2015, acrescidos de 30 (trinta) dias, para 
apresentação da prestação de contas final da aplicação dos recursos recebidos em transferência, dos de contrapartida oferecidos e dos de rendimentos apurados em 
aplicações no mercado financeiro.
Parágrafo primeiro: O descumprimento do prazo previsto no caput desta Cláusula obriga o Munícipio à imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos 
do § 4.º, do art. 31, da INS/ STN n.º 01/ 97 de janeiro de 1997, e o Decreto Municipal n.º 788, de 09 de outubro de 2007.
Parágrafo segundo: A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada, por solicitação da ENTIDADE, mediante Termo Aditivo, até 30 (trinta) dias antes do término da 
vigência, acompanhado de justificativa circunstanciada e aceita pelo MUNICÍPIO, ou quando houver atraso na liberação de recursos, limitado à prorrogação ao exato 
período do atraso verificado.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS E CONTRAPARTIDA
Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Termo serão aplicados recursos Orçamentários e Financeiros no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), conforme Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
Parágrafo primeiro: Os recursos serão liberados em 10 (Dez) parcelas de R$12.000,00, à conta de dotação consignada na Lei n.º 4.506, de 29 de dezembro de 2011, na 
Funcional programática abaixo:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARCELAS TOTAL
1212 – 18.541.0009.2134
 N/D 335043 – 00 F – 010.001 10 R$ 12.000,00 R$ 120.000,00

Parágrafo segundo: A título de contrapartida à entidade, fica estabelecido o valor de R$ 29.891,96 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e hum reais e noventa e seis 
centavos), previamente aprovados pela equipe da SETGER.
CLÁUSULA QUARTA: DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos previstos na cláusula terceira serão creditados na Conta Corrente n.º 31.918-X Agência n.º 3493-0, do Banco 001-Banco do Brasil S/A, na qual serão obriga-
toriamente movimentados, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de Trabalho.
Parágrafo único. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 03 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada á apresentação e aprovação da prestação de 
contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, que será composta da documentação especificada no Decreto Municipal n.º 788, de 09 
de outubro de 2007. Findo o prazo de vigência, a ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas do total dos recursos pactuados bem como dos rendimentos e 
contrapartida.
CLAÚSULA QUINTA: DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
A ENTIDADE deverá aplicar fielmente os recursos pactuados em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, cumprindo deste termo e legislação vigente.
Parágrafo primeiro. A ENTIDADE deverá manter os recursos pactuados na conta bancária específica, conforme disposto na Cláusula Quarta deste instrumento, desti-
nada unicamente para este fim, permitindo-se efetuar pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominal, ordem bancária ao credor, 
transferência eletrônica direta.
Parágrafo segundo. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou, ainda, em operação no mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública municipal, quando sua utilização estiver 
prevista para prazos menores.
Parágrafo terceiro. Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, utilizados no objeto deste termo, sujeitos as mesmas condi-
ções da prestação de contas, não podendo ser computados como contrapartida da ENTIDADE.
Parágrafo quarto. É vedada a utilização dos recursos provenientes deste termo:
a) em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter de emergência;
b) no pagamento de despesas efetuadas em data anterior ou posteriormente ao período de vigência acordado;
c) na realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
d) na realização de despesas a titulo de taxa de administração, gerência ou similar;
e) no pagamento, a qualquer título, ao servidor (a) ou empregado (a) público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta 
ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
f) na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto deste termo ou 
previstas no Plano de Trabalho, e das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ ou 
de outras pessoas físicas.
CLÁUSULA SEXTA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumpri-
mento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste termo, a inexecução total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas e condições, ou quando constatadas as 
seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
b) constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias;
c) falta de apresentação da Prestação de Contas Final, ou de Prestação de Contas Parciais, no(s) prazo(s) estabelecidos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
Quando da conclusão do objeto pactuado, da rescisão ou da extinção deste instrumento, a ENTIDADE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da ocorrên-
cia do evento, é obrigada a recolher o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena da imediata instauração de Tomada de 
Contas Especial do responsável pela ENTIDADE.
Parágrafo primeiro. O valor transferido deverá ser restituído após prévia atualização monetária, desde a data do recebimento, e acrescido de juros de mora, tudo calcu-
lado na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto do termo;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas final ou, eventualmente, quando exigida, a prestação de contas 
parcial;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste termo;
d) quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.
Parágrafo segundo. Também deverá ser restituído o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnadas; atualizados monetaria-
mente; acrescidos de juros ilegais; ou que seja comprovado adulteração dos documentos apresentados nas prestações parciais e ou final.
Parágrafo terceiro. Também deverá ser restituído o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido 
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entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
É de responsabilidade das partes fazer cumprir todas as obrigações estipuladas nesta cláusula, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes o não cumpri-
mento da mesma.
Parágrafo primeiro. Compete ao Município:
a) manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do plano de Trabalho, parte integrante deste convênio;
b) efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, conforme estabelecido no cronograma de Desembolso do Plano de Traba-
lho;
c) analisar as prestações de contas encaminhadas pela Entidade, observando os procedimentos do Anexo I do Decreto Municipal n.º 788, de 09 de outubro de 2007;
d) proceder à publicação do presente instrumento, por Extrato, no Diário Oficial de Contagem, nos termos da Cláusula Décima Sexta – Da Publicidade, infra;
e) prorrogar, “de ofício”, a vigência deste convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.
Parágrafo segundo. Compete a Entidade:
a) executar o objeto pactuado, em conformidade com o Plano de Trabalho, observando as normas legais vigentes, de acordo com a legislação e as normas específicas, 
os prazos e os custos previstos;
b) manter atualizada a escrituração contábil especifica dos atos relativos à execução deste convênio, para efeito de fiscalização sem prévio aviso;
c) receber e movimentar os recursos relativos a este instrumento, em conta bancária específica, inclusive os resultantes de sua eventual aplicação no mercado financei-
ro, bem assim aqueles oferecidos em contrapartida, de conformidade com plano de trabalho, exclusiva e tempestivamente, no cumprimento do objeto deste convênio;
d) observar o Decreto n.º 788, de 09 de outubro de 2007, que dispõe sobre a transferência de recursos através de convênios, no âmbito da administração direta e 
indireta do município de Contagem;
e) adotar, na contratação de serviços ou aquisição de produtos vinculados à execução deste convênio, os procedimentos estipulados na Lei Federal 8.666/ 93 e suas 
alterações;
f) prestar contas dos recursos financeiros recebidos, nos termos estabelecidos na Cláusula
Décima deste convênio;
g) facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão, acompanhamento, fiscalização e auditoria das ações relativas ao cumprimento do presente Convênio e 
do Plano de Trabalho dele integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter a informação nas áreas contábil e administrativa;
i) permitir o acesso de servidores da Controladoria Geral do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este 
instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
g) comunicar, de imediato, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, encerramento ou interrupção temporária das atividades, mudança de 
endereço e ou mudança na composição da diretoria;
h) afixar e manter, em local visível ao público, placa de divulgação do convênio.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
A ENTIDADE é a única responsável pelas contratações e dispensas, pelo pagamento de salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, taxas, impos-
tos, inclusive dos decorrentes de eventuais demandas judiciais, relativas a recursos humanos, mediante contratação própria ou de terceiros, utilizados na execução do 
objeto deste termo, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento e quaisquer outros que incidam ou venham 
a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário a execução de suas atividades.
Parágrafo único: A inadimplência da ENTIDADE, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal, em nenhuma hipótese 
transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos com-
probatórios, ser emitidos em nome da ENTIDADE e devidamente identificados com referência ao título e número deste termo.
Parágrafo primeiro: A ENTIDADE deverá prestar contas dos recursos recebidos da seguinte forma:
1 - Efetuar prestação de contas parcial pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados, bem como justificativa dos preços com a possibilidade de manter 
saldo bancário, que, uma vez comprovado, poderá ser gasto na sua integralidade no mês seguinte, que será composta da documentação abaixo especificada:
a) cópia do Termo de convênio, do Plano de Trabalho e de eventuais Termos Aditivos com a indicação das respectivas datas de publicação;
b) relatório de execução físico-financeiro;
c) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência quando for o caso, os rendimentos auferidos da aplicação dos 
recursos no mercado financeiro e os saldos;
d) relação de pagamentos efetuados;
e) relatório de cumprimento do objeto;
f) extrato da conta bancária específica do período de recebimento dos recursos até o último pagamento efetuado, contendo toda a movimentação dos recursos e 
conciliação bancária;
g) comprovantes legais das despesas, devidamente quitados, com cópia dos respectivos cheques, nominais ao fornecedores do material ou prestadores de serviço, 
sendo a data do cheque igual da quitação (carimbo de recebemos) e assinado pelo presidente e pelo tesoureiro;
2 - Efetuar a prestação de contas final até 30 (trinta) dias, improrrogáveis, contados a partir do término da vigência para a execução do termo, que será composta da 
seguinte documentação:
a) os mesmos documentos transcritos no item 1 (um) do parágrafo primeiro desta cláusula, todos juntados e anexados à prestação de contas final.
b) comprovante de recolhimento do saldo do recurso, se for o caso, em guia de recolhimento específica.
Parágrafo segundo. As prestações de contas deverão estar aprovadas e assinadas pelo Conselho Fiscal da ENTIDADE.
Parágrafo terceiro. As prestações de contas deverão ser encadernadas com todos os anexos assinados pelo presidente da instituição, e a via original será entregue à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. No ato da entrega, a ENTIDADE deverá apresentar cópia de toda a documentação para protocolo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO GERENCIAMENTO DO TERMO
O gerenciamento deste convênio caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a quem compete coordenar e fiscalizar as obrigações 
dele decorrentes, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste instrumento.
A ENTIDADE, bem como a SECRETARIA, deverá nomear e oficializar uma pessoa responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por quaisquer das partes, em face do descumprimento de obrigações assumi-
das na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO deste instrumento, ou ainda de imediato pela superveniência de lei, de fato ou de ato que torne inviável sua execução, sem que 
o uso desta faculdade implique, por si só, indenização de qualquer natureza, resguardada a responsabilidade das obrigações decorrentes do prazo em que esteve em 
vigor, bem como os benefícios adquiridos nesse período. Obrigam-se as partes a formalizar solicitação de distrato com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES
Este Termo de Convênio poderá ser modificado ou ampliado, com a anuência expressa das partes, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes e/ ou pela legislação aplicável à espécie, em especial a Lei Federal n.º 8.666/ 93 e suas alterações posterio-
res.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem, MG, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas desse Termo 
de Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICIDADE
O Município de Contagem providenciará a publicação do extrato deste Termo de Convênio no Diário Oficial do Município, conforme determina o artigo 81, parágrafo 
único, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
E, por estarem justas e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes assinam o TERMO DE CONVÊNIO n.º 001/ 2014, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Contagem, 27 de março de 2014.
________________________________________________
IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
_________________________________
FRANCISCO ESTEVES PIMENTA
Providência Nossa Senhora da Conceição
TESTEMUNHAS:
1) _______________________ 2) _______________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:

Termo de convênio N.º 002/2014-GF-SEMA que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade e a entidade PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC.
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS), 
neste ato representada por seu Secretário IVAYR NUNES SOALHEIRO, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado em Contagem, MG, na rua Dr. Mariano 
de Oliveira, n.º 1.176, bairro Novo Progresso, CEP 32.115-190, inscrito no CPF sob o n.º 709.662.906-82, portador da CI n.º MG-3.969.544, expedida pela SSP/ MG e 
do outro lado a PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.272.998/ 0001-86, com sede 
na rua Além Paraíba, n.º 208, bairro Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 31.210-120, doravante denominada ENTIDADE, neste ato representado por seu Presidente Padre 
FRANCISCO PIMENTA, brasileiro, solteiro, religioso, inscrito no CPF sob o n.º 219.853.086-49, portador da CI n.º M-706.082, expedida pela SSP/ MG, residente e domi-
ciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Júlio de Carvalho, n.º 40 CS, bairro Braúnas, CEP 31.370-453, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas disposições 
contidas, no que couber na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa n.º 01, de 15 de Janeiro de 1997, de Secretaria de 
Tesouro Nacional – STN/ MF, suas alterações, Decreto Municipal 788, de 09 de outubro de 2007, Lei Federal n.º 4.506, de 29 de dezembro de 2011, mediante as cláusu-
las e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo repassar recursos financeiros à ENTIDADE, que serão utilizados nas ações de assistência social da Rede Solidária de Contagem – 
COOPERCATA em custeio, manutenção dos serviços de ação continuada co-financiada pelo Município, conforme Plano de Trabalho elaborado e em conformidade com a 
política Nacional de Assistência Social, o qual passa a integrar o presente termo, independente do transcrito.
Parágrafo primeiro: Os repasses financeiros são destinados a PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC e o recurso deverão ser usados exclusivamente 
para arcar com despesas da Rede Solidária de Contagem – COOPERCATA, com pessoal, encargos sociais, plano odontológico e de saúde, encargos contábeis, bolsa 
auxílio de estagiário, seguro de estagiário, serviços de terceiros, material gráfico, vale transporte, aluguel de galpão, água/esgoto, energia, telefone fixo/internet, ma-
terial de expediente, material de limpeza/higiene, material didático, medicamentos (kit primeiros socorros), pequenos reparos, material de divulgação de caráter social, 
informático, vestuários, equipamentos de EPI’ manutenção de equipamentos, palestras e seminários.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente convênio terá a vigência para consecução do objeto previsto em sua cláusula primeira, até 31 de Março de 2014, acrescidos de 30 (trinta) dias, para 
apresentação da prestação de contas final da aplicação dos recursos recebidos em transferência, dos de contrapartida oferecidos e dos de rendimentos apurados em 
aplicações no mercado financeiro.
Parágrafo primeiro: O descumprimento do prazo previsto no caput desta Cláusula obriga o Munícipio à imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos 
do § 4.º, do art. 31, da INS/ STN n.º 01/ 97 de janeiro de 1997, e o Decreto Municipal n.º 788, de 09 de outubro de 2007.
Parágrafo segundo: A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada, por solicitação da ENTIDADE, mediante Termo Aditivo, até 30 (trinta) dias antes do término da 
vigência, acompanhado de justificativa circunstanciada e aceita pelo MUNICÍPIO, ou quando houver atraso na liberação de recursos, limitado à prorrogação ao exato 
período do atraso verificado.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS E CONTRAPARTIDA
Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Termo serão aplicados recursos Orçamentários e Financeiros no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 
reais), conforme Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
Parágrafo primeiro: Os recursos serão liberados em 10 (Dez) parcelas de R$ 9.500,00, à conta de dotação consignada na Lei n.º 4.506, de 29 de dezembro de 2011, na 
Funcional programática abaixo:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARCELAS TOTAL
1212 – 18.541.0009.2134
N/D 33504300 F – 010.001 10 R$ 9.500,00 R$ 95.000,00

Parágrafo segundo: A título de contrapartida à entidade, fica estabelecido o valor de R$ 29.891,96 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e hum reais e noventa e seis 
centavos), previamente aprovados pela equipe da SETGER.
CLÁUSULA QUARTA: DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos previstos na cláusula terceira serão creditados na Conta Corrente n.º 31.918-X Agência n.º 3493-0, do Banco 001-Banco do Brasil S/A, na qual serão obriga-
toriamente movimentados, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de Trabalho.
Parágrafo único. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 03 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada á apresentação e aprovação da prestação de 
contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, que será composta da documentação especificada no Decreto Municipal n.º 788, de 09 
de outubro de 2007. Findo o prazo de vigência, a ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas do total dos recursos pactuados bem como dos rendimentos e 
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contrapartida.
CLAÚSULA QUINTA: DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
A ENTIDADE deverá aplicar fielmente os recursos pactuados em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, cumprindo deste termo e legislação vigente.
Parágrafo primeiro. A ENTIDADE deverá manter os recursos pactuados na conta bancária específica, conforme disposto na Cláusula Quarta deste instrumento, desti-
nada unicamente para este fim, permitindo-se efetuar pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominal, ordem bancária ao credor, 
transferência eletrônica direta.
Parágrafo segundo. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou, ainda, em operação no mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública municipal, quando sua utilização estiver 
prevista para prazos menores.
Parágrafo terceiro. Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, utilizados no objeto deste termo, sujeitos as mesmas condi-
ções da prestação de contas, não podendo ser computados como contrapartida da ENTIDADE.
Parágrafo quarto. É vedada a utilização dos recursos provenientes deste termo:
a) em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter de emergência;
b) no pagamento de despesas efetuadas em data anterior ou posteriormente ao período de vigência acordado;
c) na realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
d) na realização de despesas a titulo de taxa de administração, gerência ou similar;
e) no pagamento, a qualquer título, ao servidor (a) ou empregado (a) público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta 
ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
f) na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto deste termo ou 
previstas no Plano de Trabalho, e das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ ou 
de outras pessoas físicas.
CLÁUSULA SEXTA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumpri-
mento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste termo, a inexecução total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas e condições, ou quando constatadas as 
seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
b) constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias;
c) falta de apresentação da Prestação de Contas Final, ou de Prestação de Contas Parciais, no(s) prazo(s) estabelecidos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
Quando da conclusão do objeto pactuado, da rescisão ou da extinção deste instrumento, a ENTIDADE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da ocorrên-
cia do evento, é obrigada a recolher o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena da imediata instauração de Tomada de 
Contas Especial do responsável pela ENTIDADE.
Parágrafo primeiro. O valor transferido deverá ser restituído após prévia atualização monetária, desde a data do recebimento, e acrescido de juros de mora, tudo calcu-
lado na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto do termo;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas final ou, eventualmente, quando exigida, a prestação de contas 
parcial;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste termo;
d) quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.
Parágrafo segundo. Também deverá ser restituído o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnadas; atualizados monetaria-
mente; acrescidos de juros ilegais; ou que seja comprovado adulteração dos documentos apresentados nas prestações parciais e ou final.
Parágrafo terceiro. Também deverá ser restituído o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido 
entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
É de responsabilidade das partes fazer cumprir todas as obrigações estipuladas nesta cláusula, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes o não cumpri-
mento da mesma.
Parágrafo primeiro. Compete ao Município:
a) manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do plano de Trabalho, parte integrante deste convênio;
b) efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, conforme estabelecido no cronograma de Desembolso do Plano de Traba-
lho;
c) analisar as prestações de contas encaminhadas pela Entidade, observando os procedimentos do Anexo I do Decreto Municipal n.º 788, de 09 de outubro de 2007;
d) proceder à publicação do presente instrumento, por Extrato, no Diário Oficial de Contagem, nos termos da Cláusula Décima Sexta – Da Publicidade, infra;
e) prorrogar, “de ofício”, a vigência deste convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.
Parágrafo segundo. Compete a Entidade:
a) executar o objeto pactuado, em conformidade com o Plano de Trabalho, observando as normas legais vigentes, de acordo com a legislação e as normas específicas, 
os prazos e os custos previstos;
b) manter atualizada a escrituração contábil especifica dos atos relativos à execução deste convênio, para efeito de fiscalização sem prévio aviso;
c) receber e movimentar os recursos relativos a este instrumento, em conta bancária específica, inclusive os resultantes de sua eventual aplicação no mercado financei-
ro, bem assim aqueles oferecidos em contrapartida, de conformidade com plano de trabalho, exclusiva e tempestivamente, no cumprimento do objeto deste convênio;
d) observar o Decreto n.º 788, de 09 de outubro de 2007, que dispõe sobre a transferência de recursos através de convênios, no âmbito da administração direta e 
indireta do município de Contagem;
e) adotar, na contratação de serviços ou aquisição de produtos vinculados à execução deste convênio, os procedimentos estipulados na Lei Federal 8.666/ 93 e suas 
alterações;
f) prestar contas dos recursos financeiros recebidos, nos termos estabelecidos na Cláusula
Décima deste convênio;
g) facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão, acompanhamento, fiscalização e auditoria das ações relativas ao cumprimento do presente Convênio e 
do Plano de Trabalho dele integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter a informação nas áreas contábil e administrativa;
i) permitir o acesso de servidores da Controladoria Geral do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este 
instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
g) comunicar, de imediato, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, encerramento ou interrupção temporária das atividades, mudança de 
endereço e ou mudança na composição da diretoria;
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h) afixar e manter, em local visível ao público, placa de divulgação do convênio.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
A ENTIDADE é a única responsável pelas contratações e dispensas, pelo pagamento de salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, taxas, impos-
tos, inclusive dos decorrentes de eventuais demandas judiciais, relativas a recursos humanos, mediante contratação própria ou de terceiros, utilizados na execução do 
objeto deste termo, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento e quaisquer outros que incidam ou venham 
a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário a execução de suas atividades.
Parágrafo único: A inadimplência da ENTIDADE, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal, em nenhuma hipótese 
transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos com-
probatórios, ser emitidos em nome da ENTIDADE e devidamente identificados com referência ao título e número deste termo.
Parágrafo primeiro: A ENTIDADE deverá prestar contas dos recursos recebidos da seguinte forma:
1 - Efetuar prestação de contas parcial pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados, bem como justificativa dos preços com a possibilidade de manter 
saldo bancário, que, uma vez comprovado, poderá ser gasto na sua integralidade no mês seguinte, que será composta da documentação abaixo especificada:
a) cópia do Termo de convênio, do Plano de Trabalho e de eventuais Termos Aditivos com a indicação das respectivas datas de publicação;
b) relatório de execução físico-financeiro;
c) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência quando for o caso, os rendimentos auferidos da aplicação dos 
recursos no mercado financeiro e os saldos;
d) relação de pagamentos efetuados;
e) relatório de cumprimento do objeto;
f) extrato da conta bancária específica do período de recebimento dos recursos até o último pagamento efetuado, contendo toda a movimentação dos recursos e 
conciliação bancária;
g) comprovantes legais das despesas, devidamente quitados, com cópia dos respectivos cheques, nominais ao fornecedores do material ou prestadores de serviço, 
sendo a data do cheque igual da quitação (carimbo de recebemos) e assinado pelo presidente e pelo tesoureiro;
2 - Efetuar a prestação de contas final até 30 (trinta) dias, improrrogáveis, contados a partir do término da vigência para a execução do termo, que será composta da 
seguinte documentação:
a) os mesmos documentos transcritos no item 1 (um) do parágrafo primeiro desta cláusula, todos juntados e anexados à prestação de contas final.
b) comprovante de recolhimento do saldo do recurso, se for o caso, em guia de recolhimento específica.
Parágrafo segundo. As prestações de contas deverão estar aprovadas e assinadas pelo Conselho Fiscal da ENTIDADE.
Parágrafo terceiro. As prestações de contas deverão ser encadernadas com todos os anexos assinados pelo presidente da instituição, e a via original será entregue à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. No ato da entrega, a ENTIDADE deverá apresentar cópia de toda a documentação para protocolo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO GERENCIAMENTO DO TERMO
O gerenciamento deste convênio caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a quem compete coordenar e fiscalizar as obrigações 
dele decorrentes, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste instrumento.
A ENTIDADE, bem como a SECRETARIA, deverá nomear e oficializar uma pessoa responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por quaisquer das partes, em face do descumprimento de obrigações assumi-
das na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO deste instrumento, ou ainda de imediato pela superveniência de lei, de fato ou de ato que torne inviável sua execução, sem que 
o uso desta faculdade implique, por si só, indenização de qualquer natureza, resguardada a responsabilidade das obrigações decorrentes do prazo em que esteve em 
vigor, bem como os benefícios adquiridos nesse período. Obrigam-se as partes a formalizar solicitação de distrato com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES
Este Termo de Convênio poderá ser modificado ou ampliado, com a anuência expressa das partes, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes e/ ou pela legislação aplicável à espécie, em especial a Lei Federal n.º 8.666/ 93 e suas alterações posterio-
res.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem, MG, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas desse Termo 
de Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICIDADE
O Município de Contagem providenciará a publicação do extrato deste Termo de Convênio no Diário Oficial do Município, conforme determina o artigo 81, parágrafo 
único, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
E, por estarem justas e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes assinam o TERMO DE CONVÊNIO n.º 002/ 2014, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Contagem, 27 de março de 2014.
________________________________________________
IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
_________________________________
FRANCISCO ESTEVES PIMENTA
Providência Nossa Senhora da Conceição
TESTEMUNHAS:
1) _______________________ 2) _______________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de abertura de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para 
abertura da sessão do Pregão Presencial 024/2014 – AQUISIÇÃO DE DIETAS PARENTERAIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – FORNECI-
MENTO PARCELADO EM 12 MESES - Data: 15 de Abril de 2014 às 14h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem. Informações e-mail: 
licitafamuc@gmail.com. MARCIO EUSTAQUIO DE REZENDE JUNIOR – PREGOEIRO.

Aviso de abertura de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para aber-
tura da sessão do Pregão Presencial 025/2014 – AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR 
DE CONTAGEM – FORNECIMENTO ÚNICO - Data: 15 de Abril de 2014 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem. Informações 
e-mail: licitafamuc@gmail.com. MARCIO EUSTAQUIO DE REZENDE JUNIOR – PREGOEIRO.

Conparq

PORTARIA nº. 002/2014 – CONPARQ de 28 de março de 2014.
Exonera, a pedido, a servidora Carolina Cruz Quintão do cargo de Advogada da Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem.
O Presidente da Conparq, no exercício de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º. Exonerar a pedido, a servidora CAROLINA CRUZ QUINTÃO, matrícula 3000104-5, do cargo de Advogada, nomeada pela Portaria nº 005/2013.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de março de 2014.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Contagem, 28 de março de 2014.
José Carlos Carneiro Gomes
Presidente da CONPARQ
 Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem

Famuc

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Processo Seletivo – Programa de Residência Multiprofissional 2014 da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 01/2014 E DEVOLUÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, Ronaldo Tadeu dos Santos, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
legislação em vigor,
CONSIDERANDO o Edital nº 01/2014 publicado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – Edição nº 3334, de 28 de fevereiro de 2014, relativas à realização do proces-
so seletivo dos candidatos ao preenchimento das vagas remanescentes do programa de Residência Multiprofissional em Saúde nas áreas de ênfase Saúde da Criança 
e Urgência e Trauma, aprovado pela Portaria Conjunta nº. 07, de 27 de novembro de 2012 da Secretária de Educação Superior do MEC e Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde pelo processo de seleção dos Projetos que se candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para Residências 
Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde;
CONSIDERANDO que o Edital nº 01/2014 não previu prazo para recurso contra o resultado da análise de títulos;
CONSIDERANDO que as matriculas do Programa de Residência devem ser efetuadas impreterivelmente até o dia 06 de abril de 2014;e
CONSIDERANDO, ainda, a ausência de tempo hábil para abrir prazo para recurso e atender a data estipulada para matrícula;
RESOLVE:
ANULAR o Processo Seletivo - edital nº 01/2014, tornando sem efeito todas as ações referentes ao referido processo. 
O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 5.2.2.1, em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do ato 
que ensejou o cancelamento, alteração da 
data da Prova, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 5.3.5 do edital 01/2014. 
DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – Processo Seletivo - Edital nº 01/2014
Os candidatos inscritos que pagaram a taxa de inscrição, poderão requerer a DEVOLUÇÃO do valor da taxa de inscrição de acordo com os seguintes procedimentos:
1 – Em conformidade com o item 5.3 do Edital nº 01/2014:
1.1. Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br /concursos ;
1.2. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:
a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
b) Área profissional para o qual se inscreveu;
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do candidato (a conta deverá ser do candidato);
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.
1.3. Imprimir o formulário e assiná-lo.
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1.4. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e 
acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos – no endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos – Proces-
so Seletivo FAMUC - Edital nº. 01/2014 - CEP. 32.340.010, Contagem – MG.
1.5. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo FAMUC - Edital nº. 01/2014, nome completo, número da 
inscrição e número do documento de identidade. 
Contagem, 28 de março de 2014.
Ronaldo Tadeu dos Santos
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC
Processo Seletivo – Programa de Residência Multiprofissional 2014 da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
EDITAL n° 01/2014
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
_______________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_______________________________________________________________
Número da identidade Número da inscrição do(a) candidato(a)
_______________________________________________________________
Área profissional para o qual se inscreveu
_______________________________________________________________
Endereço Completo
_______________________________________________________________
Telefones com código de área para contato
DADOS BANCÁRIO
Nome e número do banco: 
________________________________________
Nome e número da agência com dígito:
________________________________
Número da conta corrente do titular da conta:
___________________________
CPF do titular da conta:
____________________________________________
O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do item 5.3 do Edital 01/2014, vem REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição ao Processo Seletivo – 
Programa de Residência Multiprofissional 2014 da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
Anexar cópia do documento de identidade do candidato.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem, ____ de ________________________de 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado
_______________________________________________________________
Nome do procurador
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC EDITAL nº. 01/2014 - Processo Seletivo – Programa de Residência 
Multiprofissional 2014 da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
( ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO
De Acordo:_____________________________________Em: ___/ ____/ 2014.

PORTARIA Nº 6381 de 20 de  MARÇO de 2014.
Dispõe sobre contratação de servidor em caráter temporário
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e considerando o Processo Seletivo Simplificado vigente.
RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, para atender ao excepcional interesse público, conforme extratos dos contratos administrativos de locação de serviço temporário, no qual os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2010 celebram com a Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, com fun-
damento no inciso IX do artigo 37 da CF/88 e na forma da Lei Municipal 4.288/09 e alterações posteriores.

NOME FUNÇAO ADMISSAO TERMINO LOTAÇÃO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FREDERICO LISBOA NO-
GUEIRA

MEDICO CLINICOGERAL 31/01/2014 30/01/2015
UBS JD INDUS-
TRIAL

097749726-78

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

FLAVIA COUTO DE AL-
MEIDA

MEDICO CLINICOGERAL 28/01/2014 27/01/2015
UBS JD INDUS-
TRIAL

071357836-03

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

SAMILA PRADO MARTINS 
DA  COSTA

MEDICO CLINICOGERAL 28/01/2014 27/01/2015 UBS RIACHO 05629114-64

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200
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NOME FUNÇAO ADMISSAO TERMINO LOTAÇÃO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LORENA PRADO COSTA MEDICO CLINICOGERAL 30/01/2014 29/01/2015 UBS RIACHO 051704426-96

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

IANDRA CAMPOS MARTISN MEDICO CLINICOGERAL 08/02/2014 07/02/2015 UPA GPV 072931236-47

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

THIAGO CARVALHO MA-
CHADO

MEDICO CLINICOGERAL 08/02/2014 07/02/2015 UPA GPV 056425686-20

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

JOSE GUILHERME ANDRA-
DE AMARAL

MEDICO CLINICOGERAL 06/02/2014 05/02/2015
UPA PETROLAN-
DIA

055023016-56

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

BRUNO FARES DIAS MEDICO ORTOPEDISTA 07/02/2014 06/02/2015
HOSPITAL 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

013322626-35

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às receptivas datas de contratação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernades Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6382 de 20 de  MARÇO de 2014.
Dispõe sobre contratação de servidor em caráter temporário
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e considerando o Processo Seletivo Simplificado vigente.
RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, para atender ao excepcional interesse público, conforme extratos dos contratos administrativos de locação de serviço temporário, no qual os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014 celebram com a Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, com fun-
damento no inciso IX do artigo 37 da CF/88 e na forma da Lei Municipal 4.288/09 e alterações posteriores.

NOME FUNÇAO ADMISSAO TERMINO LOTAÇÃO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANA ELISA CHAVES 
ALUCIO

MEDICO GINECOLOGISTA 10/02/2014 09/02/2015
MATERNIDADE 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

057894456-16

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

JORDA NA DA FONSECA 
LOPES

MEDICO CLINICOGERAL 11/02/2014 10/02/2015
CCE – IRIA 
DINIZ

014123646-98

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

HELENA LYON MOREIRA MEDICO CLINICOGERAL 28/02/2014 27/02/2015
CCE – IRIA 
DINIZ

044731496-33

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

DANIELE OLIVEIRA  FIGUEI-
REDO

MEDICO DA FAMILIA 10/02/2014 09/02/2015 USF CAIAPOS 078127646-21

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

PRISCILLA SOARES DOS 
SANTOS LADEIA

MEDICO CLINICOGERAL 14/02/2014 13/02/2015 CAPS 077263606-07

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200
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NOME FUNÇAO ADMISSAO TERMINO LOTAÇÃO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JOÃO MARCOS LOPES 
SILVA

MEDICO CLINICOGERAL 11/02/2014 10/02/20115 UBS FLAMENGO 074992246-00

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

LEILIANE  MOURA MATOS MEDICO CLINICOGERAL 24/02/2014 23/02/2015
UBS JD INDUS-
TRIAL

729683701-20

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

LUCAS TEIICHI MACEDO 
DE CASTRO HYODO

MEDICO PEDIATRA 27/02/2014 26/02/2015
HOSPITAL 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

078154316-90

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

BRUNO FARES DIAS MEDICO ORTOPEDISTA 07/02/2014 06/02/2015
HOSPITAL 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

013322626-35

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

LUCIANO JOSE DE OLI-
VEIRA

MEDICO CLINICOGERAL 26/02/2014 25/02/2015
CCE – IRIA 
DINIZ

051303786-10

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

MARCIA LIDIA SANTOS MEDICO CLINICOGERAL 01/03/2014 28/02/2015
DIRETORIA DE 
REGULAÇÃO

515576516-49

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

PAULO AFONSO CARNEIRO 
DE  MELO

MEDICO DA FAMILIA 10/03/2014 09/03/2015
USF CAMPO 
ALTO

319119356-15

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às receptivas datas de contratação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernades Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6383 de 20 de  MARÇO de 2014.
Dispõe sobre contratação de servidor em caráter temporário
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e considerando o Processo Seletivo Simplificado vigente.
RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, para atender ao excepcional interesse público, conforme extratos dos contratos administrativos de locação de serviço temporário, no qual os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2010 celebram com a Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, com fun-
damento no inciso IX do artigo 37 da CF/88 e na forma da Lei Municipal 4.288/09 e alterações posteriores.

NOME FUNÇAO ADMISSAO TERMINO LOTAÇÃO CPF DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CHRISTIANE FERREIRA 
DE ALMEIDA

FISIOTERAPEUTA 20/02/2014 23/06/2014
MATERNIDADE 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

079155896-79

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

NATHALIA DA SILVA 
FERREIRA DIAS

FISIOTERAPEUTA 10/02/2014 09/02/2015
CCE – IRIA 
DINIZ

060182946-80

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

ANDRE LUIZ DO 
AMARAL

TECNICO EM ENFER-
MAGEM

05/02/2014 31/08/2014
HOSPITAL 
MUNICIPAL DE 
CONTAGEM

034239046-58

1132.10122.0023.2048.31900400.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901300.01-010200
1132.10122.0023.2048.31900900.01-010200
1132.10122.0023.2048.31901600.01-010200
1132.10122.0023.2048.31904900.01-010200

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às receptivas datas de contratação.
  Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernades Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6375 de 20 de março de 2014.
Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, 
considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2011 PMC, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR no cargo abaixo relacionado, o seguinte candidato habilitado em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
FERNANDA BRANDÃO DE OLIVEIRA MEDICO ANGIOLOGISTA 17/02/2014 24/02/2014
ALEX   ARAUJO SIMÕES MEDICO UROLOGISTA 27/01/2014 29/01/2014

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014

Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6376 de 20 de março de 2014.
Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações poste-
riores, considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2011, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR no cargo abaixo relacionado, o seguinte candidato habilitado em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
MARCIA MIRIA CARDOZO DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 06/02/2014 18/02/2014
SHENYA SILVA SADY ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10/02/2014 24/02/2014
KARLA REGINA GUIMARAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10/02/2014 24/02/2014
ILZA GOMES PEREIRA SANCHES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 11/02/2014 13/02/2014
CLAUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 13/02/2014 17/02/2014
FLAVIA APARECIDA CIPRIANO TECNICO EM ENFERMAGEM 18/02/2014 24/02/2014
EDINEIA ALMEIDA DE JESUS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19/02/2014 24/02/2014
LUCIANA AUGUSTA MARTINS TECNICO EM  ENFERMAGEM 20/02/2014 26/02/2014
SILMARA APARECIDA DE SOUZA PEIXOTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24/02/2014 06/03/2014
CLAUDIA CARDOZO PEREIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 25/02/2014 06/03/2014
GESLIENE DA SILVA COSTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25/02/2014 07/02/2014

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6377 de 20 de março de 2014.
Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações poste-
riores, considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2011, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR no cargo abaixo relacionado, o seguinte candidato habilitado em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
CRISTIANE LOPES DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 06/03/2014 11/03/2014
JULIANA DE SOUZA CORREIA TECNICO EM ENFERMAGEM 06/03/2014 06/03/2014

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

 PORTARIA Nº 6379 de 20 de março de 2014.
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Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações poste-
riores, considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2009, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR no cargo abaixo relacionado, o seguinte candidato habilitado em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
ALINE MARIA MAIA FISIOTERAPEUTA 06/02/2014 17/02/2014
NAYZA MACIEL DE BRITO ROSA FISIOTERAPEUTA 06/02/2014 10/02/2014
LUCIENE REGINA DO NASCIMENTO LEMOS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 10/02/2014 25/02/2014
SIMONE CRISTINA COUTINHO FARMACEUTICO 18/02/2014 24/02/2014
SOFIA CORDEIRO PUBLIO FISIOTERAPEUTA 20/02/2014 21/02/2014
CINTHIA RODE DUTRA SANTANA DE MAGALHÃES FISIOTERAPEUTA 20/02/2014 24/02/2014
SILVIA PLACIDIA CAMARGO FISIOTERAPEUTA 28/02/2014 28/02/2014

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 6380 de 20 de março de 2014.
Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações poste-
riores, considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2011 PMC, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR no cargo abaixo relacionado, o seguinte candidato habilitado em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA 27/01/2014 03/02/2014
ANTONIO GERALDO GONÇALVES SENA PSICOLOGO 28/01/2014 06/02/2014
ROSSIANE VIERIA FONOAUDIOLOGO 29/01/2014 03/02/2014
POLYANA MONTEIRO MOURÃO ENFERMEIRO OBSTETRICO 30/01/2014 04/02/2014

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINAMENTE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

Transcon

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº 012/2014/TRANSCON 
Dispensa de Licitação nº 004/2014/TRANSCON 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços como AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS conforme especificação descrita em Termo de Referência, 
através de Dispensa de Licitação, conforme disposto na Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações.
O procedimento de Dispensa nº 004/2014/TRANSCON foi processado e julgado com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do 
disposto no art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendendo a presente despesa ser realizada com a Centro de Integração Empresa-
Escola de Minas Gerais com o valor total estimado de R$ 9.984,00 (nove mil novecentos e oitenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: nº. 1.1.16.2.15.122.0001.2020
Natureza de Despesa: 33.90.39.62 - Fonte: 015701
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa ser realizada com a empresa Centro de Integração Empresa-Escola de Minas 
Gerais. Publique-se no prazo legal.
Contagem, 25 de março de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Transcon
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