
Página 1 de XXX

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, 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.

Contagem, quinta-feira, 3 de abril de 2014  Ano 23 Edição 3355

Prefeitura de Contagem intensifica 
ações de atenção à saúde da mulher
Meta é aumentar em 50% a distribuição dos métodos anticoncepcionais

Durante todas as quartas-fei-
ras do mes de abril, a Prefeitura 
de Contagem, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde irá 
intensificar as ações de atenção 
à saúde da mulher. A atividade, 
coordenada pela Gerencia de 
Saúde da Mulher, vai aumentar 
a aplicação do Dispositivo Intra-
Uterino (DIU) em mulheres que 
já expressaram a vontade de 
colocação do contraceptivo. As 
pacientes que já passaram por 
triagem, já fizeram a assinatura 
de um termo de adesão e exa-
mes de pré-inserção, anterior-
mente já realizados.

A ação faz parte da política 

de planejamento familiar de-
senvolvida pela Secretaria da 
Saúde de Contagem. O secre-
tário-adjunto de Saúde, Lucia-
no Novaes, falou dos principais 
trabalhos realizados. '' Durante 
todo o ano, são distribuídas 
pílulas de anticoncepcional de 
emergência para aproximada-
mente 130 Unidades Básicas de 
Saúde do município, e serviços 
de referência em atenção às 
mulheres vítimas de violência 
sexual, além dos preservativos 
masculinos e femininos”, afir-
mou.

Somente no 2º semestre de 
2013, cerca de 97.470 cartelas 

de anticoncepcional hormonal 
oral combinado de baixa dosa-
gem foram distribuídas no mu-
nicípio. Ampolas de anticoncep-
cional hormonal injetável foram 
mais de 2300 doses. E as pílulas 
de anticoncepcional de emer-
gência mais 200 cartelas.

Novaes também afirmou 
que para o período de 2014 a 
2016, a secretaria também tra-
balha com a meta de aumentar 
em 50% a distribuição dos mé-
todos anticoncepcionais. “Esta 
ampliação também compreen-
de a realização de laqueadura 
tubária [ligamento de trompas] 
e vasectomia”, afirmou o secre-

tário.
A gerente do programa 

saúde da mulher da Secretaria 
Municipal de Saúde, Heloisa 
Carvalho, reforçou que ativida-
des educativas voltadas para 
usuários e usuárias da rede de 
saúde do SUS, que enfoquem a 
questão dos direitos e da saúde 
sexual e reprodutiva, também 
são realizadas durante todo o 
ano. “Informações sobre meios 
e métodos contraceptivos dis-
poníveis, incluindo os métodos 
naturais, são repassadas às mu-
lheres durante o ano inteiro, em 
várias ações da Secretaria de 
Saúde”, concluiu.

Ações da Secretaria Municipal de Saúde levam às mulheres 
informações sobre meios e métodos contraceptivos disponíveis
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 000098/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa BM Comercial Ltda., localizada à Rua FF, nº 58/68, Bairro Arvoredo, Contagem/MG, pelo não 
cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 004814, de 27 de setembro de 2012, por funcionar atividade econômica em desacordo com Alvará de Licença de Localização 
e Funcionamento, conforme legislação vigente, Lei Complementar nº 82/10, art.137, Lei Complementar nº  080/10, art.11 e Decreto nº 1343/10, art.18 e 19. 
Valor da Multa: R$500,00(quinhentos reais)
Fiscal: Marcelo Christyan dos Santos – Mat. 34.403.6
Contagem,01 de abril de 2014

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 000488/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa Carlyle Ferreira Gonçalves, localizada à Rua Rio Retiro, nº 328, loja A e B, Bairro Retiro, Conta-
gem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 05660, de 20 de novembro de 2013, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Locali-
zação e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 82/2010, art.137, Lei Complementar nº 080/2010, art.11 e Decreto nº 1343/10, art.18 e 19. 
Valor da Multa: R$50,00(cinquenta reais)
Fiscal: José Salete de Lourdes – Mat. 33.388-3
Contagem, 01 de abril de 2014

TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 005916/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, NOTIFICA a empresa Paulo Sérgio Pessoa Moreira Representação Comercial, localizada à Rua Allan Kardec, nº.46, 
B. Presidente Kennedy, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 005916, de 20/11/2013, conforme Lei Complementar nº 055/2008 e Lei 
Complementar nº 080/2010, Art.11 e 16.
Fiscal: Jaime Honório de Oliveira Neto – Matrícula: 33.390-5
Contagem, 01 de abril de 2014

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 000486/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa Núcleo Educacional Pequeno Aprendiz Ltda., localizada à Rua Palmeiras, nº 95, Bairro Colonial, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 2096, de 20 de novembro de 2013, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 82/10, art.137, Lei Complementar nº 080/10, art.11 e Decreto nº 1343/10 art.14. 
Valor da Multa: R$ 100,00( cem reais)
Fiscal: José Salete de Lourdes – Mat. 33.388-3
Contagem, 01 de abril de 2014

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 001428/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa RCA Móveis Ltda., localizada à Rua 02, nº 216, Bairro Arvoredo II, Contagem/MG, pelo não 
cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 5620 de 04 de abril de 2013, por funcionar atividade econômica em desacordo com Alvará de Licença de Localização e Fun-
cionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 82/10, art.137, Lei Complementar nº 080/10, art.11 e Decreto nº 1343/10, art.18 e 19. 
Valor da Multa: R$ 500,00(quinhentos reais)
Fiscal: Marcelo Christyan dos Santos – Mat. 34.403-6
Contagem, 01 de abril de 2014

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 001221/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MARLON ANDRÉ DA SILVEIRA, localizado à Rua Rio negro, nº 629, Bairro Riacho das Pedras, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 5766, de 19 de abril de 2013, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localiza-
ção e Funcionamento, conforme Legislação vigente, Lei Complementar nº 82/10, art.137, Lei Complementar nº 080/10, art.133 e Decreto nº 1343/10, art.14. 
Valor da Multa: R$ 100,00( Cem reais)
Fiscal: Cecilia de Jesus Santos – Mat. 34.386-2
Contagem, 01 de abril de 2014

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 000484/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa A. DIAS LIMA, localizada à Rua Ápio Cardoso, nº 685, Bairro Nova Contagem, Contagem/MG, 
pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 5678 de 20 de novembro de 2013, por funcionar atividade econômica com Alvará de Licença de Localização e Fun-
cionamento vencido, conforme Legislação vigente, Lei Complementar 82/10, art.137, Lei Complementar nº  080/10, art.11 e Decreto nº 1343/10, art.14. 
Valor da Multa: R$ 100,00 (cem reais)
Fiscal: José Salete de Lourdes – Mat. 33.388-3
Contagem, 01 de abril de 2014

TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 10805/2013
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, NOTIFICA a empresa ALEXANDER SILVA CAMPOS, localizada à Av. Alterosas, nº 436, B. Parque dos Turistas, Conta-
gem/ MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 10805, de 20/08/2013, conforme Lei Complementar nº 080/10, Art.14, e Decreto nº 1343/10.
Fiscal: Maico Anderson Filgueiras – Matrícula: 36.038-4
Contagem, 01 de abril de 2014
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA N.° 02/005/2013
DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do artigo 140, inciso I, da Lei Municipal 2.160/90, acolho o Relatório Final apresentado pela Comissão Sindicante para determinar o ARQUIVAMENTO dos 
autos da Sindicância Investigativa nº 02/005/2013, em virtude da impossibilidade de localizar o bem patrimoniado ou identificar o autor do extravio. 
Dê ciência da decisão à Secretaria Municipal de Administração, para que seja efetivada a baixa patrimonial relativa a máquina fotográfica, registrada sob o n.° 140907.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Contagem, 27 de março de 2014.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - JUNTA DE RECURSOS FISCAIS
 ACÓRDÃO Nº 026
PROCESSO Nº: 02.A.06884/2012, DE 09/07/2012.
RECORRENTE: FRANCISCA NEIDE BATISTA SOARES
RELATOR: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA
EMENTA
IPTU/TAXAS. ISENÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO ANUAL DE LANÇAMENTO. PRAZO PEREMPTORIO PARA REVISÃO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REGULAR-
MENTE AJUIZADOS. AFETAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DECRETAÇÃO DE 
OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO. Pedidos de isenção devem ser feitos dentro do prazo do edital anual de lançamento dos tributos e não podem ser retroativos. A instância 
administrativa se encerra com a afetação do caso ao Poder Judiciário. Encaminhada a certidão de dívida ativa para cobrança executiva, cessa a competência do órgão 
fazendário para agir ou decidir quanto a ela. Em relação ao imóvel de índice cadastral n°07.308.0157, sublotes 002 e 003, já estando os débitos de IPTU/taxas para os 
exercícios de 2004, 2005 e 2007 a 2012 para sublote 002 e, 2004/2005 e 2011/2012 para o sublote 003 regularmente ajuizados, não mais é possível se discutir a Dívida 
Ativa na esfera administrativa por declínio de competência. É o que se extrai do art. 247, combinado com art. 295, § 2° da Lei 1.611/83. Por unanimidade, na reunião 
do dia 20 de Março de 2014, não conheceram do recurso voluntário por falta de pressuposto de admissibilidade, ficando mantida a decisão de primeira instância admi-
nistrativa. Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julgamento, o Sr. Edson da Silva Cunha, o Sr. Luciano José Nosseis 
dos Santos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 027
PROCESSO Nº: 02.A.09231/2012, DE 24/09/2012.
RECORRENTE: PAULICY FIGUEIREDO E OUTRO
RELATOR: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO. IPTU/TAXAS. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO TEMPLO RELIGIOSO. ILEGITIMIDADE DE PARTES. FALTA DE PROCURAÇÃO NOS 
AUTOS. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. CRÉDITOS NÃO DEFINITAVAMENTE CONSTITUÍDOS. AJUIZAMENTO PRECOCE. SUSPENSÃO DE EXECU-
ÇÕES. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ISENÇÃO RETROATIVA.   A ninguém é dado postular direito alheio em benefício próprio,  
investindo-se de poderes que não lhe foram outorgados pelo titular desse pretenso direito. A isenção concedida pelo Município para entidades com fins religiosos 
visa à utilização de imóveis não próprios utilizados exclusivamente como templo religioso, devendo ser requerida pelo titular do benefício fiscal opportuno tempore e 
com provas suficientes a acompanhar o pedido. Por unanimidade, na reunião do dia 20 de Março de 2014, em reexame necessário, decidiram por cassar a decisão de 
primeira instância, não conheceram do recurso voluntário por, se tratar de matéria não constante do pedido inicial, portanto fora dos autos. Devem as execuções fiscais 
retomar seu curso normal. Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julgamento, o Sr. Edson da Silva Cunha, o Sr. Lucia-
no José Nosseis dos Santos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 028
PROCESSO Nº: 02.A.05072/2013, DE 06/08/2013.
RECORRENTE: ADAILSON SOUZA BRAGA

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem
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RELATOR: EDSON DA SILVA CUNHA
EMENTA
IPTU – LANÇAMENTO – PRESCRIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: ARTIGO 156, INCISO V, ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIO-
NAL E ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. No presente caso, em relação ao imóvel de índice cadastral nº 104.970.203.000-0 os créditos 
tributários de IPTU e taxas que com ele são cobradas estão extintos por força do instituto da prescrição em relação aos exercícios de 2001 a 2005. Por unanimidade, na 
reunião do dia 25 de Março de 2014, conheceram do recurso de ofício e, mantiveram a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do pedido, decre-
tando a extinção dos créditos tributário de IPTU e taxas que com ele são cobradas para os exercícios de 2001 a 2005, por prescrição, para o imóvel de índice cadastral 
104.970.203.000-0.  Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julgamento, Sr. Edson da Silva Cunha, o Sr. Luciano José 
Nosseis dos Santos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 029
PROCESSO Nº: 02.A.04425/2013, DE 10/07/2013.
RECORRENTE: JOÃO LUIZ SIMÃO
RELATOR: EDSON DA SILVA CUNHA
EMENTA
IPTU – LANÇAMENTO – PRESCRIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: ARTIGO 156, INCISO V, ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIO-
NAL E ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. No presente caso, em relação ao imóvel de índice cadastral nº 44.270.055.000-0 os créditos 
tributários de IPTU e taxas que com ele são cobradas estão extintos por força do instituto da prescrição em relação aos exercícios de 2001 a 2005. Por unanimidade, na 
reunião do dia 25 de Março de 2014, conheceram do recurso de ofício e, mantiveram a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do pedido, decre-
tando a extinção dos créditos tributário de IPTU e taxas que com ele são cobradas para os exercícios de 2001 a 2005, por prescrição, para o imóvel de índice cadastral 
44.270.055.000-0.  Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julgamento, Sr. Edson da Silva Cunha, o Sr. Luciano José 
Nosseis dos Santos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 030
PROCESSO Nº: 02.A.01965/2012, DE 28/02/2012.
RECORRENTE: FRANCISCA NEIDE BATISTA SOARES
RELATOR: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA
EMENTA
IPTU/TAXAS. ISENÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO ANUAL DE LANÇAMENTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. ASSENTAMENTO DE DADOS NO CADASTRO 
IMOBILIÁRIO. PRAZO PEREMPTORIO PARA REVISÃO. AJUIZAMENTO. AFETAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. Pedidos de isenção devem ser feitos dentro do prazo do edital anual de lançamento dos tributos e não podem ser retroativos. A instância 
administrativa se encerra com a afetação do caso ao Poder Judiciário. Encaminhada a certidão de dívida ativa para cobrança executiva, cessa a competência do órgão 
fazendário para agir ou decidir quanto a ela. Em relação ao imóvel de índice cadastral n°07.053.0296.000, já estando os débitos de IPTU/taxas para os exercícios de 
2010 a 2012 ajuizados, não mais é possível se discutir a Dívida Ativa na esfera administrativa por declínio de competência. É o que se extrai do art. 247, combinado 
com art. 295, § 2° da Lei 1.611/83.  Por unanimidade, na reunião do dia 24 de Março de 2014, não conheceram do recurso voluntário por falta de pressuposto de 
admissibilidade, mantendo a decisão proferida em primeira instância. Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julga-
mento, o Sr. Edson da Silva Cunha, o Sr. Luciano José Nosseis dos Santos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

ONDE SE LÊ:
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2011 – CONCORRÊNCIA Nº009/2011
CONTRATADA: RAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDAPROJETA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O REAJUSTAMENTO DO COTRATO ORIGINÁRIO, COM ÍNDICE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PARA 
FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DO CONTRATO SUPRA.
VALOR: O PRESENTE TERMO ADITIVO O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R$ 382.045,88 ( TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUARENTA E 
CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.
DATA: 12/12/2013
LÊ-SE:
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2011 – CONCORRÊNCIA Nº009/2011
CONTRATADA: RAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDAPROJETA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O REAJUSTAMENTO DO COTRATO ORIGINÁRIO, COM ÍNDICE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PARA 
FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DO CONTRATO SUPRA.
VALOR: O PRESENTE TERMO ADITIVO O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R$ 382.045,88 ( TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUARENTA E 
CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.
DATA: 12/11/2013

Funec

PORTARIA Nº 059, de 01 de Abril de 2014.
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Concede Férias Prêmio ao servidor público efetivo que menciona e dá outras providências.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o artigo 23 do Decreto 1630 de 07/07/2011 e o Decreto 1695 de 13/10/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio a Pedagoga, RAQUEL LACERDA COELHO, matrícula: 57460, no período de 20/03/2014 até 19/05/2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/03/2014.
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTA

 PORTARIA Nº 060, de 02 de Abril de 2014.
Concede Férias Prêmio ao servidor público efetivo que menciona e dá outras providências.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o artigo 23 do Decreto 1630 de 07/07/2011 e o Decreto 1695 de 13/10/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio a Professora de Química, Cristiane Paulino Gonçalves, matrícula: 0373451, no período de 01/04/2014 até  30/04/2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01/04/2014.
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTA

PORTARIA Nº 061, de 02 de  abril de 2014.
Concede Licença Sem Vencimento a servidora que menciona e dá outras providências.
O Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER Licença Sem Vencimento ao Professor de Filosofia, JEFERSON ALVES COSTA, matrícula 382531, no período de 01/04/2014 até 31/12/2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 01/04/2014.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 062, de 02 de Abril de 2014.
Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 02/2013 da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.
A Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, 
Considerando a necessidade de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público, RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplificado –               PSS 02/2013, homologado pela Portaria Nº 099, datada de 
24/05/2013 e publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3145, no dia 24/05/2013, (a publicação de resultado final após recursos, dos candidatos classificados 
nos respectivos cargos ,  é a publicada no Diário Oficial de Contagem - Edição 3145, no dia 24/05/2013) contratados, por meio de contrato administrativo, com fun-
damento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da 
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem:

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO
VIGÊNCIA DO CONTRATO
INICIO TERMINO

DENILDA CAMPOS MATIAS SILVA         PROFESSOR DE ARTE 711.742.146-00 031/2014 01/04/2014 31/12/2014

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas das respectivas contratações acima mencionadas.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

Portaria Nº 063, de 02 de abril de 2014. 
Altera o art. 2 da Portaria n 022, de 07 de fevereiro de 2014, que Institui e regulamenta as ações do Comitê Gestor e do Comitê Executivo do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC
CONSIDERANDO a Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011 e as Portarias Interministeriais nº 161, de 06 de março de 2013 e nº 168 de 07 de março de 2013; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de instituir e regulamentar as ações de comunicação e propaganda na execução Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC, no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC;
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1 . O art. 2 da Portaria n 022, de 07 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O Comitê Gestor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, será 
responsável por todo planejamento, organização, coordenação e controle das atividades inerentes ao PRONATEC, no âmbito da administração da FUNEC, envolvendo os 
seguintes agentes com as respectivas competências:
I – Coordenador-Geral do PRONATEC: Presidente do Comitê, representante da FUNEC junto ao MEC e responsável pela gestão, coordenação, orientação, seleção e exe-
cução da Bolsa Formação do PRONATEC, conforme descrição seguinte:
a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa-Formação nos diferentes cursos oferecidos na Fundação de modo a garantir condições materiais e institucionais 
para o desenvolvimento do conjunto das atividades;
b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de caráter gerencial necessárias para garantir a infraestrutura adequada para as atividades 
dos cursos;
c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa- Formação, os controles acadêmicos, as atividades de capacitação e atualiza-
ção, bem como reuniões e encontros;
d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que 
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fizeram jus à bolsa no período avaliado;
e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos pagamentos devidos aos profissionais;
f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição com parceiros demandantes e MEC;
g) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestar-lhes informações sobre o andamento dos cursos;
h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação, na perspectiva de que seja assegurado o que estabelece o parágrafo 4° do 
artigo 6º da Lei n°12.513, de 26 de outubro de 2011; e
i) exercer, quando couber, as atribuições de coordenador-adjunto, de supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de orientador.
II – Aos Coordenadores-adjuntos de integração competem:
a) Preencher, firmar e enviar à SETEC/MEC o Termo de Adesão como ofertante da Bolsa-Formação, devidamente assinado;
b) Captar e articular demandas junto aos parceiros demandantes;
c) Pactuar com os demandantes, em conformidade com parâmetros estabelecidos pela SETEC/MEC, a oferta de cursos da Bolsa-Formação;
d) Mapear junto às escolas e outros parceiros, espaços para realização dos Cursos;
e) Registrar no SISTEC os cursos a serem ofertados, com as respectivas cargas horárias e quantidades de vagas, em cada unidade de ensino, incluindo-se as unidades 
remotas; 
f) Atender às demandas por oferta de vagas, observadas as condições operacionais, considerando o perfil dos beneficiários, os cursos e a localização geográfica da 
oferta e a quantidade de vagas; 
g) Mobilizar e divulgar cursos ofertados à comunidade;
h) Viabilizar a realização da oferta de cursos aprovada pela SETEC/MEC; 
i) Informar aos potenciais beneficiários da Bolsa-Formação sobre as características, os objetivos, as áreas de atuação e o perfil profissional de conclusão dos cursos 
ofertados; 
j) Interagir com a Coordenação Educacional e organizar a oferta dos cursos em conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada e o 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
k) Coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em articulação com os demandantes, e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante 
o processo de formação, prestando informações ao presidente da FUNEC; 
l) Assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com deficiência; 
m) Apresentar ao presidente da FUNEC e ao Coordenador Geral, ao final do curso ofertado, relatório das atividades e do desempenho dos estudantes; 
n) Articular ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (SINE); 
o) Informar tempestivamente à SETEC quaisquer anormalidades na implementação do programa;
p) Emitir requisição de compras de insumos e equipamentos;
q) Manter atualizados, no SISTEC, os dados cadastrais das unidades de ensino, inclusive das unidades remotas; 
r) Assegurar condições de infraestrutura física e de pessoal para desenvolvimento adequado dos cursos em todos os locais de oferta;
s) Cadastrar no SISTEC todas as ofertas de turmas e vagas em cursos no âmbito da Bolsa-Formação, informando o local de realização de cada turma; 
t) Permitir o acesso - às suas instalações, às turmas e aos beneficiários da Bolsa-Formação, bem como aos documentos relativos à execução da Bolsa-Formação - de 
representantes do parceiro demandante, do MEC, do FNDE e de qualquer órgão ou entidade governamental de fiscalização, monitoramento e controle, prestando todo 
esclarecimento solicitado;
u) Criar manual de operação Pronatec, acompanhando novas diretrizes MEC - FNDE atualizando o manual e comunicando envolvidos com o programa;
w) Solicitar contratação de funcionários para compor equipe, sempre que necessário;
x) Solicitar pagamento de profissionais;
y) A instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos operacionais relativos à oferta de vagas para a Bolsa-
Formação; 
z) Cadastrar equipe no Sistec, conforme atribuições;
a1) Treinar equipe e Diretores de Escola, sobre operação do Pronatec;
b1) Planejar aula inaugural dos Cursos FIC e Técnicos, juntamente com demais coordenações;
c1) Solicitar contratação de serviços e "lanche" para aula inaugural;
d1) Definir local aula inaugural, juntamente com demais coordenações;
e1) Sugerir autoridades a serem convidadas para a aula inaugural dos cursos;
f1) Comunicar escolas, docentes, alunos e demais envolvidos sobre aula inaugural;
g1) Articular com as demais coordenações a fim de garantir a viabilidade da realização dos cursos.
III – Ao Coordenador-adjunto Pedagógico compete:
a) Coordenar a elaboração do projeto pedagógico dos cursos, segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica e os documentos de 
referência elaborados pelo MEC; 
b) Coordenar o processo de elaboração, revisão e formatação de materiais didáticos;
c) Coordenar a elaboração da relação de insumos dos Cursos;
d) Coordenar a equipe de Analistas Educacionais, no monitoramento da qualidade dos Cursos;
e) Coordenar o processo de avaliação da qualidade dos Cursos;
f) Inspecionar locais de realização dos cursos, a fim de emitir parecer sobre adequação às necessidades de realização dos mesmos;
g) Fazer a articulação com a escola de ensino médio para que haja compatibilidade entre os projetos pedagógicos; 
h) Exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades acadêmicas e administrativas; 
i) Articular com as demais coordenações a fim de garantir a viabilidade da realização dos cursos;
j) Coordenar o planejamento de ensino pelos docentes e acompanhamento pela supervisão pedagógica;
k) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao presidente da FUNEC e ao Coordenador Geral do Pronatec ao final de cada semestre; 
l) Ao final dos cursos, adequar e sugerir modificações nos conteúdos, metodologia de ensino e sistema de avaliação adotados, realizando análises e estudos sobre o 
desempenho dos cursos; 
m) Criar instrumentos de controle e avaliação da satisfação dos alunos e da atuação dos docentes;
n) Definir Perfil dos docentes, conforme característica dos cursos;
o) Realizar análise de currículo dos profissionais necessários a execução dos cursos;
p) Coordenar o processo Avaliações (ao menos uma por curso e /ou disciplina); 
q) Acompanhar as alterações emanadas do MEC sobre alteração nos cursos para imediato ajuste; 
r) Participar da definição das vagas para pactuação;
s) Aprovar o projeto pedagógico do curso no órgão competente, antes de ofertar as turmas; 
t) A instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos pedagógicos relativos à oferta de vagas para a Bolsa-
Formação; 
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u) Preparar treinamento para docentes e supervisores pedagógicos, sempre que se fizer necessário;
w) Orientar e acompanhar as escolas, para que assegurem aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à infraestrutura educativa, recreativa, esportiva ou de 
outra natureza, especialmente bibliotecas, laboratórios de informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições; 
y) Estabelecer diretrizes e monitorar a atuação da equipe de Supervisores Pedagógicos responsável pelo acompanhamento da realização dos cursos nas escolas;
z) Verificar disponibilidade e adequação de ambientes, professores, material didático;
a1) Realizar reunião com Supervisores Pedagógicos, sempre que necessário, a fim de replicar diretrizes e orientações, bem como para análise da qualidade dos cursos e 
atuação dos docentes.
IV – Ao Coordenador-adjunto de Regulação Educacional compete:
a) Coordenar a realização do acompanhamento pedagógico multiprofissional dos beneficiários da Bolsa-Formação, incluindo monitoramento de frequência e desempe-
nho escolar; 
b) Supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de freqüência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 
c) Acompanhar efetividade das aulas, os lançamentos e as reclamações. 
d) Acompanhar a evasão e criar monitoramento para reduzi-lo e documentá-lo.
e) Garantir que todos os beneficiários da Bolsa-Formação assinem, no ato da matrícula, Termo de Compromisso e Comprovante de Matrícula, na forma estabelecida no 
Manual de Gestão da Bolsa-Formação; 
f) Coordenar a realização no ato da matrícula de candidato inscrito pelo procedimento de inscrição on-line e de beneficiário em curso técnico na forma subsequente 
a verificação da compatibilidade da documentação apresentada com o perfil exigido do beneficiário, em conformidade com as orientações expressas no Manual de 
Gestão da Bolsa-Formação; 
g) Orientar, acompanhar e verificar a o arquivamento na unidade de ensino ofertante do curso, os registros estudantis das turmas e dos beneficiários da Bolsa-Forma-
ção - inclusive listas de presença e termos de compromisso e comprovantes de matrícula assinados -, em registro impresso ou digital, em conformidade com critérios e 
procedimentos seguros, pelo prazo mínimo de 20 anos após o encerramento dos cursos, e disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle interno e 
externo e ao Ministério Público, sempre que solicitados; 
h) Preparar e realizar treinamento para Secretárias Escolares, sempre que se fizer necessário;
i) Acompanhar a confirmação no SISTEC as matrículas de candidatos pré-matriculados; 
j) Orientar e acompanhar a realização da reconfirmação, no SISTEC, da matrícula dos estudantes após o desenvolvimento de 20% e antes de integralizar 25% da carga 
horária total de curso FIC; ou carga horária dos quatro primeiros meses de curso técnico; 
k) Orientar e acompanhar a realização da substituição de beneficiário cuja matrícula foi cancelada e o registro de nova matrícula no SISTEC;
l) Orientar e acompanhar a realização do controle da frequência e do desempenho escolar dos beneficiários; 
m) Orientar e acompanhar a realização do registro mensal da frequência e da situação de cada matrícula no SISTEC, até o décimo dia do mês subsequente, no caso de 
curso FIC, ou até o vigésimo dia do mês subsequente, no caso de curso técnico, salvo quando houver exigência específica apresentada pela SETEC/MEC; 
n) Orientar e acompanhar a notificação pela escola, ao estudante, por meio do SISTEC, em caso de interrupção de frequência no curso, conforme procedimentos des-
critos no Manual de Gestão da Bolsa-Formação; 
o) Orientar e acompanhar o registro e justificativa, no SISTEC, para os casos de: não efetivação de matrícula de beneficiário pré-matriculado por demandante; não efeti-
vação de matrícula de candidato selecionado para curso técnico na forma subsequente; trancamento de matrícula pelo estudante; transferência de turma ou curso pelo 
estudante; ou cancelamento de matrícula pelo estudante ou pela unidade de ensino; 
p) Orientar e acompanhar a informação pelas escolas, no SISTEC, da situação final das matrículas dos estudantes, ao término dos cursos ofertados por intermédio da 
Bolsa-Formação; 
q) Orientar e acompanhar as escolas, na emissão e o registro de certificados, inclusive parciais, e de diplomas dos estudantes concluintes dos cursos ofertados por inter-
médio da Bolsa-Formação, observadas as regras específicas; 
r) Elaborar lista de docentes para atuar nos Cursos;
s) Divulgar vagas e requisitos para contratação de docentes;
t) Selecionar e encaminhar docentes faltantes, para contratação;
w) Treinar Secretários Escolares quanto ao SISUTEC e Lançamentos no Sistec;
x) Orientar e acompanhar a realização de matrículas pelas escolas ( selecionado e excedente);
y) Orientar e acompanhar a realização de matriculas cadastro on-line;
z) Acompanhar o número alunos matriculados, e informar à coordenação geral e coordenação de integração, a fim de que estas planejem ações para aumentar o 
número de matrículas;
a1) Orientar e acompanhar o lançamento de frequência e nota pelas escolas, intervindo nos casos de não realização no tempo correto, desta atividade;
b1) Acompanhar lançamentos no Sistec e validar os mesmos;
c1) Participar da definição das vagas para pactuação.
d1) A instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos de regulação educacional relativos à oferta de vagas 
para a Bolsa-Formação; 
e1) Articular com as demais coordenações a fim de garantir a viabilidade da realização dos cursos
V – Ao Coordenador-adjunto Administrativo Financeiro compete:
a) Realizar juntamente com o diretor da escola o planejamento dos cursos referente a transporte, alimentação, aquisição de produtos/ serviços, locação de equipamen-
tos;
b) Garantir que todas as demandas referentes a infraestrutura e insumos sejam encaminhadas ao setor financeiro/ adm da FUNEC;
c) Realizar a articulação entre a ADM/ FUNEC e as escolas de execução dos cursos, garantindo excelência na prestação de serviços (acompanhar toda a compra, distribui-
ção e informação quanto à utilização dos produtos/ e bens e serviços); 
d) Acompanhar a aquisição e distribuição às escolas de material didático, insumos e material permanente a tempo; 
e) Garantir o pagamento de docentes, do lanche, do vale transporte. 
f) Acompanhar os trâmites para recebimento do Pronatec; 
g) Propor e implantar forma de controle financeiro do Pronatec; 
h) Cuidar do seguro de acidentes dos locais onde houver cursos, caso seja oferecido;
i) Garantir a utilização dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no cumprimento integral da oferta da Bolsa-Formação;
j) Acompanhar, no portal eletrônico do FNDE, os repasses de recursos efetuados, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados em seu favor; 
k) Responsabilizar-se pela segurança de todos os beneficiários da Bolsa-Formação, prevenindo acidentes que possam ocorrer durante o desenvolvimento das atividades 
do curso; 
l) Prestar contas dos recursos financeiros recebidos para as ações relativas à oferta de vagas no âmbito da Bolsa-Formação, conforme resolução do FNDE em vigor;
m) Adquirir insumos, lanche e vale transporte, garantindo sua separação por curso e por escola e acompanhar entrega;
n) Definir valor hora para pagamento docentes;
o) Verificar atendimento legal do local de realização dos cursos(seguro, documentação - alvará, Bombeiro,etc.)
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p) Definir e adquirir lanches e almoço(almoço se aluno ficar dois turnos);
q) Checar recebimento insumos, lanche e vale transporte pelas escolas;
r) Participar da definição das vagas para pactuação;
s) A instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos administrativos e financeiros relativos à oferta de vagas 
para a Bolsa-Formação; 
t) Articular com as demais coordenações a fim de garantir a viabilidade da realização dos cursos
VI – Ao Coordenador-adjunto de Fiscalização, monitoramento e avaliação compete:
a) Garantir a legalidade de todo o processo de pagamento e recebimento do Pronatec;
b) Acompanhar os investimentos em estrutura;
c) Identificar novas formas de financiamento Pronatec. 
d) Informar, formal e tempestivamente, à SETEC/MEC e ao FNDE ocorrências que possam interferir na execução da Bolsa-Formação; 
e) Garantir que as escolas submetam-se às orientações para execução da Bolsa-Formação divulgadas pela SETEC/MEC e pelo FNDE, inclusive aquelas relativas às condu-
tas vedadas em períodos eleitorais; e 
f) Elaborar Manual de processos de controle e avaliação (financeira e educacional);
g) Participar da definição das vagas para pactuação;
h) Instruir as unidades de ensino vinculadas ou subordinadas, caso haja, quanto às normas e procedimentos legais relativos à oferta de vagas para a Bolsa-Formação; 
I) Articular com as demais coordenações a fim de garantir a viabilidade da realização dos cursos.
VII – Ao coordenador-adjunto de comunicação e propaganda compete dar apoio técnico ao planejamento e à gestão de comunicação e propaganda e acompanhar a 
execução dos projetos institucionais do PRONATEC e, notadamente:
a) - desenvolver estratégias e procedimentos de comunicação e propaganda;
b) - desenvolver estratégias e procedimentos de captação;
c) - pesquisar e assegurar a participação da FUNEC em editais e outras fontes de financiamentos que potencializem as ações de comunicação e propaganda do PRONA-
TEC;
d) - gerir a interface e o relacionamento entre a FUNEC e os seus parceiros;
e) - zelar pela regularidade dos procedimentos necessários ao atendimento dos projetos do PRONATEC e de seu interesse;
f) - acompanhar a execução dos projetos institucionais, próprios ou em parceria, da FUNEC;
g) - garantir a interface e o atendimento entre a comunicação e propaganda e as demais diretorias da FUNEC;
h) - elaborar Relatório Mensal de Atividades de comunicação e propaganda.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Palácio do Registro, em Contagem, 02 de abril de 2014. 
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO

Portaria Nº 064, de 02 de abril de 2014.
Altera a Portaria nº 023, de 07 de fevereiro de 2014, que designa membros para comporem o Comitê Gestor e o Comitê Executivo da Bolsa Formação, do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE 
Art. 1º Alterar, acrescentar e renumerar incisos do art. 1º da Portaria nº 023, de 07 de fevereiro de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º [...]
V – Raphael Moreira Maia – Coordenador-adjunta Integração;
VI – Gleice Emerick de Oliveira - Coordenadora-adjunta Integração;
VII – Sandra Aparecida Silva - Coordenadora-adjunta Integração.
[...]
Art. 2º Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de abril de 2014. 
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO

Previcon.

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 007
O Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões conforme 
indicado abaixo:

REQUERENTE MATRÍCULA ENTIDADE DE ORIGEM BENEFÍCIO REQUERIDO DECISÃO
MARIA DAS DORES SIMÕES 0116170-5 Prefeitura do Município de Contagem Aposentadoria Indeferido

MARIA HELENA SILVA 199480-6
Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem - FAMUC

Aposentadoria Indeferido

MARIA DE JESUS TEIXEIRA 084023-8
Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem - FAMUC

Aposentadoria Indeferido

Eugênio Cunha dos Santos
Diretor Geral
Departamento de Gestão Previdenciária
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"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 Legislativo

CÂMARA MUNCIPAL DE CONTAGEM- Em cumprimento ao art. 14 § 2º, da Lei 12.232/2010, foi realizado no dia 02 (dois) de Abril de 2014, as 14h00min (quatorze 
horas) no Plenário da Câmara Municipal de Contagem, Sessão Publica de abertura dos envelopes contendo orçamentos das empresas: ACSIV Sistemas Ltda no valor de 
R$ 26.750,00 (vinte e seis mil setecentos e cinqüenta reais), Interauta Comunicação Visual no valor de R$ 24.500,00(vinte e quatro mil e quinhentos reais) e Marques 
e Silva Consultoria em Informática Ltda no valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais). Foi declarado vencedor o orçamento de menor preço, Interauta Comunicação 
Visual no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). 02 de Abril de 2014. Vereador Gil Antônio Diniz- Presidente.
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