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DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
Aprova o regulamento que disciplina o uso de 
uniformes da Guarda Municipal de Contagem 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; e 
considerando o disposto no inciso II do Artigo 29, da Lei Complementar nº 23, de 1º de novembro 
de 2006;

DECRETA:
Art.1º Fica aprovado o Regulamento de Uniformes da Guarda Municipal de Contagem, constante 
do Anexo Único deste Decreto.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3º Revoga-se o Decreto nº 1.227, de 15 de setembro de 2009.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de julho de 2014.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 
Secretário Municipal de Defesa Social

DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º O presente Regulamento tem por finalidade disciplinar o uso de uniformes, símbolos, distintivos, 
insígnias e identificação do Guarda Municipal de Contagem, bem como estabelecer regras quanto à sua 
apresentação pessoal. 

Art.2º É dever do Guarda Municipal de Contagem:

I - utilizar o uniforme, peças complementares, insígnias, identificação e símbolos da Guarda Municipal de 
Contagem;

II - apresentar-se com o uniforme completo, limpo, sem manchas e bem passado;

III - comparecer ao serviço asseado, alinhado, barbeado e com cabelo curto ou, se mulher, com o cabelo 
preso, nos termos do disposto no artigo 12, §4º deste Decreto;

IV - zelar pela conservação e limpeza do uniforme e demais peças, bem como manter o brilho dos metais e o 
polimento dos calçados;

V - usar a cobertura (boina, quepe ou boné) em locais descobertos;

VI – usar a cobertura (boina, quepe ou boné), para execução do serviço operacional, independente se o local 
for aberto ou fechado. 



Contagem, 29 de  julho de 2014 Página 2 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 3430

"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.

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:: Inês Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451

 

 

§1º É considerado cabelo curto para mulheres, aquele cujo comprimento fica acima da gola do uniforme 
(parte superior do colarinho), estando em posição ereta.

§2º É dispensável o uso da boina, quepe ou boné no interior de viaturas, nos setores destinados a apoio, 
serviço administrativo, descanso, alojamentos e refeitórios.

Art. 3º É expressamente proibido:

I - alterar a composição e as características do uniforme, bem como suprimir ou adicionar peças, insígnias, 
distintivos, tarjas, medalhas, prendedores não previstos neste Regulamento;

II - vestir peças de uniformes desabotoadas ou abertas;

III - comparecer uniformizado a qualquer lugar sem o devido decoro, bem como participar de reuniões e 
manifestações de caráter político-partidário ou de atividades estranhas àquelas desempenhadas pelo Guarda 
Municipal;

IV - usar uniforme nas folgas, férias e licenças;

V - emprestar o uniforme, vendê-lo ou doá-lo;

VI - cortar o cabelo do tipo “topete”, “moicano” ou utilizar o cabelo levantado na parte anterior da cabeça, 
com ou sem gel fixador;

VII - cortar o cabelo com máquina inferior a de nº 05, no caso de mulher; 

VIII - usar piercing em local visível do corpo, bandana, faixa, lenço ou touca;

IX - ostentar tatuagem em local visível do corpo que simbolize apologia à violência ou qualquer outro 
assunto de natureza depreciativa que atente contra os princípios da Guarda Municipal;

X - usar peças dos uniformes em conjunto com trajes que não estão previstos neste Regulamento;

XI - retirar as peças do uniforme durante a jornada de trabalho, exceto a cobertura que poderá ser retirada nas 
condições estabelecidas no § 2º do art. 2º deste Regulamento;

XII - usar costeleta, cavanhaque ou barbicha no queixo;

XIII - utilizar lugar diverso no uniforme para guardar o bastão tonfa;

XIV - usar óculos de grau ou sol, com armação que não seja transparente ou nas cores dourada, preta, prata e 
marrom;

XV - usar os óculos (de sol ou grau) sobre a testa ou cabeça, pendurados no uniforme ou na capa do colete e 
suportes tipo correntinhas, fitas, correias e similares;

XVI - usar óculos com lentes espelhadas ou coloridas ou lentes de contato coloridas ou que apresentem 
desenhos, mesmo que as lentes sejam de grau;

XVII - usar óculos de sol em locais onde a tropa esteja em forma, salvo se expressamente comprovada à 
necessidade, através de prescrição médica;

Art. 4º O uso do uniforme poderá ser restringido ou dispensado no todo ou em parte, nas seguintes 
hipóteses:

I - quando o Guarda Municipal estiver à disposição de outros órgãos ou desempenhando atividades 
administrativas ou especiais;

II - por recomendação de saúde ocupacional e/ou perícia médica.
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Parágrafo único. Caberá ao Comandante da Guarda Municipal autorizar a restrição ou dispensa a que se 
refere este artigo.

Art. 5º O Guarda Municipal deverá comparecer às solenidades ou atos sociais com o uniforme previsto para 
a ocasião ou determinado pelo Comandante da Guarda Municipal.

CAPÍTULO II
DOS UNIFORMES

Art.6º Ficam instituídos os seguintes uniformes e suas respectivas siglas:

UNIFORMES SIGLAS

1. UNIFORMES OPERACIONAIS UOP
1.1 Uniforme Operacional Geral UOP 01 A
1.2 Uniforme Operacional Geral B UOP 01 B
1.3 Uniforme Operacional para Missões Especializadas (GME) UOP 02 A
1.4 Uniforme Operacional para Grupamento Ambiental (GMA) UOP 02 B
1.5 Uniforme Operacional para Escolta UOP 03
1.6 Uniforme Operacional para Motociclista UOP 04
1.7 Uniforme Operacional para Ciclista UOP 05
1.8 Uniforme Operacional para atividade de Trânsito UOP 06
2. UNIFORMES ADMINISTRATIVOS UAD
2.1 Uniforme Administrativo básico UAD 01
2.2 Uniforme para Gestante UAD 02
2.3 Uniforme para Banda de Música UAD 03
2.4 Uniforme para Manutenção UAD 04
3. UNIFORME PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS UPD
3.1 Uniforme para Práticas Desportivas básico UPD 01
3.2 Uniforme para Práticas Desportivas – Abrigo UPD 02
3.3 Uniforme para Práticas Desportivas – Atividades aquáticas UPD 03
4. UNIFORME DE CERIMÔNIA UCE
5. UNIFORME PARA CURSOS OPERACIONAIS UCO
6. UNIFORME PARA CURSO DE FORMAÇÃO UCF

Art. 7º A composição, uso e posse dos uniformes estão discriminados nos Anexos I, II, III e IV deste 
Regulamento.

CAPÍTULO III
DOS SIMBOLOS, IDENTIFICAÇÃO, INSIGNIAS E DISTINTIVOS.
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Seção I
Dos Símbolos

Art.8º Serão fixados símbolos nas peças de uniforme, conforme modelos abaixo: 

I - Na gandola, camisa, blusão e jaqueta, o símbolo será costurado a 02 (dois) cm acima do bolso esquerdo e 
fixado com velcro no colete balístico;

II - Na boina, o símbolo será em metal e deverá ser fixado com velcro do lado direito;

III - Na túnica de cerimônia, o símbolo será fixado com velcro a 1cm acima do centro do bolso esquerdo;

IV – No quepe, o símbolo será fixado na parte central;

V - Na gandola, camisa, blusão e jaqueta, os símbolos serão utilizadas nas mangas a 2 (dois) cm abaixo da 
costura do ombro, sendo do lado direito a Bandeira do Estado de Minas Gerais e do lado esquerdo a 
Bandeira do Município de Contagem.

      � 
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Seção II
Da Identificação do Guarda Municipal

Art.9º A identificação do Guarda Municipal dar-se-á mediante: 

I - Plaqueta:

a) Na plaqueta em resina de plástico duro com fundo preto será inscrita a abreviatura em letras maiúsculas do 
cargo ou função designada, nome ou sobrenome do Guarda Municipal, bem como o seu tipo sanguíneo e 
fator RH. A referida peça será fixada a costura superior do bolso direito dos uniformes de cerimônia e 
gestante (modelo abaixo);

II - Tarjeta (sutache)

b) A tarjeta em tecido preto será preenchida seguindo os mesmos critérios da plaqueta e será fixada na parte 
superior do bolso direito dos uniformes administrativos e operacionais, inclusive no colete balístico (modelo 
abaixo).

Seção III
Das Insígnias

Art.10 As insígnias são dispositivos que permitem identificar e distinguir visualmente o cargo ou a função 
gratificada (Chefe de Turma ou Grupamento) ocupada pelo Guarda Municipal.

I - A insígnia referente ao cargo de Guarda Municipal será fixada através de costura abaixo dos símbolos 
relativos as Bandeiras do Estado de Minas Gerais e do Município de Contagem, nas mangas dos uniformes 
UCE,UAD 01,02,03,04, UOP 01A e 01B, 04 e 06;

II - A insígnia de Chefe de Turma será fixada nas mangas dos uniformes  UCE, UAD 01,02,03 e 04, UOP 
01A, 01B, 04 e 06 seguindo os mesmos critérios do inciso I deste artigo;

III - A insígnia de Chefe de Grupamento será fixada nas mangas dos uniformes UCE, UAD 01,02,03 e 04, 
UOP 01A, 01B, 04,  e 06 seguindo os mesmos critérios do inciso I deste artigo;

GMC FULANO O+ 

GMC FULANO O+ 
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IV - A insígnia relativa à Gerência de Missões Especializadas - GME será utilizada na manga dos uniformes 
do lado esquerdo, a 03 (três) cm abaixo do símbolo referente à Bandeira do Município de Contagem.

                                 

V - A insígnia do Gerente será usada acima dos ombros encaixada nas platinas abotoáveis da gandola e 
camisa nos seguintes uniformes: UCE, UAD (01, 03 e 04) e UOP (01A, 01B, 04, 05 e 06);

VI - A insígnia do Diretor será usada acima dos ombros encaixada nas platinas abotoáveis da gandola e 
camisa nos seguintes uniformes: UCE, UAD (01, 03 e 04) e UOP (01A, 01B, 04, 05 e 06);

VII - A insígnia do Subcomandante será usada acima dos ombros encaixada nas platinas abotoáveis da 
gandola e camisa nos seguintes uniformes: UCE, UAD (01, 03 e 04) e UOP (01A, 01B, 04, 05 e 06);

VIII - A insígnia do Comandante será usada acima dos ombros encaixada nas platinas abotoáveis da gandola 
e camisa nos seguintes uniformes: UCE, UAD (01, 03 e 04) e UOP (01A, 01B, 04, 05 e 06);

§1º No caso do uniforme UCE, as insígnias de Gerente, Diretor, Subcomandante e Comandante da Guarda 
Municipal serão de platina dura. 

§2º As insígnias abaixo serão usadas nas golas dos uniformes UOP (01 B, 02 A, 02 B) e na gola da jaqueta 
de frio.
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Seção IV
Dos Distintivos

Art.11 Os Distintivos de cursos, utilizados pela Guarda Municipal, são os seguintes: 

I - Distintivos de cursos promovidos pela Guarda Municipal; 

a) Os Distintivos de cursos e estágios realizados pela Guarda Municipal serão confeccionados em tecido, 
emborrachado, acrílico ou metal, consoante às especificações técnicas e condições de utilização aprovadas 
pelo Comandante da Guarda Municipal e serão de uso facultativo por seus possuidores;

II - Distintivos de Cursos promovidos por outros órgãos;

a) Os Distintivos de cursos realizados por outros órgãos poderão ser reconhecidos pelo Comando da Guarda 
Municipal, desde que tenha carga horária mínima de 40 horas/aulas.

§1º Os Distintivos em tecido ou emborrachado serão usados nos uniformes operacionais e colete balístico, 
sendo que este último, devido à falta de bolso, deverá ser utilizado acima da tarjeta de identificação.

§2º Os Distintivos em metal ou acrílico referentes a cursos, especializações e estágios serão usados 
exclusivamente nos uniformes administrativos ou de cerimônia.

§3º Serão permitidos o uso de, no máximo, 02 (dois) Distintivos, posicionados acima do bolso direito, rente à 
costura e corresponderão sempre ao curso de maior destaque ou de maior duração.

§4º A utilização do Distintivo dependerá do requerimento do interessado e será submetido à apreciação da 
Comissão Permanente de Uniforme - CPU.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS DE USO DOS UNIFORMES

Art.12 O Guarda Municipal deve primar pela boa apresentação pessoal e manutenção da padronização no 
uso dos uniformes constantes neste Regulamento.

§1º A Guarda Municipal uniformizada poderá usar maquiagem e adornos, desde que obedecidas às
seguintes regras gerais:

I - maquiagem: moderada e em tons discretos, sempre em conformidade com as condições e exigências do 
ambiente (baile, representação, formatura, instrução e serviço Operacional ou Administrativo);

II - adornos:

a) brincos - 01 (um) em cada orelha, em tamanho que não ultrapasse, em mais de 01 (um) centímetro no 
final do lóbulo da orelha, havendo mais de um furo na orelha, o brinco será usado naquele existente no 
lóbulo;

b) anel - até 03 (três), incluindo a aliança e anel de formatura, nas cores dourada e prateada;

c) relógio - 01 (um), de pulso, com pulseira metálica prateada ou dourada, de couro ou de plástico nas cores 
marrom ou preta; 
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d) cordão - 01 (um) no pescoço;

e) pulseira no pulso - 01 (uma) metálica, cor dourada e/ou prateada, de fina espessura e formados por uma 
única volta e com diâmetro máximo de 03 (três) milímetros para os aros.

§2º O Guarda Municipal uniformizado poderá usar bigode e adorno, desde que obedecidas às seguintes 
regras gerais:

I - bigode: aparado na linha do lábio, não podendo as suas pontas ultrapassarem as comissuras labiais;

II - adornos:

a) anel - até 02 (dois), incluindo a aliança e anel de formatura, nas cores dourada e prateada, com largura 
máxima de 01 (um) cm cada;

b) relógio - 01 (um), de pulso, com pulseira metálica prateada ou dourada, de couro ou de plástico nas cores 
marrom ou preta;

c) cordão - 01 (um) no pescoço;

d) pulseira no pulso (01) uma, metálica, prata, dourada ou preta de fina espessura e formados por uma única 
volta e com diâmetro máximo de três milímetros para os aros.

§3º Os Guardas Municipais deverão manter as unhas com comprimento máximo limitado pelo alinhamento 
da ponta dos dedos, e se mulher, poderá pintá-las e usar adesivos e desenhos em cores discretas.

§4º A Guarda Municipal que possui cabelo médio ou longo deverá usá-lo preso firmemente, sem pontas 
soltas, em penteados como coque (com “redinha” em nylon ou algodão em cor discreta) ou trança embutida 
até a altura da gola do uniforme, sendo permitido o uso de penteado “rabo de cavalo” ou trança única para 
atividade física.

§5º Considera-se manutenção da padronização no uso dos uniformes para fins deste Regulamento as 
seguintes características:

I - A barra da calça dos uniformes deverá estar alinhada com a parte superior do cano do coturno ou sapato 
de forma a encobrir totalmente a meia, ou por dentro da bota (culote) naqueles compostos com esse tipo de
calçado;

II - A saia, em relação ao comprimento, deve cobrir completamente o joelho e possuir bainha lisa;

III - A túnica não deve conter vinco nas mangas;

IV - O cinturão operacional será usado com acessórios, na forma que se segue:

a) Para os destros, o porta algema será utilizada no lado direito, próximo a fivela do cinturão; o porta coldre 
do lado direito; fiel retrátil lado direito, porta tonfa do lado esquerdo; porta cartucho do lado esquerdo, 
próximo a fivela do cinturão.

b) Para os canhotos, o porta algema será utilizado no lado esquerdo, próximo a fivela do cinturão; o porta 
coldre, do lado esquerdo; fiel retrátil lado esquerdo, porta tonfa do lado direito; porta cartucho do lado 
direito, próximo a fivela do cinturão.

V - os acessórios, tais como: porta-celular, porta chaves e outros deverão ser na cor preta.

Paragrafo único. Os adornos de que trata o §5º deste artigo não devem fazer apologia a violência ou a 
qualquer outro assunto de natureza depreciativa, que atente contra os princípios da Guarda Municipal.
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CAPÍTULO V
DAS PEÇAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Art.13 São peças complementares dos uniformes:

I – Alamar;

II - Capa de chuva transparente;

III - Fiel retrátil;

IV - Luva para ciclista/motociclista;

V - Porta treco;

VI – apito;

VII - lanterna;

VIII - tonfa;

IX - algemas;

X - rádios comunicadores;

XI - luvas pretas de couro;

XII - bolsa preta;

XIII - carteira preta;

XIV - jaqueta de frio azul-marinho dupla face;

XV - óculos pretos para ciclista.

Art. 14 São equipamentos de proteção individual:

I - escudo e capacete para controle de distúrbios civis; 

II - cotoveleiras;

III - joelheiras;

IV - capacete para ciclista;

V - colete balístico;

VI - capacete para ciclista e motociclista.

CAPÍTULO VI
UNIFORMES DE POSSE OBRIGATÓRIA

Art.15 São uniformes de posse obrigatória:

I - Uniforme de Práticas Desportivas, de posse obrigatória para todos os Guardas Municipais;

II - Uniforme Administrativo, de posse obrigatória para os Guardas Municipais;

III - Uniforme Operacional, de posse obrigatória para todos os Guardas Municipais e de acordo com a 
atividade a que forem designados;

IV - Uniforme para Cursos Operacionais, de posse obrigatória para todos os Guardas Municipais, que 
realizarem curso ou estágio Operacional;
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V - Uniforme para Curso de Formação, de posse obrigatória para todos os Guardas Municipais em curso de 
formação;

VI - Uniforme de cerimônia, de posse obrigatória para todos os Gerentes, Diretores, Subcomandante e 
Comandante, exceto se forem dispensados por ato do Secretário Municipal de Defesa Social. 

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.16 O Guarda Municipal fará jus ao auxílio-uniforme para aquisição do uniforme e somente poderá 
adquiri-lo através de fornecedor credenciado pelo Município de Contagem.

§1º A Gerência de Recursos Logísticos da Secretaria Municipal de Defesa Social – SEDSCON deverá emitir 
a Guia para Aquisição de Uniforme – GAU e entregá-la ao Guarda Municipal preenchida com os seus dados 
pessoais em 03 (três) vias;

§2º Caberá ao Guarda Municipal devolver 01(uma) via da GAU no órgão mencionado no §1º deste artigo, 
preenchida pela empresa credenciada, acompanhada da Nota Fiscal, no prazo de 10 (dez) dias após a 
aquisição do uniforme.

Art. 17 Todos os uniformes e peças complementares deverão seguir rigorosamente o previsto neste 
Regulamento.

Art.18 Os uniformes, as peças complementares, símbolos e insígnias e equipamentos de proteção individual 
são de propriedade do Município de Contagem e de uso exclusivo dos integrantes da Guarda Municipal e 
serão devolvidos nos casos de exoneração, demissão, falecimento ou dano/desgaste.

§1º A devolução dos objetos a que se refere o caput deste artigo deverá ocorrer na Gerência de Recursos 
Logísticos da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDSCON, pelo Guarda Municipal ou seu 
representante, no caso de exoneração, demissão, dano/desgaste e pelos familiares na hipótese de falecimento. 

§2º No caso de demissão ou exoneração de ofício, o Presidente da Comissão Permanente de Uniforme –
CPU deverá adotar as providências para que a devolução seja realizada.

§3º O uniforme e/ou os equipamentos de proteção individual danificado ou que sofrer desgaste pelo uso 
serão devolvidos e o Guarda Municipal deverá comprovar que realizou novas aquisições.

§4º O responsável pelo órgão mencionado no §1º deste artigo deverá exercer o controle sobre a aquisição e 
devolução dos objetos mencionados no caput deste artigo, através de formulário ou outro instrumento de 
controle.

§5º Os uniformes devolvidos serão incinerados e os equipamentos de proteção individual passarão por uma 
inspeção para fins de reaproveitamento ou eliminação. 

Art.19 Os critérios para utilização dos Distintivos e casos omissos serão definidos/disciplinados em portaria 
expedida pelo Secretário Municipal de Defesa Social em conjunto com o Comandante da Guarda Municipal. 

Art.20 O descumprimento ao estabelecido no presente Regulamento implicará sanções previstas em Lei.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de julho de 2014.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 
Secretário Municipal de Defesa Social
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DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANEXO I
UNIFORMES OPERACIONAIS

UOP 01A

UNIFORME OPERACIONAL GERAL 
USO 

composição básica:

- boina azul-marinho;

- gandola de mangas curtas azul-marinho;

- camiseta de malha branca de mangas curtas;

- calça azul-marinho;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião preto;

- coturno preto;

- colete a prova de balas com capa preta.

1) Em atividades 
operacionais, atividades 
internas, mediante 
determinação. 

UOP 01B

UNIFORME OPERACIONAL GERAL B
USO 

composição básica:

- boina azul-marinho;

- gandola azul-marinho de mangas compridas;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas;

- calção azul-marinho;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião preto;

- coturno preto;

- colete a prova de balas com capa preta.

1) Em atividades 
operacionais;

2) Somente poderá ter seu 
uso autorizado pelo 
Comandante da Guarda 
Municipal, em situações 
excepcionais e justificadas. 

UOP 02A
UNIFORME OPERACIONAL PARA MISSÕES 

ESPECIALIZADAS USO 
composição básica:
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- boina azul-marinho;

- gandola camuflada azul de mangas compridas;

- camiseta de malha  azul-marinho de mangas curtas;

- calça camuflada  azul 

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião preto;

- coturno preto;

- colete a prova de balas com capa preta.

1) Em serviços 
especializados. 

UOP 02B

UNIFORME OPERACIONAL PARA GRUPAMENTO 
AMBIENTAL USO 

composição básica:

- gorro de selva camuflado verde e marrom;

- gandola camuflada verde e marrom de mangas compridas;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas;

- calção camuflada verde e marrom;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião na cor preta;

- bota preta;

- colete a prova de balas com capa preta.

1) Em serviços 
especializados. 

UOP 03

UNIFORME OPERACIONAL PARA ESCOLTA
USO 

composição básica:

- terno preto; 

- sapato preto;

- blazer preto;

- calça ou saia social preta;

- meia social preta;

- meia-calça fina cor da pele, quando usando saia;

- sapato social preto de salto médio.

1) Em serviços de escolta e 
segurança de autoridades. 

UOP 04 UNIFORME OPERACIONAL PARA MOTOCICLISTA USO 
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composição básica:

- capacete fechado branco;

- cotoveleira, joelheira e caneleira preta.
1) Em serviços com 
motocicletas. 

Observação: demais peças de acordo com a gerência em que o 
Guarda estiver exercendo suas atividades.

UOP 05

UNIFORME OPERACIONAL PARA CICLISTA
USO 

composição básica:

- capacete na cor branca com pala preta;

- boina azul-marinho;

- camisa pólo ciclista branca;

- bermuda ciclista azul-marinho;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meias brancas modelo esporte;

- tênis preto; 

- colete a prova de balas com capa preta;

- joelheiras pretas;

- cotoveleiras pretas.

1) Em serviços com 
bicicletas. 

UOP 06

UNIFORME OPERACIONAL PARA ATIVIDADE DE 
TRANSITO USO 

composição básica:

- boné branco;

- gandola de mangas curtas azul-marinho;

- camiseta de malha branca de mangas curtas;

- calça azul-marinho;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião preto;

- coturno preto;

- colete a prova de balas com capa preta;

1) Em atividades de apoio 
ao trânsito. 
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- cordão alamar branco.

DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANEXO II
UNIFORMES ADMINISTRATIVOS

UAD 01

UNIFORME ADMINISTRATIVO
USO 

composição básica:

- boina azul-marinho;

- camisa azul-claro de mangas curtas;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas; 

- calça azul-marinho modelo social;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- meia social preta;

- sapato social preto;

- saia azul-marinho modelo social;

- meia-calça fina cor da pele, social, lisa, quando usando saia;

- sapato social preto de salto médio.

1) Em atividades 
administrativas, 
solenidades e em outras 
situações, mediante 
determinação. 

UAD 02
UNIFORME PARA GESTANTE

USO 
composição básica:
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- boina azul-marinho;

- vestido azul-marinho (“jumper” sem mangas);

- camisa azul-claro de magas curtas;

- meia-calça fina cor da pele, social, lisa para gestante;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas;

- sapato social preto de salto médio.

1) Restrito as atividades 
internas, substituindo os 
demais uniformes, 
enquanto durar a gestação. 

UAD 03

UNIFORME PARA BANDA DE MÚSICA
USO 

composição básica:

- boina azul-marinho;

- camisa azul-claro de mangas curtas;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas; 

- calça azul-marinho modelo social;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- meia social preta;

- sapato social preto;

- saia azul-marinho modelo social;

- meia-calça fina cor da pele, social, lisa, quando usando saia;

- sapato social preto de salto médio;

- cordão alamar branco.

1) Em atividades 
administrativas, 
solenidades, eventos e em 
outras situações, mediante 
determinação. 

UAD 04

UNIFORME PARA MANUTENÇÃO
USO 

composição básica:

- boina azul-marinho;

- blusão administrativo azul-marinho;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas;

- calça azul-marinho;

- bota preta de cano curto;

- meia social preta.

1) Em atividades 
relacionadas à manutenção 
e logística. 

DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANEXO III
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UNIFORME PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS

UPD 01

UNIFORME PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS
USO 

composição básica:

- camiseta regata azul-marinho;

- calção azul-marinho; 

- camiseta sem mangas para na cor azul-marinho;

- bermuda (tensor) sintética com elastômero azul-marinho

- top”de tecido sintético com elastômero azul-marinho;

- meia branca modelo esporte;

- tênis preto.

1) Em atividades 
desportivas. 

UPD 02

UNIFORME PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS - ABRIGO
USO 

composição básica:

- calça de tactel;

- blusa de frio de tactel;

- camiseta de malha branca de mangas curtas;

- meia  branca modelo esporte;

- tênis preto.

1) Em atividades 
desportivas, competições 
ou em descolamentos. 

UPD 03

UNIFORME PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS
USO 

composição básica:

- calção preto de natação;

- touca preta de natação;

- óculos com armação preta para natação;

- maiô preto de tecido sintético com elastômero; 

1) Em atividades 
aquáticas. 

DECRETO nº 366, de 28 de julho de 2014.
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REGULAMENTO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANEXO IV
UNIFORME DE CERIMÔNIA, CURSO DE FORMAÇÃO E CURSOS OPERACIONAIS

UCE

UNIFORME DE CERIMÔNIA 
USO 

composição básica:

- quepe azul-marinho; 

- camisa azul-claro de mangas compridas;

- túnica azul-marinho;

- gravata vertical preta;

- sapato social preto;

- calça azul-marinho modelo social, com friso lateral azul claro;

- cinto azul- marinho com fivela prateada;

- meia social preta; 

- saia azul-marinho modelo social com friso lateral azul claro;

- meia-calça fina cor da pele;

- sapato social preto de salto médio;

- cordão alamar amarelo.

1) Em solenidades, eventos 
sociais e em outras 
situações, mediante 
determinação.

UCO

UNIFORME OPERACIONAL PARA CURSOS 
OPERACIONAIS USO 
composição básica:

- boné azul marinho;

- camiseta de malha azul marinho de mangas curtas;

- calção azul-marinho;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- cinturão completo;

- meião preto;

- coturno preto.

1) Em cursos ou estágios 
operacionais. 

UCF
UNIFORME PARA CURSO DE FORMAÇÃO

USO 
composição básica:
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- calça jeans azul-marinho;

- camiseta de malha azul-marinho de mangas curtas;

- cinto azul-marinho com fivela prateada;

- tênis na cor preta;

- meia branca, modelo esporte.

1) Em período de 
formação.  
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Controladoria 
Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO
O presidente da comissão processante constituída pela portaria nº 121 de 24 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial de Contagem de 02/07/2014, tendo em 
vista o que dispõe o art. 157, III da Lei nº 2.160/90, promove, pelo presente edital, a citação de LUCIANA MENIN FERREIRA, matrícula nº. 192063-6, Médica Nefrologis-
ta, residente a Rua: Patagônia, nº 274, apt.801, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG, mas atualmente está em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar 
da publicação deste, comparecer à Corregedoria situada a Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, a fim de apresentar defesa escrita nos autos 
do Processo Administrativo Disciplinar 02/040/2014, sob pena de revelia, bem como, acompanhar o processo disciplinar a que responde por supostos ilícitos funcionais 
e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.
Contagem, 23 de julho de 2014.
PHILIPPE AUGUSTO LOPES FERREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Extrato da Portaria Nº 128, de 21 de julho de 2014, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado : A. A. S., MATRÍCULA Nº. 141014-1, GERENTE ADMINISTRATIVA.
Comissão Processante: Presidente e Relatora       Camila Garcia Ramos.
Membros: Samuel Miranda Junior
Yasmine Luciane Maia Bernardes.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 21 de julho de 2014.

Extrato da Portaria Nº 154, de 24 de julho de 2014, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado :    A. M. S., MATRÍCULA Nº. 1450894, PORTEIRO VIGILANTE
Comissão Processante: Presidente e Relator          Samuel Miranda Júnior
 Membros: Philippe Augusto Lopes Ferreira.
Yasmine Luciane Maia Bernardes.
Controladoria Geral do Município, Contagem, 24 de julho de 2014.

Portaria Nº 144, de 22 de julho de 2014.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º  do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/066/2013, através da Portaria Nº 238 de 25 de outubro de 2013, para apuração de irregularidades supos-
tamente cometidas pelos servidores, ANA LETÍCIA BRANDÃO G. PORTO, matrícula 1570910, Médico Pediatra, ELLEN PATRÍCIA FARIA DE A. SANTOS, matrícula 1770617, 
Médico Cirurgião, FABIANO ANDRADE CAMARGOS, matrícula 1995579, Médico Socorrista e ARIELE TON LEAL, matrícula 1540803, Médica Pediatra;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 01/066/13 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 90 (noventa) dias, dos servidores ANA LETÍCIA BRANDÃO G. PORTO, matrícula 
1570910, Médico Pediatra, ELLEN PATRÍCIA FARIA DE A. SANTOS, matrícula 1770617, Médico Cirurgião, FABIANO ANDRADE CAMARGOS, matrícula 1995579, Médico 
Socorrista e ARIELE TON LEAL, matrícula 1540803, Médica Pediatra, com fundamento legal no art. 112, III e IX c/c  Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servi-
dor obrigado a permanecer no serviço, nos termos dos Art.47 c/c Art.126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.230
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do cargo de provimento em 
comissão de Gestor II, Nível IX, CPC 781, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, o servidor ALYSSON PAIXAO DE OLIVEIRA ALVES, a partir de 
1º(primeiro) de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.251
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A00428/2014; nos termos do Artigo 21 §2º, 
Artigo 30 Inciso III e Artigo 33 inciso III, todos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; declara a VACÂNCIA, a partir de 16 de janeiro de 2014, do cargo de provi-
mento efetivo de Secretária Escolar, Nível III, Grau “F”, da servidora ZAIRA RAMOS DE OLIVEIRA, matrícula 01189510, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em 
virtude de nomeação e posse realizadas em cargo não acumulável, por meio do Ato Administrativo nº 14.390 de 10 de dezembro de 2013. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.256
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A07946/2013; nos termos do Artigo 21 §2º, Arti-
go 30 Inciso III e Artigo 33 inciso III, todos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; declara a VACÂNCIA, a partir de 11 de junho de 2013, do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, Nível II, Grau “E”, da servidora ROSIMAR OLIVEIRA DIAS, matrícula 01277606, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em 
virtude de nomeação e posse realizadas em cargo não acumulável, por meio do Ato Administrativo nº 13.607 de 15 de maio de 2013. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.264
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A04706/2014; nos termos do Artigo 31 da Lei nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 01452220, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, a servidora MERCIA MIRANDA DE ARAUJO ANDRADE, a partir de 24 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.265
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 
de maio de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; e os despachos exarados no processo 01A04996/2014; EXONERA, a 
pedido, do cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC 172, o servidor RUI DE SENA PAULA FILHO, lotado na Secretaria Municipal de Governo – 
Regional Petrolândia, a partir de 07 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.266
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, os despachos exarados PA SEAD nº 02/2014; CONCEDE licença para o desempenho de 
mandado classista de entidade sindical no Sindicato dos Servidores Fiscais de Contagem - SISFISCO, nos termos do art. 91, da Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 
1990, ao servidor CLAUDIO WALTER DAS DORES ASSUNÇAO, titular do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, Nível XIV, Padrão “P17”, lotado na Secretaria 
Municipal de Fazenda – Secretaria Municipal Adjunta da Receita, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2014 a 19 de dezembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA
Prefeito Municipal
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.267
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Licitações, Concessões e Permissões, Nível VI, CPC 462, lotado na Procuradoria Geral do Municí-
pio, o servidor THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, a partir de 04 de julho de 2014.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC 661, lotado na Procuradoria Geral do Município, o servidor THIAGO DE FREITAS 
OLIVEIRA, a partir de 04 de julho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.268
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 



Contagem, 29 de  julho de 2014 Página 21 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 3430

"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.

combinado com os Artigos 12, inciso II, e 110, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de 
maio de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; TORNA SEM EFEITO o 
Artigo 2º do Ato Administrativo nº 15.121 datado de 10 de junho de 2014, que nomeia o servidor ATILIO ANTONIO BELOTE, para o cargo de provimento em comissão 
de Diretor Geral do Departamento de Programas, Projetos e Convênios, Nível VIII, CPC 745.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.269
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com-
binado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 150, de     28 de 
agosto de 2013; e os despachos exarados no processo 01A05094/2014; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretora Geral do Departamento 
de Projetos, Nível IV, CPC 12, a servidora JULIANNA SOUZA SALOMAO, lotada no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, entidade que 
compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 11 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.270
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A09371/2013; nos termos do Artigo 21 §2º, 
Artigo 30 Inciso III e Artigo 33 inciso III, todos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; declara a VACÂNCIA, a partir de 03 de setembro de 2013, do cargo de pro-
vimento efetivo de Assistente Escolar, Nível IV, Padrão “P6”, do servidor CELSO MAGELA VALADARES, matrícula 01351377, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
em virtude de nomeação e posse realizadas em cargo não acumulável, por meio do Ato Administrativo nº 13.920 de 06 de agosto de 2013.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.271
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A04967/2014; nos termos do artigo 31, da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1, Nível XIIIA, Padrão P1, matrícula nº. 
0145279, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a servidora MARILEIA DE PAULA SOUZA RABELO, a partir de 04 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.272
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A05005/2014; nos termos do artigo 31, da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão P1, matrícula nº. 01434426, 
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a servidora MARINA PEREIRA BARBOSA, a partir de 08 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.273
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, 
que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do cargo de provimento 
em comissão de Diretor Geral do Departamento de Cerimonial, Nível VIII, CPC 712, lotado no Gabinete do Prefeito, o servidor JORGE ANDRE FERREIRA DOS SANTOS, a 
partir de 16 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.274
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 
148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino – Unidade Remota Escola Sindical de Betim, Nível VI, CPC 33, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a 
servidora MAYRA NESIO ROCHA, a partir de 03 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.275
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, considerando o disposto na Lei Complementar 
nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento 
em comissão de Diretora de Comunicação, Nível VI, CPC 36, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a servidora LETICIA DA SILVA ALVES, a partir de 
1º(primeiro) de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.276
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 
148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão de Contabilidade, Nível III, CPC 07, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, o servidor JAIRO ALVES DA SILVA, a partir de 04 
de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.277
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; e nos termos do artigo 92 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CANCELA à disponibilidade para a Fundação de 
Ensino de Contagem - FUNEC, concedida por meio do Ato Administrativo nº 14.760 datado de 28 de fevereiro de 2014, da servidora SONIA REGINA MELO OLIVEIRA, 
titular de cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1, Nível XIIIA, Padrão “P7”, apostilada no cargo de Diretor Geral, Nível VIII, matrícula n° 
01087467, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.278
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e Artigo 32, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 
de maio de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; e os despachos exarados no processo 01A05076/2014; EXONERA, a 
pedido, do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC 72, a servidora ROSANGELA DA FONSECA COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, a partir de 07 de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.279
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e 110, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de 
maio de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo 
de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC 681, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o servidor JOSE SABOIA DOS SANTOS, a 
partir de 21 de julho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.280
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar 066, de 08 de julho de 2009; e as alterações impostas pela 
Lei Complementar nº. 126, de 20 de dezembro de 2011; DISPENSA, a pedido, da designação para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de  Educação  
Profissional,  Referência FC-2, CFC 07, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a Servidora DEBORA MARIA FERNANDES LOBATO, a partir de 21 de maio de 
2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.281
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com os Artigos 12, inciso II, e 110, ambos da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 151, 
de 28 de agosto de 2013; RESOLVE:
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Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Conservação, Nível III, CPC 26, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes 
de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, o Servidor EVALDO RAIMUNDO FONTES, a partir de 1º(primeiro) 
de julho de 2014.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Manejo Arbóreo, Nível V, CPC 30, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de 
Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, o Servidor EVALDO RAIMUNDO FONTES, a partir de 1º(primeiro) de 
julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.282
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Apoio à Representação, Nível III, CPC 316, lotado no Gabinete do Prefeito, o servidor MARLON 
PORTES NEVES, a partir de 21 de julho de 2014.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Apoio à Representação, Nível III, CPC 316, lotado no Gabinete do Prefeito, o servidor LUIZ 
HENRIQUE GROSSI DE LIMA E SOUZA, a partir de 21 de julho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.283
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC 380, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, o servidor 
MATHEUS MELLO PORTO MAIA, a partir de 21 de julho de 2014.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC 380, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, o servidor 
MARLON PORTES NEVES, a partir de 21 de julho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.284
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor II, Nível V, CPC 385, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a servidora SILVANIA GONÇALVES DE SOUZA, a partir de 21 de 
julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.287
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Atendimento à Mulher, Nível III, CPC 255, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a servidora DALVA MARIA PESSOA 
DE SOUZA, a partir de 14 de julho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.288
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC 159, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda – Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, a servidora TATIANA MILIANA DOS REIS, a partir de 16 de julho de 2014.
Art.2º EXONERAR, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Avaliação, Nível III, CPC 220, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda – Secretaria 
Municipal Adjunta da Receita, o servidor RHAIAN LUIS PEREIRA SILVA, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2014.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Avaliação, Nível III, CPC 220, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda – Secretaria Municipal 
Adjunta da Receita, a servidora TATIANA MILIANA DOS REIS, a partir de 16 de julho de 2014. 
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.289
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com-
binado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 04 
de julho de 2012; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Operacional, Nível I, CPC 01, lotado 
na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, o servidor GERALDO CREPALDE 
PENA, a partir de 27 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.290
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com-
binado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 04 de 
julho de 2012; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor Operacional, Nível I, CPC 04, lotado 
na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o servidor NEWTON MARTINS, a partir de 14 
de julho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.291
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 
04 de julho de 2012; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relaciona-
dos, lotados na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a partir de 15 de julho de 2014, 
conforme descrito:

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC

FELIPE VIEIRA DA SILVA Gerente de Casa Cultura Nair Mendes Moreira III 11

LAYLA GOMES DIAS Gerente de Galeria de Artes Visuais III 09

FABIO SOUZA LOPES Gerente de Formação Cultural III 07

RENATA LUISA DE MORAIS ALMEIDA Gerente de Artes Cênicas III 12

SABRINA ANTUNES VIDIGAL Gerente de Biblioteca Municipal Dr. Edson Diniz III 13

JAQUELINE APARECIDA ABREU Gerente Administrativo III 06
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.292
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com-
binado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 138, de 04 
de julho de 2012; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA, para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relaciona-
dos, lotados na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a partir de 15 de julho de 2014, 
conforme descrito:

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC

FELIPE VIEIRA DA SILVA Gerente de Artes Cênicas III 12

LAYLA GOMES DIAS Gerente da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira III 11

FABIO SOUZA LOPES Gerente de Música III 08

RENATA LUISA DE MORAIS ALMEIDA Gerente de Formação Cultural III 07

SABRINA ANTUNES VIDIGAL Gerente da Galeria de Artes Visuais III 09

JAQUELINE APARECIDA ABREU Gerente da Biblioteca Pública Municipal III 13
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.293
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, 
que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA, dos respectivos cargos de 
provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2014, 
conforme descrito:

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC
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AMANDA CAROLINE BATISTA Assistente I I 78
RAFAELA YUMI LACERDA Assistente I I 53
ANA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA Assistente II II 158
REGINA CELIA REZENDE Gerente de Obras de Habitação III 276
UILIO EVANGELISTA CUNHA Gerente de Manutenção Sul III 277
WELLINGTON DA SILVA ROSALINO Gerente de Manutenção Norte III 279
MARCIA REGINA FERNANDES AMORIM Diretora de Mobilização Social VI 512
RENATO FERREIRA MAFRA Diretor de Fiscalização de Edificações VI 506
SERGIO PAULO PINTO ALVES Diretor de Fiscalização de Infraestrutura VI 505
ANDREA OTERO Gestor I VIII 765
FERNANDA BRAGA GUERRA Gestor I VIII 764
FERNANDA MARA J. P. PEREIRA Gestor I VIII 762

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.294
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA, para os respectivos cargos de 
provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2014, 
conforme descrito:

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC
AMANDA CAROLINE BATISTA Assistente II II 158
ANA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA Gerente de Manutenção Sul III 277
MARCILENE ANTONIA DE ARAUJO Gerente de Obras de Habitação III 276
RAFAELA YUMI LACERDA Gerente de Manutenção Norte III 279
REGINA CELIA REZENDE Diretora de Fiscalização de Infraestrutura VI 505
UILIO EVANGELISTA CUNHA Diretor de Mobilização Social VI 512
WELLINGTON DA SILVA ROSALINO Diretor de Fiscalização de Edificações VI 506
NICANOR NOGUEIRA Gestor I VIII 765
SERGIO PAULO PINTO ALVES Gestor I VIII 764

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.295
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em 
comissão de Gestor I, Nível VIII, CPC 762, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, o servidor MAURO LUCIO DA COSTA JUNIOR, a partir de 1º(primeiro) de julho de 
2014. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.296
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o  Artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
combinado com o Artigo 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor II, nível V, CPC 386, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – PROCON, o Servidor ALAN BARBOSA FERREIRA, a partir de 
20 de junho de 2014; e, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº14.906 datado de 10 de abril de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.297
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A04809/2014; nos termos do artigo 31, da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão P4, matrícula nº. 
21345725 (2º cargo), lotada na Secretaria Municipal de Educação, a servidora VALERIA INACIA ROSA, a partir de 27 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.298
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A04698/2014; e, nos termos do Artigo 110, da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 15.229, datado de 07 de julho de 2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico 
de Contagem, Edição nº 3.420, que exonera a pedido, a Servidora GERALDA RAIMUNDA MARQUES DA SILVA AARAO, titular do cargo de provimento efetivo de Profes-
sor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula 01135763, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.299
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/023/2014 – Cor-
regedoria Geral do Município; e nos termos do inciso XII do Artigo 127, combinado com o Artigo 144, todos da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DEMITE do 
cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula nº. 01135763, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a 
servidora GERALDA RAIMUNDA MARQUES DA SILVA AARAO, a contar da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito Municipal
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.300
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A05083/2014; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao Servidor EVAGRIO XAVIER DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível I, Padrão “P1”, matrícula 01149110, lotado na Secretaria 
Municipal de Fazenda – Procuradoria da Fazenda Municipal, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de julho de 2014.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

 COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES
Estamos cancelando o CRC da empresa abaixo citada, o qual fora publicado na Edição do DOC 3421 de 16/07/2014.

RAZÃO SOCIAL CNPJ N° CRC DATA DE EMISSÃO

CONSTRUTORA REMO LTDA 18.225.557/0001-96 903 26/06/2014
Contagem, 29 de   julho  de 2014.
Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade Processo Administrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total
Data da 
Ratificação

1

1061-04-131-0035-
2063– 3390-39-20 – 
010.000

PAC 087/14
INEXIGIBILIDADE 012/14 
– art. 25, inciso III da lei 
8666/93.

CONTRATAÇÃO DO CANTOR 
�FERNANDINHO E BANDA�, PARA 
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍS-
TICO, ATRAVÉS DA EMPRESA FAZ 
CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
E MUSICAIS LTDA-ME CONFOR-
ME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA.

FAZ CHOVER PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS E 
MUSICAIS LTDA-ME 39.702.550/0001-98 R$ 85.000,00 23/07/14

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – ED 3424 DE 21/07/2014 ONDE SE LÊ:

Nº
Projeto/
Atividade

Processo Ad-
ministrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total

Data da 
Ratificação
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1

1171-06-422-0036 
-1034 – 3390-39-
99 – 212429

PAC 059/14
DISPENSA 
021/14

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - 
FUNEC PARA   DISPONIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MEDIADO-
RES COMUNITÁRIOS, PARA ATENDER AO PROJETO �NÚCLEO 
DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA� EM ATENDIMENTO AO CONVÊ-
NIO FEDERAL 759060/2011, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

FUNDAÇÃO 
DE ENSINO DE 
CONTAGEM - 
FUNEC 16.694.465/0001-20  R$505.292,10 17/07/14

LEIA- SE

Nº
Projeto/
Atividade

Processo Admi-
nistrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total

Data da 
Rerratifica-
ção

1

1171-06-422-0036 
-1034 – 3391-39-00 
– 212429

PAC 059/14
DISPENSA 
021/14 – 
art.24, inciso 
XIII da lei 
8666/93

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - 
FUNEC PARA   DISPONIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MEDIADO-
RES COMUNITÁRIOS, PARA ATENDER AO PROJETO �NÚCLEO 
DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA� EM ATENDIMENTO AO CONVÊ-
NIO FEDERAL 759060/2011, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

FUNDAÇÃO 
DE ENSINO 
DE CONTA-
GEM - FUNEC 16.694.465/0001-20  R$505.292,10 28/07/14

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO DE LICITAÇÃO:
REFERÊNCIA: 
Concorrência número 011/2014 – Processo Administrativo número 092/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA 
SELETIVA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO 01:
A Equipe técnica poderá ter a seguinte composição:
a. Coordenador: Arquiteto;
b. Profissional Sênior Engenharia: Engenheiro Civil;
c. Profissional Sênior Engenharia: Geógrafo;
d. Profissional Sênior Ciências Sociais: Economista;
e.    Profissional Sênior Ciências Sociais: Tecnólogo em Plásticos, com  especialização latu senso em Meio Ambiente e Sociedade.
RESPOSTA:
Deve-se verificar o estabelecido pelo edital, bem como as respostas dos questionamentos já devidamente divulgadas.
QUESTIONAMENTO 02:
Em resposta a questionamentos anteriores foi dito que se considera profissional sênior aquele com tempo de profissão maior que 6 anos, no entanto, o edital exige ex-
periência mínima de 3 anos para a empresa e 5 anos para o coordenador, ou seja, exige-se mais dos profissionais do que do coordenador. Isto está correto ou o tempo 
a que se refere a resposta ao questionamento é o tempo de formado?
RESPOSTA:
06(seis) anos de formado(a).
QUESTIONAMENTO 03:
A garantia a que se refere o Item 5.7.2 poder se feita por meio de cheque nominal à Prefeitura Municipal de Contagem dentro do envelope de habilitação?
RESPOSTA:
Não, a prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para esta licitação, deverá ser feita em 
qualquer das modalidades e nas condições previstas no parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal número 8.666/93. 
QUESTIONAMENTO 04: 
Caso a empresa não seja declarada vencedora, quando será liberada a garantia a que se refere o Item 5.7.2.
RESPOSTA:
Após a finalização do certame.
Comissão Permanente de Licitações – Contagem/MG, 15/07/2014.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 014/2014 – CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASÍLIO RAMOS E O MUNICIPIO DE CON-
TAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 16.100,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 NATUREZA 3.3.50.41.00 FONTE 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 24/07/2014 ATÉ 31/12/2014

1. RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO CONVÊNIO N° 052/2014 – CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM EDIÇÃO Nº 3428 PÁGINA 02 
DO DIA 25/07/2014
ONDE SE LÊ: ASSINADO / VIGÊNCIA: 02/07/2014 ATÉ 28/01/2014
LEIA-SE: “ASSINADO / VIGÊNCIA: 02/07/2014 ATÉ 28/02/2014”

2. RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO N° 052/2013 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA 
ALIANÇA – FIA EDIÇÃO Nº 3428 PÁGINA 02 DO DIA 25/07/2014
ONDE SE LÊ: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO N° 052/2013
LEIA-SE: “PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO N° 054/2013”

3. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2013/LOCAÇÃO PAC. 154/2013 DL. 025/2013
LOCATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCADOR: CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA
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OBJETO: REAJUSTE CONFORME IGP-M NO PERIODO DE AGOSTO/2013 A ABRIL/2014, PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTÁ-
RIA PARA O EXERCICIO DE 2014.
VALOR MENSAL: R$ 26.725,48 VALOR ANUAL: R$ 320.705,76
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2013 – 33903910 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 17/07/2014 / ATÉ 05/08/2015

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 22 de julho de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2014
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1221.14.242.0031.2087 – 33.90.30-00 – 010000
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 ITEM VALOR TOTAL GLOBAL

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 1 R$ 36,60

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 2 R$ 1,13

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 3 R$ 8,22

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 4 R$ 61,38

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 5 R$ 8,25

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 6 R$ 14,10

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 7 R$ 70,25

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 8 R$ 24,92

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 9 R$ 26,46

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 10 R$ 0,95

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 11 R$ 19,20

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 12 R$ 1,78

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 13 R$ 59,40

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 14 R$ 74,40

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 15 R$ 17,04

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 16 R$ 20,32

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 17 R$ 1,78

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 18 R$ 1,78

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 19 R$ 189,00

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 20 R$ 81,60

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 21 R$ 2,74

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 22 R$ 21,33

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 23 R$ 50,80

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 24 R$ 29,20

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 25 R$ 121,60

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 26 R$ 11,12

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 27 R$ 5,64

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 28 R$ 22,75

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 29 R$ 10,30

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 30 R$ 3,35

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 31 R$ 3,64

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 32 R$ 4,85

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 33 R$ 2,77

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 34 R$ 26,72

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 35 R$ 26,00

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 36 R$ 13,75
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RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 37 R$ 19,60

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 38 R$ 29,50

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME 39 R$ 29,60

PREÇO TOTAL =====================> R$ 1.153,82
Totalizando o valor da licitação em R$ 1.153,82 (hum mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  – ME, no valor de R$ 1.153,82 (hum mil, cento e cinquenta e três reais 
e oitenta e dois centavos), modalidade Pregão Presencial nº 023/2014, homologo a licitação para a respetiva Aquisição. 
Contagem, 22 de julho de 2014.
Evandro José da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

SINDICÂNCIA INDICIÁRIA N.º 02/002/2013
PROCESSADO: EDUARDO DE AGUIAR BARBOSA
DESPACHO DE JULGAMENTO
EMENTA: Nos termos do art. 136, II, da Lei Municipal n.º 2.160/90, ACOLHO o Relatório Final da Comissão Disciplinar, para determinar o arquivamento dos autos supra-
mencionados, sem resolução do mérito, tendo em vista que a portaria instauradora do feito é inadequada para apurar ilícito de natureza grave.
Contagem/MG, aos 23 de junho de 2014.
José Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Defesa Social de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Contagem/MG, nos termos da lei nº 9452/97, notifica a comunidade, partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação dos seguintes 
recursos do Governo Federal, depositados no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0893-1, Contagem – MG.

18/07/14
Ministério do 
Esporte 647056-0

CONVÊNIO: 78945/2010 

R$ 85.605,00OBJETO: Reforma e ampliacao de seis campos de futebol com area de esporte e lazer. 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ivayr Nunes Soalheiro, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais:
(Retificando a Certidão de Regularidade Ambiental nº 444/2013, da edição 3283, do dia 12/12/2013)
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 444/2013
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Embrapan Empresa Brasileira de Panificação Ltda., CNPJ: Nº.03.476.733/0001-95, localizado à  Rua 
Guanabara, Nº 189 - 201, Bairro Arvoredo 2º Seção, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICA-
DO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de produtos de panificação industrial e comércio atacadista especializado em outros 
produtos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 1091-1/01, 4637-1/09, 
4729-06/99, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04840/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 02/12/2017. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 756/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Comércio de Frutas Lopes Costa Ltda – ME, CNPJ:Nº.09.167.782/0002-03, localizado à Rodovia BR 040, KM 
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688 – Pavilhão X – Loja 19 e 20, Ceasa, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICA-
DO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4633-8/01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06717/2014-03A, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 761/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Dilsa Ferreira Coimbra, CNPJ:Nº.14.291.491/0001-81, localizado à Rua Damas Ribeiro, Nº 631, Bairro Jar-
dim Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de sapateiro, reparação de calçados de bolsas e artigos de viagem, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 9529-1/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10653/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 755/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Waldeir Weverson de Oliveira – ME, CNPJ:Nº.11.452.845/0001-34, localizado à Avenida Andaluzia, Nº 14, 
Bairro Vila São Paulo, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos para uso geral, não especificados anteriormente, comércio varejista de material 
elétrico com varejista de material hidráulico, reparo e manutenção de objetos domiciliares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 3314-7/101, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00583/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 759/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento AC May Construções Ltda ME, CNPJ:Nº.42.927.194/0001-15, localizado à Rua das Orquídeas, Nº 287, 
Chácara Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de aluguel de andaimes; manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 3314-7/02.00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09201/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 738/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Northan Comércio Ltda – ME, CNPJ:Nº.23.279.623/0001-40, localizado à Rua Alameda dos Comercian-
tes, Nº 165 – Loja 01, Bairro Candida Ferreira, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/05.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 18740/2013-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 15/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 695/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento GR S.A, CNPJ:Nº.02.905.110/0448-42, localizado à Rua Santiago Ballesteros, Nº 379, Bairro Cinco, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) 
atividade(s) de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 5620-1/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19282/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 08/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 760/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Santos Reciclagem Ltda – ME, CNPJ:Nº.19.090.561/0001-57, localizado à Rua LL, Nº 225 – Galpão, 
Bairro Arvoredo, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicas, exceto de papel e papelão; recuperação de materiais plásticos, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4687-7/02.00; 3832-7/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20930/2013-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 758/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Casa de Ração JF Ltda – ME, CNPJ:Nº.11.703.533/0001-56, localizado à Rua José Ferreira Soares, Nº 245 
/ Loja 01; Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AM-
BIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; alojamento, higiene e embelezamento 
de animais; comércio atacadista de alimentos para animais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/04; 9609-
2/03; 4623-1/09, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05356/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 757/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Geo Serviços Ltda – ME, CNPJ:Nº.16.781.156/0001-97, localizado à Rua Anjo da Guarda, Nº 708, Bairro 
Fonte Grande, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para 
exercer outras atividades de prestação de serviços de informação não especificados anteriormente; outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 
não especificados anteriormente; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e indústrias não especificados anteriormente, sem operador, enquadradas na 
Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 6399-2/00.00; 8299-7/99.00; 7739-0/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 15015/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 754/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Industria de Balas Quende Ltda ME, CNPJ:Nº.17.867.284/0001-10, localizado à Rua Padre José de Carvalho, 
Nº 46, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 1093-7-02, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12020/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 742/2014
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Comercial Dahana Limitada, CNPJ:Nº.00.070.509/0016-97, localizado à Avenida Severino Ballesteros 
Rodrigues, Nº 850, Loja 3.007, Bairro Ressaca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermer-
cados; comércio varejista de plantas e flores naturais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4711-3/02; 4789-0/02, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05370/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 16/07/2018. 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2010 – CONCORRÊCIA Nº 009/2010
CONTRATADA:CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DE 126 UNIDADES E 03 COMERCIAIS E RESPECTIVA  INFRAESTRUTURA 
NECESSÁRIA NA ÁREA CONHECIDA COMO ‘’DETRAN’’ NA VILA BARRAGINHA, MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 16/07/2014 E 
COM VENCIMENTO FINAL EM 14/10/2014.
PRAZO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 16/07/2014 E COM VENCIMENTO FINAL EM 14/10/2014.
DATA: 15/07/2014

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 12º (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON / CONTAGEM
Aos vinte e um de maio de dois mil e quatorze, na Plenária da Casa dos Conselhos, localizada na Av. João César de Oliveira, nº 3.481, 4º andar, Bairro Eldorado, Con-
tagem/MG, as 09:00 horas, foi dado início aos trabalhos após realização de chamada dos membros  A  conselheira Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, Presidente 
do CONDECON/Contagem, abriu a reunião justificando a ausência dos conselheiros: Sr. Frederico Ricardo Fonseca Carneiro (Câmara Municipal de Contagem); Sra. Rosa 
Mística Marques Leão (ACIC). Com a palavra o Sr. Daniel Carvalho, iniciou a reunião se apresentando novamente e informando a nomeação da Dra. Rariúcha como 
coordenadora que saiu publicada no DO esta semana. Ratifica ainda quanto ao sumiço da ata 31ª, informando novamente que foram realizadas buscas para sua 
localização sem sucesso, sendo solicitado novamente aos conselheiros que estavam presentes nesta reunião em 09/12/2013 que, caso tenham histórico encaminhem 
para a Dra. Patricia Padilha que redigirá nova ata. Após todos os presentes se apresentaram. Ainda com a palavra, o Sr. Daniel Carvalho mais uma vez tendo em vista 
a presença de conselheiros que não estavam presentes na última reunião, falou quanto aos objetivos e anseios na Gestão do Procon, solicitando novamente auxilio do 
Condecon para que possam trabalhar juntos na condução do Procon e desenvolvimento do órgão. Após deu-se a leitura da ata  da 32ª reunião ordinária, sendo apro-
vada e assinada por todos os presentes. Com a palavra o Conselheiro Lincoln, este informou da reclamação de uma consumidora quando aos documentos solicitados 
para fins de atendimento no Procon, ou seja, quanto a exigência de ser residente em Contagem. Sendo esclarecido pelo Conselheiro Geovane Teixeira Xavier que existe 
uma norma técnica determinando que a competência de atendimento conforme o Código Civil é da residência do consumidor, sendo o mesmo procedimentos adotado 
por todos os Procon Municipais. Sendo informado que é um direito do consumidor que cada município tenha seu Procon e que caso o consumidor não residente em 
Contagem se sinta lesado deve procurar o Prefeito de seu Município de residencia solicitando a instalação do Procon Municipal. Pelo Conselheiro Frederico Soares Vilari-
nho foi levantado quanto a leitura e aprovação da ata de reunião do FMPDC, sendo esclarecido pela Sra. Patricia Padilha que se trata de assunto e institutos diferentes, 
mesmo que os conselheiros do Fundo estejam presentes na reunião do Conselho, opinando pela aprovação em reunião específica do Fundo. Salientando-se ainda que 
este assunto não entrou como pauta nesta reunião e que caso venha a ser aprovada será como assunto extraordinário. Assim, foi decidido por todos os presentes que 
a leitura e aprovação desta ata se realizaria na reunião do Fundo. Pelo Conselheiro Maurício Cassim foi solicitando novamente que todos os presentes na reunião de 
09/12/2013 enviem e-mail para a Dra. Rariúcha para que seja reconstruída esta ata da 31ª Reunião Ordinária do Condecon. Pelo Dr. Daniel Carvalho foi informado a 
publicação da Resolução de prorrogação de mandado do Conselheiros em 22/04/2014 – DO 3364. Ainda com a palavra o Dr. Daniel Carvalho, foi esclarecido que os 
valores do Fundo estão disponíveis para utilização, não havendo estes valores natureza de caução. Ou seja, uma vez que o fornecedor depositou ele renunciou do seu 
direito de recorrer, haja vista que os prazos para pagamento e recurso são simultâneos. Que foi solicitado uma parecer a Procuradoria para ser apresentado ao Fundo 
fundamentando a utilização dos recursos. Sendo apresentado o Termo de Referencia do Painel Eletrônico, com um custo em média de 35 mil reais, que se trata de um 
equipamento bastante avançado já se pensando na futura mudança de sede do Procon. Que o Fundo se encontra com um valor de 39 mil e novecentos reais, quase 40 
mil reais conforme extrato fornecido pela Secretaria da Fazenda. Pelo Conselheiro Maurício Cassim foi levantado a preocupação quanto a liberação deste recurso para 
fins de aquisição do Painel eletrônico. Ficando esta condicionante para a compra, ou seja, caso o valor esteja livre de qualquer impedimento a compra do painel estará 
liberado. Pelo Dr. Paulo César foi cogitada a possibilidade da SDHC arcar com os custos deste painel, entrando no montante de custos de mudança de sede, o que 
será verificado. Pelo Conselheiro Arlindo Márcio foi dito que deve se fazer um levantamento de todo o patrimônio do Procon para que seja verificado se não existem 
outras prioridades além da compra do painel. Sendo informado pela Dra. Rariúcha Braga que o painel, após a mudança da sede, seria utilizado todas as secretarias que 
utilizarem o térreo do novo prédio, ou seja, Procon, Polícia Civil e Central de Identificação. Pelo Dr. Daniel Carvalho foi ratificado que a compra do Painel Eletrônico tem 
fim de organizar e melhorar o atendimento, aumentando a quantidade de atendimentos diários. Pela Conselheira Mariana Rosa Diniz foi informado que o CDL hoje já 
atende no ponto de atendimento da Prefeitura no Shopping Contagem. Pelo Dr. Daniel Carvalho foi informado que na próxima semana será implantado no Procon o 
agendamento para atendimento, dois guichês, e a reunião que ocorrerá com a SEGOV para implantação do projeto Descentralização do Procon para todas as regionais. 
Ainda com a palavra, o Dr. Daniel Carvalho esclareceu o Procon continuará atendendo por senhas e terá a possibilidade de agendamento ainda. Sendo informado 
ainda que durante  os meses de junho e julho haverá a possibilidade de redução do número de atendimento no Procon devido as férias e renovação de contratos dos 
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estagiários. Lembrando que todos os estagiários terão seus contratos renovados na mesma data, em 09/07/2014, já tendo sido solicitado a SDHC a possibilidade de 
contratação de novos servidores efetivos para auxiliar o atendimento. Pela Dra. Rariúcha Braga foi informado que outra meta a ser implantada é o atendimento virtual, 
que será realizado pelos guichês de triagem. Procedimento este utilizado pelo Procon de Uberlândia, que possui uma media de atendimento diária de 130, já que eles 
computam todos os atendimentos. Pelo Dr. Daniel Carvalho foi informado a realização de uma reunião com o Juiz coordenador do Juizado que também sente o mesmo 
problema quanto a atendimentos realizados por estagiários. Passando para o próximo ponto de pauta, a reunião de comissão eleitoral para fins de elaboração de ins-
trumento de edital para fins de publicação. Sendo informado novamente os membros da comissão eleitoral: Maurício Cassim, Frederico Soares, Adiel Anacleto e Lincoln 
Edson, sendo uma comissão paritária. Lembrando que tudo que a comissão fizer será levado a aprovação do Condecon. Pela Dra. Patricia Padilha foi esclarecido quanto 
ao prazo para publicação do edital e condições de eleição. Pelos membros da Comissão definiu-se que esta se reuniria após a finalização desta 12ª Reunião Extraordi-
nária para formalização do instrumental convocatório. O Dr. Daniel Carvalho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Encerrou-se as 11 (onze) 
horas e 20 (vinte) minutos esta reunião. Lavrei a presente ata que segue em 2 (duas) laudas que vai assinada por mim, Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, com os 
presentes: Sr. Daniel Flávio de Moura Carvalho, Sr. Arlindo Márcio Lacerda, Sr. Paulo César da Silva, Sr. Frederico Soares Vilarinho, Sra. Fabiana Friaça Serpa Corrêa; Sr. 
Adiel Anacleto da Rocha, Sr. Maurício Cassim, Sra. Árida de Jesus Ribeiro, Sra. Mariana Rosa Diniz, Sr. Geovane Teixeira Xavier, Sr. Lincoln Edson Matos, Sra. Regina Maria 
Fontes Figueiredo, Sra. Patrícia Padilha.

ATA DA 13º (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON / CONTAGEM
Aos vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, na Plenária da Casa dos Conselhos, localizada na Av. João César de Oliveira, nº 3.481, 4º andar, Bairro Eldorado, Con-
tagem/MG, as 14:00 horas, foi dado início aos trabalhos após realização de chamada dos membros. A conselheira Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, Presidente 
do CONDECON/Contagem, abriu a reunião justificando a ausência dos conselheiros não presentes. A Sra. Rariúcha Amarante Braga abriu a reunião informando sobre o 
comunicado recebido pelo Condecon da Escola de Cidadania sobre a eleição dos membros da Escola e caso seja de interesse do Condecon pode indicar dois mem-
bros, preferencialmente da Sociedade Civil, para participar do processo eleitoral que ocorrerá dia 01/07/2014 no prédio da Funec. Pelo Conselheiro Adiel foi relatado a 
grande importância de se ter membro do Condecon neste Conselho. Pelo Conselheiro Geovane foi demonstrado o interesse da OAB em se candidatar. Outro membro 
do Condecon que demonstrou interesse em participar do processo eleitoral foi o Movimento das Donas de Casa. Assim sendo, foi definido entre os membros presentes 
que os indicados pelo Condecon para participar do Processo Eleitoral da Escola de Cidadania serão a OAB e o Movimento das Donas de Casa. Outro ponto discutido 
em reunião como extrapauta, foram as inscrições para o Processo Eleitoral do Condecon que se encerram no próximo dia 27/06/2014 e que até o momento não houve 
nenhuma inscrição, nem pelos atuais membros e nem por novos interessados. Pelo Sr. Geovane Xavier foi informado que em conversa com o Maurício Cassim, represen-
tante do Movimento das Donas de Casa, este informou que está avaliando quanto a sua inscrição haja vista que o mesmo entendia que o movimento tinha assento fixo 
e que a lei tem duplo entendimento quanto a necessidade de eleição para este representante. Pela Sra. Rariúcha Braga foi esclarecido para que não haja duvidas quanto 
a necessidade de eleição ou não para o representante do movimento das Donas de Casa foi solicitado um parecer junto a Procuradoria, que concluiu que a lei não defi-
niu de forma clara, objetiva e especifica as quais entidades representativas dos incisos IX, X e XIV da LC 160/2013, recomendando que seja definida a representação por 
meio de eleição entre as entidades interessadas em participar do referido conselho, visando assegurar a democracia e a igualdade de participação entre elas. Parecer 
que faz parte desta ata. Pela Sra. Rariúcha Braga foi demonstrado a preocupação de que ate o momento não houve inscrições e que o edital deve ser prorrogado. Pelos 
Conselheiros foi solicitado que fosse realizado uma publicação maior do edital para que instituições qualificadas interessadas possam se candidatar. Sendo informado 
que a Comissão Eleitoral deverá se reunir no máximo até sexta feira para definir quanto a prorrogação do Edital pelo prazo de 30 (trinta) dias. A Sra. Rariúcha Braga 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Encerrou-se as 14 (quatorze) horas e 50 (cinquenta) minutos esta reunião. Lavrei a presente ata que 
segue em 1 (uma) lauda que vai assinada por mim, Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, com os presentes: Sr. Paulo César da Silva, Sr. Adiel Anacleto da Rocha, Sra. 
Árida de Jesus Ribeiro, Sra. Mariana Rosa Diniz, Sr. Geovane Teixeira Xavier.

ATA DA 2º (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC / CONTAGEM
Aos dezenove de maio de dois mil e quatorze, na Procon, localizada na Av. João César de Oliveira, nº 3.481, subsolo, Bairro Eldorado, Contagem/MG, as 09:00 horas, foi 
dado início aos trabalhos após realização de chamada dos membros. O conselheiro Sr. Daniel Carvalho, abriu a reunião justificando a ausência dos conselheiros e agra-
decendo a presença do Conselheiro do CONDECON Sr. Maurício Cassim. Estavam presentes como ouvintes: Sr. Rinaldo Paiva (SDHC); e Sra. Patrícia Padilha (SDHC); Sra. 
Rariúcha Amarante Braga Augusto (Procon MG). Com a palavra o Sr. Daniel Carvalho, realizou a leitura da LC 160/2013, art. 14 a 20, do Capítulo IV, que define as fun-
ções e atribuições do FMPDC. O Sr. Daniel Carvalho realizou a leitura do art. 15, que estabelece os membros do Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor, quais são: dois representantes da Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, sendo um titular e um suplente, que será 
a Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto como titular e o Sr. Alan Barbosa Ferreira como suplente, dois representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, que será o Sr. Daniel Carvalho como titular e a Srta. Maria Eduarda Rodrigues como suplente, que neste ato esta representada pela Dra. Patricia Padilha; e 
dois representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, que será o Sr. Adiel Rocha como titular e o Sr. Felipe Brito Pinho como suplente. Sendo informado que já foi 
enviado um ofício solicitando a oficialização de cada secretaria quanto a indicação do titular e suplente, sendo informado na próxima reunião quanto a oficialização 
da nomeação bem como a publicação junto ao D.O.. Sendo informado que as mudanças em relação a LC 93 foram pequenas mas significativas e que será ponto de 
pauta em próximas reuniões quanto as alterações a lei que serão necessárias. Pelo Sr. Daniel Carvalho foi apresentado o extrato bancário atualizado até abril de 2014, 
R$ 39.966,93, e em reunião com o Secretário Adjunto da Sec. Fazenda, Rafael, foi proposto ser estabelecido no Procon a emissão de guias para pagamento de multas o 
que será avaliado oportunamente. Sendo solicitado pelo Maurício Cassim, a atualização do valor a partir da última reunião de dezembro até a próxima reunião. Sendo 
tal relatório providenciado pelo Sr. Adiel Rocha. Com a palavra o Sr. Adiel Rocha, este informou que é possível o acesso as informações de saldo através de senha que 
pode ser repassado a alguém do Fundo. Este acesso ao sistema deve ser através de oficio, enviado a Secretaria de Fazenda solicitando a senha. Foi esclarecido ainda 
utilizando o sistema da prefeitura para recebimento de valores tem o problema de que todos os valores recebidos são depositados em uma única conta prefeitura, 
o que dificulta a identificação dos valores que seriam do fundo. Questionado pelo Dr. Daniel ao Sr. Adiel sobre a criação de CNPJ do FMPDC, se com isso, a CEF ao 
receber os valores pode realizar os créditos diretamente na conta do Fundo. Este informou que sim. Foi levantado a pauta quanto ao depósitos e sua destinação, e as 
soluções para que possam facilitar a identificação dos valores. Pelo Sr. Adiel foi informado que é possível através do deposito identificado, no entanto, tem um custo 
junto ao Banco. Pelo sistema de guias não é possível utilizar o convênio já firmado com a CEF, talvez através de um aditivo, incluindo o deposito identificado. Passando 
ao segundo ponto de pauta sobre o CNPJ e sua importância. Pela Dra. Patricia Padilha, foi esclarecido que esta entrou em contato com a Contabilidade da Prefeitura, 
e como o FMPDC pode mover recursos através de acordos/convênios federais e estaduais e necessário a criação do CNPJ e para receber doações é necessário ter CNPJ 
e também por ter guias de valores elevados para que possa haver prestação de contas junto a receita federal. Pelo Sr. Adiel foi informado que todos os Fundos devem 
ter CNPJ através de uma lei municipal, sendo estabelecido um prazo de 60 dias para criação após a publicação da lei. Prazo este já expirado. A própria Lei 160/2013 já 
estabelece que o presidente e tesoureiro são responsáveis pelos valores depositados, lembrando que a utilização dos valores depende de aprovação do Condecon. Pelo 
Sr. Adiel foi lembrado que deve se fazer uma proposta orçamentária pelo FMPDC agora em Setembro. Passando ao terceiro ponto de pauta que é a compra do painel 
eletrônico de senha, que se trata de uma tema de urgência, para facilitar e melhorar a qualidade de atendimento do Procon. Já foram implantadas algumas mudanças 
simples mas que já surgiram efeitos, como a separação de guichês para atendimentos especializados, aumento do número de guichês, contratação de novos estagiários 
e atendimentos por agendamento. E a aquisição do painel contribuirá para organizar ainda mais o atendimento. 
Sendo de interesse de levar a apreciação do Condecon a utilização do recurso para compra do painel e de uma televisão, já que a que o Procon tinha distrair os consu-
midores enquanto aguardam o atendimento queimou. Outro ponto positivo para a aquisição do painel é a transparência que os atendimentos terão após a implanta-
ção do sistema. O Dr. Daniel Carvalho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Encerrou-se as 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos esta reunião. 
Lavrei a presente ata que segue em 2 (duas) laudas que vai assinada por mim, Sr. Daniel Flávio de Moura Carvalho, com os presentes: Sr.  Adiel Anacleto da Rocha, Sr. 
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Maurício Cassim, Sr. Rinaldo Conceição Paiva, Sra. Patrícia Padilha. 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDECON-CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/12/2013 ÀS 9H NA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS, SITUADA À AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 3481, BAIRRO ELDORADO, 4º ANDAR, CON-
TAGEM, MG.
Pauta:
1 - Leitura e Aprovação da Ata anterior.
Foi lida e aprovada.
2- Informes: a) A Dra. Nesmina sinalizou com a possibilidade da Conferência Municipal de Defesa do Consumidor ocorrer em março de 2014, informou ainda, que o Dr. 
Paulo, por motivo de doença não estava presente, mas agradeceu a todos os conselheiros presentes por ter participado do conselho e que ele estava retornando ao seu 
setor de origem.
 c) A Dra. Nesmina informou haver recolhimentos de recursos na conta corrente do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Contagem, decorrentes da aplicação 
de multas.
3- Análise das alterações da Lei Complementar 093/2010 e tramitação na Câmara.
4- Encerramento das atividades/2013.
Dando prosseguimento, a Dra. Nesmina informou que o PLC de alteração da Lei Complementar 93/2010, tinha sido remetido à Câmara Municipal e que provavel-
mente seria votado ainda em 2013. Em seguida, o Sr.Maurício Cassim, pediu a palavra e disse que a para a realização da Conferência, esta deverá ocorrer em estreita 
observação da Lei e como estava em curso  mudança, não havia outra coisa a fazer a não ser aguardar a posição da Câmara, ainda mais com a sinalização clara de que 
a mesma seria votada ainda em 2013. Quanto aos recursos existentes na conta corrente do Fundo, o Sr. Maurício sugeriu realização de reunião dos membros do fundo 
em 20/12/13, havendo concordância dos membros presentes.  Prosseguindo, o Conselheiro afirmou que o Projeto como estava, representava, no entendimento do Mo-
vimento das Donas de Casa e Consumidores de Contagem, prejuízo importante aos consumidores da Cidade, particularmente em seu Art. 42, que trata da composição 
das juntas recursais, visto que está na lei atual que as juntas recursais devem ser compostas por membros com assento no Conselho e com formação técnica, bacha-
relado em direito, que foi suprimido no referido projeto. Importante ressaltar, continuou o Sr. Maurício que, a possibilidade de membros estranhos ao Conselho e sem 
formação técnica adequada e nem domínio da temática da defesa do consumidor comporem as juntas recursais, poderá impor prejuízos irreparáveis aos consumidores 
na medida em que as decisões proferidas do âmbito da instância administrativa, conter elevado conteúdo político. Também mencionou que no Art. 15,  que trata da 
composição do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, houve redução no número de membros de 5 para 3, sendo todos oriundos do poder público.  Outra ques-
tão, é a inclusão do parágrafo único no Art. 4, que trata da designação do dirigente do PROCON pelo Secretário da Secretário de Direitos Humanos e Cidadania, sendo 
que o Art. 7, trata do mesmo tema, afirmando que a nomeação do dirigente do Procon é o chefe do poder executivo. Pedindo a palavra o Sr. Geovane informou que 
seria viável que fossem realizados contatos com os vereadores para que fossem alertados dos riscos da aprovação da Lei complementar uma vez que foi alterada sem a 
aprovação final do conselho e que ainda se possível fosse retirada de pauta da votação em dezembro. Encerrou-se a reunião  às 10: 50 ( aproximado).

ATA DA 32º (TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON / CONTAGEM
Aos dezesseis de abril de dois mil e quatorze, na Plenária da Casa dos Conselhos, localizada na Av. João César de Oliveira, nº 3.481, 4º andar, Bairro Eldorado, 
Contagem/MG, as 08:45 horas, foi realizada a primeira chamada para dar início aos trabalhos. As 09:15 hs, conforme determinação do parágrafo 2, do artigo 13 da Lei 
Complementar 160/2013, realizou-se a segunda chamada dos presentes dando início aos trabalhos. O conselheiro Sr. Daniel Carvalho, Presidente do CONDECON/
Contagem, abriu a reunião justificando a ausência dos conselheiros: Sr. Arlindo Márcio Lacerda (Ministério Público); Sr. Amarildo de Oliveira (Procuradoria Geral do 
Município de Contagem); Sr. Adonias de Paula Rodrigues (Vigilância Sanitária); Sra. Rosa Mística Marques Leão (ACIC); Sr. Fábio Eugênio Vieira (Defensoria Pública). 
Estavam presentes como ouvintes: Sr. Érico Nogueira de Souza (SDHC); Sra. Maria Eduarda Rodrigues (SDHC); Sra. Patrícia Padilha (SDHC); Sra. Rariúcha Amarante Braga 
Augusto (Procon MG). Com a palavra o Sr. Daniel Carvalho, que iniciou a reunião se apresentando como novo Gestor e Diretor Geral do Procon Contagem, e falando 
inicialmente  quanto ao seu histórico profissional e quanto ao novo desafio e expectativas de gerir o órgão, justificando ainda o atraso quanto ao agendamento desta 
reunião, que a princípio seria trimestral, devido a mudanças de gestão e reorganização do órgão, se comprometendo a cumprir o já disposto em lei quanto a 
periodicidade das reuniões. Com a palavra o Conselheiro Maurício Cassim, levantou a questão quanto ao fim do mandado dos atuais conselheiros, e sua preocupação 
quanto a legitimidade de realização desta reunião haja vista que os atuais conselheiros não se encontram empossados para tal ato, informando ainda a impossibilidade 
de recondução, haja vista que esta já ocorreu uma vez, opinando pela não oficialização desta ata de reunião. Pela Sra. Patrícia Padilha, foi esclarecido que não ocorrerá 
recondução, sendo proferido pelo Dr. Daniel Carvalho, no poder de suas atribuições, uma resolução de prorrogação retroativa do mandato dos atuais conselheiros, pelo 
prazo de 180 dias, a contar de sua publicação, período em que ocorrerá o processo eleitoral dos novos membros do Conselho, sendo formada uma comissão eleitoral 
com os atuais conselheiros. Não existindo qualquer ilegalidade quanto ao mandato dos Conselheiros mediante a resolução de prorrogação. Com a palavra o Sr. Érico 
Nogueira que reforçou quanto a resolução de prorrogação e sua legalidade, esclarecendo ainda que durante a vigência da resolução os atuais conselheiros terão seus 
mandatos com todos seus direitos e deveres. Sendo a referida resolução aprovada por todos os conselheiros e enviada para publicação. Pelo Conselheiro Rogério Lisboa 
foi levantado quanto a questão de processo de elaboração da LC 160/2013, e quanto a alterações que foram requeridas pelo Conselho, sendo que para surpresa de 
todos a lei foi aprovada sem observar as alterações solicitadas. Sendo um ponto a ser incluído em pauta em outras reuniões. Dada a palavra ao Conselheiro Maurício 
Cassim, foi levantado a hipótese de se tornar esta reunião ordinária em extraordinária, não tendo que se falar em leitura e aprovação de ata, para fins de consolidar o 
Conselho, prorrogação de mandato e posteriormente agendar uma reunião ordinária, para deliberações quanto a formação do comissão eleitoral. Sendo solicitado que 
seja definido uma data de fim para esta prorrogação do mandato. Dada a palavra ao Sr. Daniel Carvalho, este solicitou o apoio e consenso de todos, informando que o 
primeiro ponto de pauta era a aprovação da ata anterior, 31º, informando que não foi localizado esta ata, não sendo ela redigida. Sendo esclarecido que esta reunião 
ocorreu dia 09 de dezembro de 2013, o secretário Paulo, então responsável pela formalização das atas de reuniões, não participou pois estava de licença e a Dra. 
Nesmina ficou responsável em redigir a ata e repassar a todos conselheiros para aprovação e posterior assinatura. A Dra. Nesmina foi procurada e esta informou que a 
ata se encontrava em seu computador, no entanto, a mesma não foi encontrada. Sendo apresentado pelo Sr. Daniel a proposta para fins de termos um trabalho de 
maneira harmônica, respeitosa, para que de fato se possa avançar nas diretrizes do Procon, e que na próxima reunião se possa aprovar as duas atas e pedindo que caso 
algum conselheiro tenha esta ata ou histórico dela que encaminhe a Dra. Patrícia para que seja redigido uma nova ata e posterior assinatura. Sendo definido que todos 
irão realizar uma busca em seus sistemas e e-mails para tentar localizar a ata. Caso não seja localizado, a Dra. Patrícia entrará em contato com cada conselheiro, para 
buscar os tópicos tratados e montar uma ata para aprovação de todos. Sendo verificado a possibilidade de se agendar uma reunião extraordinária para aprovação da 
31º Ata. Pelo Sr. Daniel foi solicitado que cada um dos presentes se apresentasse, o que foi feito em seguida. Dada a palavra ao Sr. Maurício Cassim, foi informado a 
realização de uma reunião do Fundo Municipal do Conselho em meados de dezembro, onde foi relatado a existência de recursos depositados no Fundo, sendo que a 
ATA não foi aprovada e assinada, sendo proposto que na próxima reunião fossem todos os antigos membros do fundo convocados para aprovação desta ata e 
assinatura. Pela Dra. Patrícia Padilha, foi esclarecido quanto as reuniões e comissões do Fundo. Dada a palavra ao Sr. Rogério Lisboa, este levantou a hipótese de se 
discutir em uma próxima reunião, quanto a gestão do fundo e da junta recursal e a questão das decisões ficarem a cargo somente de entidades governamentais, o que 
dificulta o processo. Informando ainda que em uma reunião anterior todos do Conselho foram unânimes quanto a não aprovação de alguns artigos da LC 160/2013. O 
Sr. Maurício Cassim, levantou a questão do art. 42 da referida lei, em que sua alteração retirou a obrigatoriedade dos membros da Junta Recursal serem bacharéis em 
Direito, o que pode acarretar prejuízo para a sociedade e  nulidade na decisão dos recursos. Não podendo se abrir mão desta questão por se tratar de um tema técnico, 
informando quanto a preocupação da Associação de Donas de Casa e Consumidores. Ademais foi sugerido a criação de duas juntas recursais, como também a 
necessidade uma discussão sobre as secretárias que participam do conselho e não trabalham  com a política de defesa do consumidor. Dada a palavra ao Sr. Érico 
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Nogueira, este esclareceu que participou deste processo de formação da junta recursal, informando que a sua opinião a época foi  o de não formação da junta recursal, 
exemplificando alguns Procon que não possuem junta recursal, como o de SP, restando ao consumidor/fornecedor o recurso hierárquico, não sendo a junta recursal que 
este sanaria sua insatisfação, na sua opinião, caso a decisão não agrade deve o fornecedor procurar diretamente o poder judiciário. No entanto, sua opinião foi vencida, 
sendo informado que o papel da Junta fosse mais de controle social do que segunda instância do Procon, que acompanhasse mais as políticas de promoção do Direito 
do Consumidor. Sendo opinado ainda a realização de uma reunião com pauta exclusiva de análise da lei e sugestões de alteração. Com a palavra o Sr. Rogério Lisboa 
levantou a preocupação do Conselho em que as decisões sejam pautadas na legalidade e procedimentos corretos, entre eles a questão da formação de Junta Recursal, 
para fins de que estas decisões não sejam anuladas no Judiciário e levado a zero todo o trabalho do Procon. O Sr. Daniel Carvalho informou a criação do Departamento 
Jurídico no Procon para estudar os tramites corretos a serem seguidos e metas a serem alcançadas, dentre eles a criação da junta, levantando ainda questão da compra 
de um painel de senha eletrônica, através do Fundo, e disponibilização de um veículo para o Procon para fins de se facilitar o procedimento de fiscalização. Foi levado 
em pauta ainda a questão dos Fiscais do Procon e suas indagações quanto a questão salarial, que segundo eles é muito baixo, requerendo uma equiparação com os 
demais fiscais. Dada a palavra ao Sr. Frederico Carneiro, este informou já ter sido procurado pelas Fiscais e sugerindo que o Conselho entre junto a esta negociação para 
melhores condições. Pelo Dr. Daniel Carvalho foi esclarecido que toda questão se deve ao fato de os fiscais do Procon não se enquadrarem a lei Geral do Fiscais, sendo 
seus cargos criados após a Lei. Passado esta discussão, foi levantado pelo Sr. Frederico Carneiro a questão de atendimento do Procon através de senhas, que atualmente 
são limitadas a 30 senhas na parte da manha e 30 senhas na parte da tarde. Pelo Sr. Daniel Carvalho foi explanado quanto a senhas, informando que a media de 
atendimento é de 400 pessoas semanais, e que a prioridade do Procon hoje é realizar um atendimento social, informando ainda que uma das metas é a criação de 
atendimento por agendamento. Outra situação é a possibilidade de mudança da sede do Procon, com a perspectiva de mudança até setembro de 2014, serão 
contratados ainda mais 8 novos estagiários fechando o quadro de 27 estagiários. Pela Sra. Rariúcha Braga foi esclarecido que o primeiro passo da nova gestão do 
Procon foi a identificação das deficiências de cada setor e tentar solucioná-las. Para assim então poder dar continuidade as metas efetivas de trabalho. Pelo Dr. Daniel 
ainda foi reafirmado que a construção de um novo Procon será junto com o Conselho, com a contribuição e apoio de todos, informado ainda que sua meta primordial 
é mudar a cara do Procon, torná-lo mais acessível a sociedade, mais humanizado, e para isso foi solicitado a SDHC um prazo de 02 (dois) meses para primeiramente 
colocar a casa em ordem e realizar mudanças, para então dar inicio as metas institucionais, quais são: Procon Itinerante, Procon Mirim, descentralização do Procon, 
dentre outras. Pela Dra. Patrícia Padilha foi dado início ao processo de criação da Comissão Eleitoral para fins de formação do novo Conselho, sendo indagado se todos 
os conselheiros foram reconduzidos ou ainda existe algum que esteja no primeiro mandato, isto porque, para ser candidato não pode ser reconduzido e não pode 
participar da Comissão Eleitoral, e que esta comissão deve ser reunir independente do Conselho, devendo ter um coordenador que irá gerir todo o processo e realizar as 
convocações para criação do instrumental. Sendo formada a comissão, paritária, com dois membros das entidades civis e dois membros governamentais, são eles: 
Maurício Cassim, Regina Maria, Frederico Soares Vilarinho e Adiel Anacleto. Sendo definido que a Dra. Patrícia dará todo o suporte necessário para o processo eleitoral. 
Será realizado uma reunião extraordinária para aprovação da aquisição do painel eletrônico e aprovação da ata anterior. Já ficou definido ainda nesta reunião as datas 
das próximas reuniões do Conselho, são elas: 14/05, 16/07, 17/09 e 26/11, sendo todos os membros convocados oportunamente. Em dezembro, caso necessário será 
agendado uma extraordinária. O Conselheiro Dr. Daniel Carvalho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Encerrou-se as 11 (onze) horas e 30 
(trinta) minutos esta reunião. Lavrei a presente ata que segue em 3 (três) laudas que vai assinada por mim, Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, com os presentes: 
Sr. Daniel Flávio de Moura Carvalho, Sr. Adiel Anacleto da Rocha, Sr. Frederico Ricardo Fonseca Carneiro, Sr. Maurício Cassim, Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. Lincoln Edson 
Matos, Sra. Regina Maria Fontes Figueiredo, Sr. Érico Nogueira de Souza, Sra. Patrícia Padilha, Sra. Maria Eduarda Rodrigues, Frederico Soares Vilarinho, Mariana Rosa 
Diniz, 

Portaria Conjunta 03/2014
Designam membros para compor o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC .
O Secretário de Direitos Humanos e Cidadania e o Secretário de Fazenda, abaixo-assinados, deste Município, no uso de atribuições, e considerando a Lei Complementar 
nº 160/2013.
Art. 1º Designam os membros abaixo relacionados, para compor o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC conforme determi-
nado pelo art. 15º da Lei Complementar nº 160, de 27 de dezembro de 2013:
* Representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MG:
Titular: Rariúcha Amarante Braga Augusto
Suplente: Alan Barbosa Ferreira
* Representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Titular: Daniel Flávio de Moura Carvalho
Suplente: Maria Eduarda Rodrigues
* Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda:
Titular: Adiel Anacleto da Rocha
Suplente: Felipe Brito Pinho
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de julho de 2014.

 Silvio Braz da Silva
Secretário Municipal de D. Humanos e Cidadania 
Dalmy Freitas de Carvalho
Secretário Municipal de Fazenda  

Famuc

PORTARIA N.º 6.598 de 28 de julho de 2014.
Dispõe sobre demissão de servidor do cargo 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 suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD 002/030/2014 e o Of.CM- 394/2014;
RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133  da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem, matrícu-
la nº 142050-0, lotado na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 31 de julho de 2014, a servidora Janaina Pinheiro Maia.                     
    Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
    Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 28 de julho de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

Funec

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 043º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, 
no período de 22/07/2014 a 31/07/2014:
Médico Clínico Geral – 1º  classificado
Médico Psiquiatra – 1º  classificado
Contagem, 21 de Julho de 2014.
Luciano Fernandes Novaes
Secretario Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL 01/2014
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, Karla Roque Miranda Pires no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
público a abertura de inscrições objetivando à seleção de INSTRUTORES, conforme o ANEXO I, através de prova, para atuarem na ação Bolsa-Formação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 

1. DO PRONATEC 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem como objetivos expandir, interiorizar, diversificar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Esta ação intensifica a expansão da Rede 
Municipal de Educação Profissional e Tecnológica. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Este Edital tem como objetivo orientar o processo de seleção de candidatos para atuação temporária como instrutores nos cursos do PRONATEC. 
2.2. Os candidatos selecionados exercerão as atribuições da disciplina/módulo de seu interesse, conforme o Anexo II deste Edital.
2.3. A jornada semanal e a remuneração será de acordo com o Anexo I deste Edital. 
2.4. A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação resultante do processo seletivo, conforme a demanda da FUNEC, podendo ser realiza-
da a qualquer tempo durante o período do curso e dentro do período de validade do processo seletivo. A recusa ou ausência de manifestação do candidato convocado 
implicará a imediata chamada do próximo classificado. 
2.5. O prazo de validade deste processo seletivo será de 01(um) ano, a contar da data de homologação do resultado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concursos, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário.
2.6. O presente Edital possui os seguintes anexos:
ANEXO I - Do código de inscrição, da função, das vagas, da disciplina/módulo, da carga horária, da remuneração, da escolaridade/requisitos;
ANEXO II - Das atribuições da função;
ANEXO III - Cronograma básico;
ANEXO IV- Conteúdo e sugestão de Bibliografia;
ANEXO V - Requerimento de isenção da taxa de inscrição.

3. DO REQUISITO, DAS VAGAS E DO SEU QUANTITATIVO

3.1. Estão aptos a se candidatar para este processo seletivo, na área compatível com as disciplinas/módulos do curso de interesse: 
A) Profissionais com formação escolar de nível superior; 
B) Profissionais com formação escolar de nível médio. 
3.2. As vagas estão distribuídas por cursos e disciplinas/módulos, conforme dados apresentados no ANEXO I que integra o presente Edital.

3.3. As atividades inerentes às funções serão desenvolvidas em quaisquer dependências da FUNEC, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ou onde a FUNEC indicar.
3.4. O nível de escolaridade e as exigências indicadas no ANEXO I deverão ser atendidos no ato da contratação.
3.5. As vagas não preenchidas, reservadas a candidatos com deficiência, reverterão aos demais candidatos selecionados e classificados, com estrita observância da 
ordem de classificação.
3.6. Os candidatos selecionados e classificados poderão ser contratados no caso de surgimento de novas demandas da FUNEC, além das vagas expressas no ANEXO I 
deste Edital e dentro do período de validade previsto no item 2.5 deste Edital.
3.7. Em caso de aplicação do item 3.6, 5% (cinco por cento) das vagas serão, igualmente, destinadas a candidatos com deficiência já selecionados e classificados. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

4.1. Poderá se inscrever o candidato que comprovar até a data da contratação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a que foi deferida a igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Fede-
ral;
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b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
e) estar em gozo dos direitos políticos;
f) possuir a habilitação exigida para a função pretendida, na data da contratação;
g) atender às condições exigidas e se submeter às normas expressas neste Edital.

4.3. Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com deficiência.

4.3.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado 
para pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a deficiência da qual o candidato é cadastrado junto ao CDI.
4.3.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
4.3.3. Os candidatos deficientes, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
4.3.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições da função para a qual pretende 
concorrer com a deficiência da qual é cadastrado junto ao CDI.
4.3.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato com deficiência que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decre-
to Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:

“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”

4.3.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato de visão monocular, conforme recomendação nº 009/2012, expedida pelo Ministério Público de Minas 
Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência de Contagem.
4.3.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção, além de observar os procedi-
mentos descritos nos subitens 4.2 a 4.2.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) declarar-se que é pessoa com deficiência;
b) selecionar o tipo de deficiência;
c) especificar a deficiência;
d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência.
4.3.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção e não cumprir 
o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a 
prerrogativa legal.
4.3.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assina-
lando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de Isenção, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, conforme disposição legal.
4.3.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibili-
dade da sua deficiência com as atribuições da função para a qual prestou o presente Processo Seletivo Simplificado.
4.3.9.1. Nos termos do subitem 4.3.9, o contratado deverá apresentar o laudo médico original ou cópia autenticada em serviço notarial (Cartório do Tabelionato de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
4.3.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupa-
cional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 
e suas alterações, conforme transcrito no subitem 4.3.5.1 deste Edital.
4.3.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 4.3.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.5 deste Edital.
4.3.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.3.9.1 e 4.3.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da FUNEC, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
4.3.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 4.3.9.1 e 4.3.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 4 e seus subitens, o candida-
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to perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
4.3.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
4.3.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação.
4.3.9.8. As vagas, reservadas às pessoas com deficiência, não firmadas, reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem 
classificatória dos quais foram subtraídas.

4.4. Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas

4.4.1. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido de isenção da taxa de inscrição, atendimento especial para o dia 
de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 
3.298/1999 e suas alterações.
4.4.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.4.3. O candidato com deficiência deverá assinalar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção, nos respectivos prazos, a condição 
especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
4.4.4. Os candidatos com deficiência que eventualmente não procederem, conforme disposto no subitem 4.4.3 deste Edital, não indicando no Requerimento Eletrônico 
de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção, a condição especial de que necessitam, poderão fazê-lo, por meio de requerimento de próprio punho, datado e assina-
do, devendo este ser enviado à FUNEC, até o término das inscrições, nas formas previstas no subitem 4.4.4.1, deste Edital.
4.4.4.1. O requerimento de próprio punho, citado no subitem 4.4.4, deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados), dentro do prazo previsto no item 4.4.4 deste Edital ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endere-
ço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000.  Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 
aos prazos estabelecidos no item 4.4.4, deste Edital.
4.4.4.2. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014;
Referência: REQUERIMENTO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Função que o candidato concorrerá.

4.4.3. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
4.4.4. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
4.4.5. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.4.6. Os requerimentos citados no item 4 e seus subitens deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 4.4.4.1 e 4.4.4.2, deste Edital.
4.4.7. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência e que por alguma razão necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá apresentar à FUNEC requerimento por escrito, datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização da prova e as 
razões de sua solicitação, em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da Prova.
4.4.8. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.4.9. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – DOC-e e divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br até o dia 12/09/2014.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Disposições gerais sobre as inscrições

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
5.1.6. A Ficha Eletrônica de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
5.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
5.1.8. O candidato poderá concorrer somente para uma única função, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou na Ficha de Isenção.
5.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referente 
à função, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, alteração de locais de realização da prova e alteração da inscrição do concorrente 
na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de portador de deficiência.
5.1.10. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
5.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se 
a FUNEC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente à função pretendida forneci-
dos pelo candidato.
5.1.12. A FUNEC não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros 
fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
5.1.13. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção, 
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sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados.

5.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento

5.2.1. O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet: de 19/08/2014 a 01/09/2014.
5.2.2.1. A FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não têm acesso à internet para que possam realizar suas inscrições, no endereço em Contagem, a 
seguir relacionado:

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG
De 2ª a 6ª feira
8h às 17h(exceto feriado ou recesso)

5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br, das 9 (nove) horas do dia 19 de agosto de 2014 às 16 (dezes-
seis) horas do dia 01 de setembro de 2014, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014, efetuar sua 
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico <www.contagem.mg.gov.br>;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção da função para a qual concorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital, confirmar 
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.2.1 até o dia 02 de setembro de 2014.
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, alínea “c” será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 02 de setembro de 2014.
5.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro, do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede 
bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o dia 02 de setembro de 2014.
5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão até o último dia de pagamento – 02 de setembro de 2014, ficando indisponível a 
partir das 16 (dezesseis) horas desta data. 
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição.
5.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, deverá entrar em contato com a Fundação 
de Ensino de Contagem - FUNEC, através dos telefones: (31) 3356-6371/3391-4578,  pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no 
endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente 
ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.4 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento, agendamentos ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
5.2.11. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 
efetivação do pagamento feito até  o dia  02 de setembro de 2014.
5.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
5.2.13. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da função escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para a função diferente.  
5.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para este fim, o boleto deverá 
estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (02 de setembro de 2014) não sendo conside-
rado para tal o simples agendamento de pagamento.
5.2.15. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 8.1 deste Edital.
5.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC-e” e divulgada no endereço 
eletrônico: <www.contagem.mg.gov.br>, a partir do dia 12 de setembro de 2014.

5.3. Da devolução da taxa de inscrição

5.3.1. Em nenhuma hipótese o valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato, salvo nos casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição, alteração da data do Concurso ou não realização do Concurso Público.
5.3.2. Na hipótese de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, alteração da data do Concurso ou não realização do Concurso 
Público, a restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procurador, devidamente constituído, por meio do preenchimento, assinatura e 
entrega de formulário a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br.
5.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível nos locais indicados no subitem 5.3.2 em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 5.3.4.
5.3.4. 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) Função que se inscreveu;
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.
5.3.5. O formulário de restituição devidamente preenchido e assinado pelo candidato deverá ser entregue ou enviado em envelope tamanho ofício fechado, diretamen-
te pelo candidato ou por terceiro em até 60 (sessenta) dias após o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro 



Contagem, 29 de  julho de 2014 Página 39 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 3430

"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.

Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item.
5.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014, nome completo, 
número da inscrição e número do documento de identidade.
5.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 30 (trinta) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 5.3.5 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
5.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitui-
ção.

5.4. Da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição

5.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
5.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 
sendo comprovada esta situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
5.4.1.2. Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
5.4.1.3. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Pres-
tação Continuada.
5.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para a solicitação no período de 19 a 21 de agos-
to de 2014 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos em que conterá:
5.4.3. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
5.4.3.1. A declaração de que atende a condição estabelecida no item 5.4 e seus subitens deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio 
fornecido pela FUNEC.
5.4.3.1.1. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que 
contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os 
membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. 
Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
5.4.4. A Ficha de Isenção indicada no item 5.4.3, bem como os documentos discriminados nos subitens 5.4.2.1 e 5.4.2.2 deverão ser entregues:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no ho-
rário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 5.4.3 deste Edital. As fotocópias dos documentos poderão ser simples.
b) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: 
Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos 
prazos estabelecidos no item 5.4.2, deste Edital. 
5.4.5. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.6. As informações prestadas na Ficha Eletrônica de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 
crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto n. 
83.936, de 06 de setembro de 1979.
5.4.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos itens 5.4.3 e 5.4.4 deste edital.
5.4.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.9. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 25 de agosto de 2014, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial 
Eletrônico de Contagem – “DOC-e”, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento.
5.4.10. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido, terá que efetivar sua inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
5.4.11. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto bancá-
rio, imprimindo-o e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2 deste Edital.
5.4.12. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 4.4.9 deste 
Edital, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG das 8h às 17h, até a data limite de encerramen-
to das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz.
5.4.13. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.4.13.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h 
às 17h;
b) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: 
Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos 
prazos estabelecidos neste item.
5.4.13.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC, Processo Seletivo 
Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014, em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os 
seguintes dados:

Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014
Referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Função para a qual o candidato está concorrendo.

5.5. Do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI

5.5.1. A FUNEC divulgará no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos para consulta e impressão pelo próprio candidato, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data de realização da prova, a data, o horário e local de realização das provas.
5.5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, através dos telefones: (31) 3356-6371/3391-4578, pessoalmente ou por 
terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h.  
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5.5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, o 
Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
5.5.4. No CDI estarão impressos o nome completo do candidato, número do documento de identidade, a função, data de nascimento, a data, o horário, o local de 
realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
5.5.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expedidor, o cargo pretendido, bem como a 
data de nascimento.
5.5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou 
na data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicado pelo candidato à FUNEC/Diretoria de Concursos por meio do fax (31) 3356-6695, pessoalmente ou 
por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h, ou ao 
aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado no Relatório de Ocorrências.
5.5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativas à função pretendida, nem quanto à condição em que concorre.

6. DO PROCESSO SELETIVO

6.1. A seleção dos candidatos será realizada em única etapa, envolvendo: Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

6.2. DA PROVA OBJETIVA – De caráter eliminatório e classificatório
6.2.1. A prova objetiva será constituída de um total de 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma correta, 
valendo 5 (cinco) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas no quadro a seguir:

Quadro de Distribuição da Prova

Funções Prova Objetiva Nº de Questões Valor de cada questão PontuaçãoMáxima

Para todas as funções Língua Portuguesa (Interpretação de texto e gramática) 20 5,0 100 Pontos

6.2.2. Os Conteúdos e sugestões de Bibliografias fazem parte do ANEXO III deste Edital.
6.2.3.  A prova objetiva será realizada no dia 14 de setembro de 2014 (domingo), com início às 9 horas e término às 11 horas, em local a ser divulgado pela FUNEC 
através do endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014).
6.2.4. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início da prova.
6.2.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado 
para o seu início.
6.2.6. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de 
identidade original ou documento equivalente com fotografia.
6.2.7. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombei-
ros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 
6.2.8. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricadas em material transparente, lápis e 
borracha.
6.2.9. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas nes-
te Edital e no Cartão de Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.
6.2.10. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasu-
ra, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando 
o desempenho do candidato.
6.2.11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas marca-
ções incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com o Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de 
marcação não preenchido integralmente.
6.2.12. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advin-
dos da impossibilidade de realização da leitura ótica.
6.2.13. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qual-
quer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas a pessoas com deficiência.
6.2.14. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas.
6.2.15. Durante a realização da prova objetiva não será permitida qualquer espécie de consulta (livros, notas, códigos, manuais, impressos ou anotações), nem fazer 
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmis-
sor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora, smartphone, tablete, Ipod, pendrive, MP3 Player ou qualquer equipamento eletrônico.
6.2.16. Findo o horário limite para a realização da prova, todos os candidatos deverão obrigatoriamente, entregar ao Aplicador de Sala, a Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, devidamente preenchida e assinada. 
6.2.17. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, por qualquer motivo, faltar à prova objetiva ou, durante a sua realização, for colhido em flagrante comu-
nicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou ainda se utilizar de notas, livros, impressos ou qualquer dispositivo eletrônico, 
inclusive telefone celular.
6.2.18. Caso seja anulada alguma questão da prova objetiva, esta será contada como acerto para todos os candidatos.
6.2.19. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
6.2.20. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura.
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6.2.21. O candidato só poderá entregar a Prova Objetiva e o gabarito depois de transcorridos no mínimo 60 minutos do início da Prova Objetiva.
6.2.22. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
abaixo (6.2.23) deste Edital.
6.2.23. A solicitação deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue em uma 
das seguintes formas:
a) pessoalmente ou por terceiros na FUNEC - Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/
MG, das 8h às 17h, ou;
b) enviado, via fax (31) 3356-6695 ou e-mail funec.concurso@gmail.com.
6.2.24. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido subitem acima (6.2.23) deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solici-
tação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas. 
6.2.25. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 6.2.23 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
6.2.26. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
6.2.27. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste concurso público. 
6.2.28. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporá-
ria desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela coordenação deste concurso público. 
6.2.29. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
6.2.30. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.

7. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

7.1. Será aprovado o candidato que não obtiver zero no total de pontos atribuídos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
7.2. A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
7.3. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente:
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais 
elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
b) o candidato de maior idade.
7.4. A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
7.5. Os candidatos inscritos como portadores de deficiência e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para este fim, aprovados e classificados, além de figura-
rem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.

8. DOS RECURSOS

8.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância a Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC, no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, iniciado no 1º dia 
útil subsequente ao do dia da publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e dos seguintes atos, na 
respectiva ordem:
a) contra a não efetivação da inscrição conforme item 5.1.10;
b) contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) contra gabarito e questões da prova objetiva de múltipla escolha;
d) contra resultado da prova objetiva de múltipla escolha;
e) contra a exclusão do candidato relativo às declarações e informações descritas nos itens 5.1.11 e 5.1.13;
f) contra erros ou omissões na Classificação Final;
8.2. Para interposição de recursos previstos no item 8.1, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o dia de início do prazo recursal, desde que coincida com dia de 
funcionamento normal da FUNEC. Caso não haja expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de seu funcionamento 
normal.
8.3. O recurso deverá ser individual, com indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar prejudicado, e deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das 
seguintes formas, dentro do período recursal:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, 
das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, dentro do prazo previsto no item 8.1 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, situada 
à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obe-
decer aos prazos estabelecidos no item 8.1 deste Edital. 
8.3.1. O recurso deverá ser encaminhado em envelope tipo pardo, lacrado, conforme disposto no item 8.1 e 8.2, contendo externamente, em sua face frontal, os 
seguintes dados:

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – Edital 01/2014
Candidato:___________________________________
N. do documento de identidade:__________________
N. de inscrição:_______________________________
Recurso: ________________( citar o objeto do recurso)
Fundamentação e argumentação lógica:
Data: ___/ ___/___
Assinatura: __________________________________

8.4. O recurso contra questão de prova deverá ser apresentado em obediência às seguintes especificações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
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c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 8.3.
8.5. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de interpo-
sição de recursos.
8.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial definitivo.
8.7. Após análise dos recursos interpostos contra o disposto nas alíneas do item 8.1, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicialmente obtida para 
uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
8.8. Será rejeitado liminarmente o recurso que:
a) estiver incompleto;
b) descumprir prazo estipulado para apresentação;
c) for encaminhado via fax, via Internet ou para endereço diverso do estabelecido;
d) contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
e) desatender as normas estabelecidas neste Edital.
8.9. A consulta aos resultados de forma individualizada aos resultados publicados em cada etapa do presente processo de seleção poderá ser promovida e efetivada so-
mente pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica para tal finalidade, devidamente registrada em cartório, com firma reconhecida, exclusivamente, 
junto à FUNEC. O procurador deverá apresentar a sua carteira de identidade ou documento único equivalente, de valor legal.
8.10. A solução e análise dos recursos são competências da Comissão Permanente de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC e será definitiva, não cabendo 
novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos e no mural da TransCon.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – PORTARIA nº 010, 30 de janeiro de 2014, fará o acompanhamento e supervisão 
deste Processo Seletivo Simplificado, bem como analisará os casos omissos ou duvidosos.
9.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC-e e no site da Prefeitura 
Municipal de Contagem www.contagem.mg.gov.br/concursos.
9.3. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 30 de 
setembro de 2009, na Fundação de Ensino de Contagem.
9.4. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
9.5. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto ao Departamento Pessoal da FUNEC, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da 
citada atualização.
9.6. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente);
b) Registro de Identidade;
c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f) Cartão PIS/PASEP;
g) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental; 
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida;
i) 02 (duas) fotografias 3x4;
j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil (o candidato que apresentar certidão positiva de antecedentes criminais somente 
poderá ser impedido de tomar posse mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa); 
k) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);
l) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
m) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado.
n) Para comprovar a Experiência Profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
1) Serviço prestado à Empresa Privada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o período (com início e fim, se for 
o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado na área privada;
2) Serviço prestado à Administração pública Municipal, estadual ou Federal: certidão ou declaração que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie 
do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas;
3) Serviço prestado à Organizações Não Governamentais: declaração de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que 
informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo.
9.7. A declaração e a certidão mencionadas nas opções “1”, “2” e “3” do subitem anterior deverão ser emitidas por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não 
havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
9.8. A declaração mencionada na opção “3” deverá ser emitida pelo contratante.
9.9. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
9.10. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 8.8 deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
9.11. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para a respectiva função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou des-
tituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem). 
9.12. O aprovado exercerá atividades inerentes às funções em quaisquer dependências da FUNEC, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ou onde a FUNEC indicar.
9.13. A contratação será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convoca-
ção, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC-e na internet, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos e na portaria da Fundação de 
Ensino de Contagem. Demais informações também poderão ser obtidas através do telefone: 3356-6412.
9.14. Todas as informações e orientações a respeito deste Processo Seletivo Simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concur-
sos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h. Ou pelos telefones (31) 3356-6371/3391-4578, pelo e-mail: funec.
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concurso@gmail.com, ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos.

Publique-se
Contagem, 29 de julho de 2014.
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL 01/2014
ANEXO I - DO CÓDIGO DE INSCRIÇÃO, DA FUNÇÃO, DAS VAGAS, DA DISCIPLINA/MÓDULO, DA CARGA HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO, DA ESCOLARIDADE/REQUISITOS:

NÍVEL MÉDIO

EIXO TECNOLÓGICO  
ÁREA

CÓD. FUNÇÃO
VAGAS

PRÉ-REQUISITO
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL*

REMUNERAÇÃO
VALOR 
DA INSCRI-
ÇÃO

AMPLA 
CONC.

Pessoa com 
Deficiência.

Ambiente e Saúde

201 
Agente Comunitário de 
Saúde

01 -
Técnico em Análises 
Clínicas ou Técnico em 
Enfermagem e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo 3 meses).

22h30min  R$2.156,81 

 R$  30,00 

 202
Agente de Combate às 
Endemias

01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 203 Cuidador de Idosos 01 -

Técnico em Cuidador de 
Idosos ou Técnico em 
Enfermagem ou Ensino 
Médio com certificação 
na área e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

 204 Cuidador Infantil 01 -

Técnico do Magistério ou 
Técnico em Enfermagem 
ou Pedagogo, e certifica-
ção na área e experiência 
profissional comprovada.

22h30min R$ 2.156,81 

 205
Auxiliar de Fiscalização 
Ambiental

01 -

Técnico 
em Meio Ambiente ou 
áreas afins e  
experiência profissional  
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

 206
Auxiliar de Laboratório 
de Saúde

01 -

Técnico em Análises 
Clínicas ou Técnico em 
Enfermagem e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

Controle e Processos 
Industriais

 207 Eletricista de Automóveis 01 - Técnico Mecânico ou áreas 
afins ou Ensino Médio 
com certificação na área 
e experiência profissional 
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00

 208 Mecânico de Auto Leves 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 209 Mecânico de Motocicleta 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 210 Soldador 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

Desenvolvi-mento 
Educacional e Social

 211
Agente de Inclusão 
Digital

01 -

Técnico em Informática 
e experiência profissional 
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00

 212 Libras 01 -

Ensino Médio com 
certificação na área ou 
Tecnólogo em Comunica-
ção Assistiva e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

Estética

 213 Cabeleireiro 01 - Ensino Médio com 
certificação na área e 
experiência profissional 
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00

 214 Depilação 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 215 Manicure e Pedicure 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 216 Maquiador 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 217 Depiladora 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 218 Massagista 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

Gestão e Negócios

 219 Recepcionista 01 - Ensino Médio e experiên-
cia profissional compro-
vada (mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00
 220 Recepcionista de eventos 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 221 Promotor de Vendas 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 222 Vendedor 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
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EIXO TECNOLÓGICO  
ÁREA

CÓD. FUNÇÃO
VAGAS

PRÉ-REQUISITO
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL*

REMUNERAÇÃO
VALOR 
DA INSCRI-
ÇÃO

AMPLA 
CONC.

Pessoa com 
Deficiência.

Informação e Comu-
nicação

 223
Montador e Reparador 
de Computadores

01 -
Técnico em Informática 
ou Ensino Médio com 
certificação na área e 
experiência profissional 
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

 R$  30,00 
 224

Operador de Computa-
dor

01 - 22h30min R$ 2.156,81 

Infraestrutura

 225
Agente de Conservação e 
Limpeza

01 -

Ensino Médio e experiên-
cia profissional compro-
vada (mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00

 226
Agente de Desenvolvim-
ento Cooperativista

01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 227 Almoxarife 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 228 Porteiro e Vigia 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 229 Jardineiro 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 230 Marceneiro 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 231 Tratador de Piscina 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 232 Operador de Caixa 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 233
Eletricista Predial Baixa 
Tensão

01 -

Técnico em Eletrotécnica 
ou áreas afins ou Ensino 
Médio com certificação 
na área e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

Produção Alimentícia

 234 Auxiliar de Cozinha 01 -
Ensino Médio e experiên-
cia profissional compro-
vada (mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00
 235 Padeiro 01 - Ensino Médio com 

certificação na área e 
experiência profissional 
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 
 236 Pizzaollo 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 237 Salgadeiro 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

Produção Cultural e 
Design

 238 Costureiro 01 - Ensino Médio e experiên-
cia profissional compro-
vada (mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 

R$ 30,00

 239 DJ (Disc Jóquei) 01 - 22h30min R$ 2.156,81 
 240 Iluminador Cênico 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 241
Confeccionador de 
Bijuterias

01 -
Ensino Médio com 
certificação na área e 
experiência profissional  
comprovada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$ 2.156,81 

 242
Artesão de Pintura em 
Tecido

01 - 22h30min R$ 2.156,81 

 243 Fotógrafo 01 - 22h30min R$ 2.156,81 

Recursos Naturais  244
Criador de Peixes em 
Viveiros Escavados

01 -

Técnico em áreas afins ou 
Ensino Médio e experiên-
cia profissional compro-
vada (mínimo 3 meses).

22h30min R$ 2.156,81 R$ 30,00

* A FUNEC se reserva o direito de contratar instrutores para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital.

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO OU COMPLETO

EIXO TECNOLÓGICO 
AREA

CÓD. FUNÇÃO

VAGAS

PRÉ-REQUISITO
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL*

REMUNERAÇÃO
VALOR DA 
INSCRIÇÃO

Ampla
Conc.

Pessoa
Com
Deficiência

Informação e Co-
municação

314
Programador de
Sistemas

01 - Graduação concluída 
ou em andamento 
em Tecnologia(TI) de 
Informação ou áreas 
afins e experiência 
profissional com-
provada (mínimo 3 
meses).

22h30min R$2.156,81 

R$ 30,00
315 Programador WEB 01 - 22h30min R$2.156,81 
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* A FUNEC se reserva o direito de contratar instrutores para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital.

NÍVEL SUPERIOR

* A FUNEC se reserva o direito de contratar instrutores para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital. 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL 01/2014

ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

PARA TODAS AS FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO

Título da Função - INSTRUTOR DE CURSO FIC – I

Descrição das atribuições
Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da bolsa-formação;
Desenvolver através do conhecimento teórico e prático habilidades específicas de acordo com a área de atuação;
Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
Produzir e adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes participantes da oferta;
Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;
Avaliar o desempenho dos estudantes;
Realizar outras atividades necessárias para o bom desempenho do ensino no PRONATEC.

PARA TODAS AS FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR

Título da Função - INSTRUTOR DE CURSO FIC – II

Descrição das atribuições
Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da bolsa-formação;
Desenvolver através do conhecimento teórico e prático habilidades específicas de acordo com a área de atuação;
Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
Produzir e adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes participantes da oferta;
Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;
Avaliar o desempenho dos estudantes;
Realizar outras atividades necessárias para o bom desempenho do ensino no PRONATEC.

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL 01/2014

ANEXO III - CRONOGRAMA BÁSICO 

ATIVIDADE DATAS / PERÍODO

Publicação do Edital 29/07/2014

Pedido de isenção da taxa de inscrição  19 a 21 /08/ 2014 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 25/08/2014

Interposição de recursos contra o indeferimento do Pedido de Isenção da taxa de inscrição  26 e 27/ 08/ 2014

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento do Pedido de Isenção da taxa de inscrição 29/08/2014

Inscrições via internet 19/08 a 01/09/2014

Impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI 05 /09/ 2014

Realização da Prova Objetiva 14 /09/ 2014

Divulgação do gabarito 15 /09/ 2014

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 16 e 17 /09/ 2014

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e o gabarito preliminar das provas. 22 /09/ 2014

Divulgação do resultado da prova objetiva e classificação final 22 /09/ 2014

Recebimento de recursos contra o resultado da prova objetiva e classificação final 23 e 24/09/ 2014

Resultado final (após recursos) 25 /09/ 2014

Homologação 26/09/2014
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ANEXO IV - CONTEÚDO E SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA
  1 – NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA COMUM PARA TODAS AS FUNÇÕES
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1.1 – Língua Portuguesa
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis:Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002.
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo:Ática, 2006.

2 – NÍVEL MÉDIO
PROGRAMA COMUM A TODAS AS FUNÇÕES
– Língua Portuguesa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Compreensão, interpretação de textos : informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002.
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.
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ANEXO V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
______________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_____________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
______________________________________________________________________
Função Pretendida
_____________________________________________________________________
Endereço Completo
______________________________________________________________________
Telefone para contato
- É pessoa com deficiência? 
    (   ) Não  (   ) Sim         Que tipo? (   ) Física (   ) Auditiva (   ) Visual (   ) Mental (   ) Múltipla
- Deseja concorrer como pessoa  com deficiência?  (   ) Não  (   ) Sim
O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 
2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.6.135, de 26 de junho de 2007 vem RE-
QUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PRONATEC – Edital 01/2014 - contratação temporária  para atuarem na ação 
Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC Quadro de Pessoal da FUNEC.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.4 do edital nº 01/2014, anexa:
(    ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal;v
(    ) Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio.Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), 
comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
 (    ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem, ____ de ________________________de 2014. 
______________________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado
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______________________________________________________________________
Nome do procurador
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONATEC – EDITAL 01/2014
(    ) DEFERIDO    (    ) INDEFERIDO
De Acordo:_____________________________________________________Em: ___/ ____/ 2014
ASSINATURA - MATRÍCULA

Transcon

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 25 de julho de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL-ETANOL COMUM E DIESEL BS10 COMUM, MEDIANTE CONTRATO COM ENTREGA PAR-
CELADA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTENCENTES À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM 
– TRANSCON, DENTRO DE UM RAIO DE 05 (CINCO) KM DESTA AUTARQUIA, SITUADA NA AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, Nº 6155, BAIRRO BEATRIZ - CONTAGEM/MG, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.162.15.122.0001.2020 - Cód: 339030-01 - Fonte: 015701
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 recursos 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 

BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 01 146.162,00
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 146.162,00 (cento e quarenta e seis mil cento e sessenta e dois reais).
Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA, no valor estimado de R$ 146.162,00 (cento e quarenta e seis mil cento e sessenta e 
dois reais), modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, homologo a licitação para a respectiva contratação. 
Contagem, 25 de julho de 2014.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM
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