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Atos do Executivo

LEI Nº 4.904, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Denomina “Rua Petrobras” o logradouro público que menciona, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica denominada Rua Petrobras a atual rua sem nome localizada entre as ruas Refinaria Duque de Caxias e Oleoduto, no Bairro Petrolândia, neste Município.

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

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 279, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017*

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Munici-
pal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.16.2.15.453.0014.2343.33903900.211601 233.241,09

TOTAL 233.241,09

Art.2º. Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de  excesso de arreca-
dação oriundos da  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) apurada em 25 de outubro de 2017, creditado na conta 
corrente 47-2, Agência 0893 do Banco 104 - Caixa Econômica Federal, de acordo com extrato bancário. 

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, 31 de  outubro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

* Republicado por ter saído com incorreções

DECRETO Nº 281, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017
Cria Comissão Especial de Análise e Revisão da Planta de Valores Genéricos do Município e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, que consiste nos parâmetros para determinação do valor venal dos imóveis prediais e territoriais localizados no 
Município, sendo utilizada como base de cálculo para o lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), conforme disposto no Código 
Tributário do Município;

CONSIDERANDO que a Planta de Valores Genéricos deve ser atualizada periodicamente, ajustando-a a realidade econômica e do mercado imobiliário do Município;

CONSIDERANDO que a ultima revisão geral da Planta de Valores Genéricos ocorreu em 2013;

CONSIDERANDO que a ação é indispensável à boa gestão das finanças municipais, conforme orientação da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos órgãos de controle 
externo;
 
CONSIDERANDO os Princípios da eficiência e da transparência que devem nortear as ações da Administração Pública Municipal;

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituída a Comissão especial para estudo, avaliação e verificação da Planta de Valores Genéricos dos imóveis no Município de Contagem, composta pelos 
seguintes membros: 

I – 02 (dois) representantes da Câmara Municipal de Contagem:
a) Vereador João Bosco Câncio (João Bosco New Texas);
b) Vereador José Carlos Carneiro Gomes.

II – 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Fazenda:
a) Ana Carolina Prado de Souza;
b) Anna Flávia Lourenço Esteves Martins;
c) Edson da Cunha Salgado.

III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão:
a) Nádia Pereira Daian.

IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
Eduardo Eustáquio de Morais.
V – 02 (dois) representantes da sociedade civil, indicado pelos órgãos representativos dos diversos setores da iniciativa privada:
a) Egmar Pereira Panta;
b) Odimar Carmo da Silva.

Art. 2° Compete aos membros da Comissão avaliar e propor adequações nos valores e parâmetros instituídos pela Planta de Valores Genéricos dos imóveis situados no 
Município de Contagem, subsidiando a implementação de instrumentos tributários que proporcionem justiça fiscal.
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Art. 3° Fica designado como presidente da Comissão Especial ora constituída, o Secretário Municipal de Fazenda, que indicará um coordenador para os trabalhos dentre 
os membros da Comissão.

Art. 4° Os membros da Comissão, após conclusão dos trabalhos, deverão apresentar o relatório circunstanciado contendo subsídios para revisão e adequação da Planta 
de Valores Genéricos. 

Art. 5° Poderá o Presidente da Comissão, visando reunir condições de trabalho aos membros desta Comissão, requisitar informações e recursos aos órgãos e setores que 
tenham afinidade com os trabalhos a serem desenvolvidos. 

Parágrafo único A Comissão se autorregulamentará quanto ao seu funcionamento e demais deliberações. 

Art. 6º Os trabalhos da presente Comissão serão considerados serviços públicos relevantes, não sendo, portanto, remunerados.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 282, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Esporte.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando a 
Lei Complementar nº 161, de 27 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Esportes será composto pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

I – Carlos Eduardo Braga Menezes, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que o presidirá;

II – Marco Antônio Ribeiro, representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - Weder Taylon da Silva, como representante da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º Ficam revogados o Decreto nº 493, de 28 de abril de 2015 e Decreto nº 559, de 04 de setembro de 2015.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

CARLOS EDUARDO BRAGA MENEZES
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

DECRETO Nº 283, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a competência para gestão e movimentação dos recursos do Fundo Municipal de Controle Interno. 

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando a Lei 
Complementar 210, de 10 de novembro de 2016; 

DECRETA: 

Art. 1º A ordenação de despesas do Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI - é de competência do Titular da Controladoria Geral do Município. 

Art. 2º Fica delegada ao titular da Secretaria Municipal de Fazenda, ao titular da Diretoria Geral do Tesouro Municipal e ao titular da Secretaria Municipal Adjunta da Re-
ceita, sempre em conjunto de dois, competência para o pagamento das despesas do FMCI de Contagem, incluindo a realização da movimentação financeira e bancária 
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de qualquer natureza, seja por meios físicos ou eletrônicos, incluindo a assinatura de documentos bancários, requisição/emissão/cancelamento/assinatura de cheques, 
abertura/encerramento de contas, aplicação/resgate de aplicações, transferências bancárias e a realização de pagamentos de despesas assumidas pelo Fundo. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2017.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem

Weber Dias Oliveira
Controlador Geral do Município

DECRETO N.º 284, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Munici-
pal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.09.1.04.122.0001.2012.33903900.010000 15.800,00

1.12.1.12.126.0049.2274.33903900.010100 11.800,00

1.12.1.12.122.0001.2239.44905200.010100 72.000,00

TOTAL 99.600,00

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010100 83.800,00

1.09.1.04.126.0049.2351.33903900.010000 15.800,00

TOTAL 99.600,00

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 285, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017
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Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 
4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.04.1.28.062.0003.0001.31909100.010000 50.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33903300.010000 100.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.44906100.010100 1.796.012,00

1.04.1.28.062.0003.0001.31909100.229302 1.830.000,00

1.04.1.28.062.0003.0001.33909100.229302 1.512.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.44905200.010100 506.800,00

TOTAL 5.794.812,00

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.04.1.28.062.0003.0001.33909100.010000 50.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33903700.010000 77.033,14

1.07.1.04.122.0001.2271.44905200.010000 1.222,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33909300.010000 21.744,86

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010100 1.916.034,83

1.04.1.28.062.0003.0001.44909100.229302 3.342.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903700.010100 386.777,17

TOTAL 5.794.812,00

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de  novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

AUTORIZAÇÃO
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Autorizo, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei nº 4.340, de 15 de abril de 2010, e do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, a servidora Laura Munaier Teixeira, 
Matrícula 01000097, a se ausentar do país, no período de 04/11/2017 a 13/11/2017, para acompanhar o Vice-Prefeito durante o 17º Congresso de Comércio e Investi-
mentos de Jianxing, na China, realizar visita técnica à planta de Baterias Elétricas da BYD e de ônibus elétricos e encontro com autoridades de Jianxing. Esta autorização 
tem efeitos retroativos a 31 de outubro de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 125, de 08 de novembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga a medida cautelar de afastamento preventivo a partir de 12/11/2017
Processado(a): L.F. de A., matrícula Nº.01385921, PROFESSOR PEB 2
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 08 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 126, de 08 de novembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/032/2017 a partir de 11/11/2017. 
Processado(a): L.F. de A., matrícula Nº.01385921, PROFESSOR PEB 2
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 08 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 127, de 08 de novembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga a medida cautelar de afastamento preventivo a partir de 12/11/2017
Processado(a): W.R. da S., matrícula Nº.01205117, PROFESSOR PEB 2
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 08 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 128, de 08 de novembro de 2017, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/031/2017 a partir de 10/10/2017. 
Processado(a): W.R. da S., matrícula Nº.01205117, PROFESSOR PEB 2
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 08 de novembro de 2017.
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/11/2017

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 149/2013/LOCAÇÃO PA. 220/2013 DISPENSA. 038/2013
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.
LOCADOR: GERALDO GONÇALVES DE MELO.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E INCLUSÃO DO SUITEM 12.1.1.1.
VALOR MESAL: R$ 2.260,08
VALOR GLOBAL: R$ 27.120,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2302 – 33903614 - 010000
VIGÊNCIA: DE 31/10/2017 A 31/10/2018
ASSINADO: 31/10/2017

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 178/2015 (CONSÓRCIO ALGAR) PA. 098/2014 PP. 
024/2014, PUBLICADO NO DOC N° 4199, DO DIA 29/09/2017, PÁGINA 3;

ONDE SE LÊ: “VIGÊNCIA: DE 04/09/2017 ATÉ 03/09/2017”.

LEIA-SE: “VIGÊNCIA: DE 04/09/2017 ATÉ 03/09/2018”.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 132/2017, PA. 201/2017 INEX. 026/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
CONTRATADA: 4MTI SOLUÇÕES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SOFTWARE DO DIAGNÓSTICO 
PÚBLICO, QUE DESENVOLVE RELATÓRIOS GERENCIAIS UTILIZANDO TODAS AS BASES DE DADOS PÚBLICAS, COMO TRIBUNAL DE CONTAS, DATASUS, IBGE, DENTRE OUT-
RAS, DE FORMA PERSONALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E SUAS DEMANDAS.
VALOR GLOBAL: R$ 78.600,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.122.0001.2012 – 33903905 - 010000
VIGÊNCIA: DE 30/10/2017 A 30/03/2018
ASSINADO: 30/10/2017

EDITAL NÚMERO 107/2017
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 207/2017

O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará realizar LEILÃO, do tipo melhor oferta, a ser executado pelo Servi-
dor SÁLVIO ADRIANO RANGEL, objetivando a venda de animais apreendidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, “soltos em via pública”, nos termos da Lei Federal 
número 8666/93 e posteriores alterações, do Decreto Federal número 22.981/32 e da Lei Orgânica do Município de Contagem e das normas consubstanciadas neste 
Edital.

A sessão pública de arrematação será realizada às 14h00min, do dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2017, no Curral de Apreensão de Animais da PMC, à Rua Stela 
Diniz Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
1 – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a venda de animais soltos apreendidos em via pública identificados no Anexo I que faz parte integrante deste Edital.
2 – DA VISITAÇÃO
As visitas aos animais a serem leiloados poderão ser realizadas do dia 10 ao dia 24 de novembro de 2017, no horário de 09h00min às 16h00min, no Curral de Apreen-
são de Animais, à Rua Stela Diniz Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física e jurídica, independentemente de qualquer formalidade, fazendo-se identificar através de documentos de 
identidade: CPF ou CNPJ, quando for o caso, que atenda às condições deste Edital, sendo excluídas as que, incidirem no disposto no art. 9º da Lei 8.666/93 e no art. 33 
da lei Orgânica do Município de Contagem.

Art. 33 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio 
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.

4 – DO LEILOEIRO E SUAS COMPETÊNCIAS 
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4.1 – O Leiloeiro, em conformidade com o art.53 da Lei 8.666/93, é o Senhor SÁLVIO ADRIANO RANGEL, servidor deste município, que iniciará o pregão de arremata-
ção, e deverá:
4.1.1-Cumprir fielmente a legislação pertinente, responsabilizando-se por todo o procedimento para a alienação, objeto deste Edital, inclusive pela expedição da nota 
de arrematação. 
4.1.2 – Entregar a ata circunstanciada à Comissão Permanente de Licitações até 03 (três) dias após a realização da seção de arrematação.
5 – DAS COMPETÊNCIAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
5.1 – Manter o animal, objeto da licitação, à disposição dos interessados para vistoria.
5.2 – Providenciar a entrega do animal arrematado na data aprazada.
5.3 – Acompanhar todos os trabalhos do leilão por meio da Comissão Permanente de Licitações. 
6 – DO LEILÃO E SUAS CONDIÇÕES
6.1 – Os animais leiloados serão entregues no estado em que se encontram, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
6.1.1 – O Município de Contagem não se responsabiliza pela qualidade, deficiência ou pela impossibilidade de aproveitamento dos animais, objetos deste LEILÃO;
6.1.2 – Os interessados poderão fazer a vistoria “IN LOCO”, não serão aceitas reclamações posteriores;
6.2 – As propostas deverão ser feitas uma para cada lote e os valores deverão ser iguais ou superiores ao valor mínimo de arrematação, informado no Anexo I deste 
Edital;
6.2.1 – Durante a visita, fica terminantemente proibida a retirada de qualquer animal do local em que se encontra;

6.3 – Os animais em LEILÃO serão apregoados na ordem em que aparecem no Anexo I deste Edital;
6.4 – Fica a critério da Prefeitura Municipal de Contagem incluir e/ou excluir animais do presente LEILÃO; bem como, retirar e agrupar lotes, tudo de acordo com o 
interesse público, a ser efetuado pelo LEILOEIRO, visando facilitar a venda destes bens.
6.5 – Não cabe reclamação, nem desistência após o oferecimento do melhor lance;
6.6 – As despesas e responsabilidade com o transporte, carregamento, retirada e transferência do (s) bem (bens) arrematado (s) correrão por conta do arrematante;
6.7 – Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da arrematação.
7 – DOS PAGAMENTOS
7.1 – Os arrematantes pagarão à Prefeitura Municipal de Contagem, à vista, 100% (cem por cento) do valor do (s) lote (s) arrematado(s), devendo os mesmos efetuar os 
pagamentos junto à rede de bancos credenciados por esta Prefeitura.
7.1.1 – Não serão permitidos descontos para pagamento à vista;
7.2 – O Arrematante deverá apresentar, no ato do pagamento, documento de identificação: CNPJ, para pessoa jurídica, e, Cédula de Identidade e CPF, no caso de pes-
soa física;
7.3 – Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional.
7.4 – As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas após a compensação bancária deste, quando então será expedida a competente 
Carta de Arrematação, finalizando-se o negócio, pela tradição, com a entrega do (s) bem (s):
7.4.1 – Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.
8 – DA LIBERAÇÃO E RETIRADA DOS BENS
8.1 – Os bens arrematados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do leilão, para a retirada dos bens, perdendo o arrematante todo e qualquer direito sobre os 
bens arrematados e não retirados no prazo, sendo considerado DESISTENTE;
8.2 – A Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro Oficial é documento indispensável à entrega do (s) bem (ns) arrematado (s).
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
9.1 – Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidas através do LEILOEIRO, que atende pelo telefone (31) 3356.8460, de 
segunda a sexta, no horário de 08 às 17 horas;
9.2 – Os interessados não poderão alegar desconhecimento das condições editalícias, bem como das condições em que se encontram os animais, uma vez que a sim-
ples participação pressupõe aceitação tácita das normas estabelecidas.
9.3 – As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos arrematantes recusar os bens adquiridos, bem como pleitear a redução do valor 
de arrematação;
9.4 – Fica a cargo da Comissão Permanente de Licitação a responsabilidade pela substituição do leiloeiro, em sua falta, de modo a não prejudicar a realização do certa-
me; 
9.5 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Contagem/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente processo licitatório. 

Contagem, 09 de novembro de 2017.

SÁLVIO ADRIANO RANGEL
Leiloeiro Administrativo

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
EDITAL DE LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 042/2017
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 001/2017

LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
LANCE MÍNIMO

01 Burro castanho, apreendido em 22/08/2017, na BR 040. R$ 200,00

02 Cavalo baio, apreendido em 22/08/2017, no Bairro Xangrilá. R$ 200,00

03 Cavalo pampa, apreendido em 04/09/2017, na BR 040. R$ 200,00
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04 Cavalo pampa, apreendido em 20/06/2017. R$ 200,00

05 Cavalo pedrez, apreendido em 21/06/2017, no Bairro Amazonas. R$ 200,00

06 Égua alazã, apreendida em 03/09/2017. R$ 200,00

07 Égua castanha, apreendida em 08/09/2017, na BR 040. R$ 200,00

08 Égua pedrez, apreendida em 20/04/2017, no Bairro Campina verde. R$ 200,00

Contagem, 09 de novembro de 2017.

SÁLVIO ADRIANO RANGEL
Leiloeiro Administrativo

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 07 de novembro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CHÁ  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza da Despesa: 339030-07 – Gêneros de Alimentação
                                 
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 às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESAS VENCEDORAS ITEM VALOR TOTAL 

WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME 1 R$ 139.946,10

EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA – ME 2 R$ 11.331,50

PREÇO TOTAL========================================> R$ 151.277,60

Totalizando o valor da licitação em R$ 151.277,60 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME e EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA – ME, no valor de R$ 
151.277,60 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2017, homologo a licitação para a 
respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços.

Contagem, 07 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 015/2017, de 27/10/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme 
abaixo:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 – PROCESSO Nº 228/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MADEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DOS OSSUÁRIOS DOS CEMITÉRIOS E A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, marcado para o dia 28/11/2017, creden-
ciamento de 14:00 h às 14:15 h e início da disputa às 14:15 h.
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br . Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Contagem, 09/11/2017 – Equipe 
de Pregão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 055/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 244/2017
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUTOMÓVEL, PARA PROVER OS CONSELHOS TUTELARES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1103.08.243.0058.2362 – 449052-99 – FONTE 210005 – VALOR: R$ 6.298,74

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ: 
01.866914/0001-00, no valor total de R$ 6.298,74 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ: 
01.866914/0001-00, no valor total de R$ 6.298,74 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Publique-se.

Contagem, 09 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2017 
PROCESSO N.º 199/2017 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
VIGÊNCIA DA ATA: 30 DE OUTUBRO DE 2017 À 29 DE OUTUBRO DE 2018 
 
AOS 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA AQUISIÇÃO 
COMPLEMENTAR DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA 
CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: A.G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL COR UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR UNITARIO 
REGISTRADO R$

VALOR TOTAL 
R$
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01

MICRO LAMPADAS: CONJUNTO DE 100 DIODOS EMISSORES DE 
LUZ (LED'S), (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN), PADRÃO UL, SISTEMA 
DE CONEXÃO E ACOPLAGEM DE UM PARA OUTRO EM TOMADAS 
ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO E A FIM DE PREVENIR A ENTRADA 
DE ÁGUA, CONTENDO PINO E PARA CORRETA CONEXÃO, CABOS 
ELÉTRICO QUE UNEM OS DIODOS (LED'S) SÃO DE 0,33 MM² EM 
REVESTIMENTO SINTÉTICO NA COR VERDE. COMPRIMENTO TOTAL 
MÍNIMO DE 7.40 M COM O ESPAÇAMENTO DE UM DIODO A 
OUTRO DE 0,07 . TENSÃO 220 VOLTS. CONSUMO MÁXIMO TOTAL 
DE 10W. BRANCA FRIA JOGOS 12.000 R$ 20,23 R$ 242.760,00

02

MICRO LAMPADAS: CONJUNTO DE 100 DIODOS EMISSORES DE 
LUZ (LED'S), (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN), PADRÃO UL, SISTEMA 
DE CONEXÃO E ACOPLAGEM DE UM PARA OUTRO EM TOMADAS 
ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO E A FIM DE PREVENIR A ENTRADA 
DE ÁGUA, CONTENDO PINO E PARA CORRETA CONEXÃO, CABOS 
ELÉTRICO QUE UNEM OS DIODOS (LED'S) SÃO DE 0,33 MM² EM 
REVESTIMENTO SINTÉTICO NA COR VERDE. COMPRIMENTO TOTAL 
MÍNIMO DE 7.40 M COM O ESPAÇAMENTO DE UM DIODO A 
OUTRO DE 0,07 . TENSÃO 220 VOLTS. CONSUMO MÁXIMO TOTAL 
DE 10W. BRANCA WARM JOGOS 8.000 R$ 20,00 R$ 160.000,00

03

MICRO LAMPADAS: CONJUNTO DE 100 DIODOS EMISSORES DE 
LUZ (LED'S), (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN), PADRÃO UL, SISTEMA 
DE CONEXÃO E ACOPLAGEM DE UM PARA OUTRO EM TOMADAS 
ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO E A FIM DE PREVENIR A ENTRADA 
DE ÁGUA, CONTENDO PINO E PARA CORRETA CONEXÃO, CABOS 
ELÉTRICO QUE UNEM OS DIODOS (LED'S) SÃO DE 0,33 MM² EM RE-
VESTIMENTO SINTÉTICO NA COR VERDE. COMPRIMENTO TOTAL MÍ-
NIMO DE 7.40 M COM O ESPAÇAMENTO DE UM DIODO A OUTRO 
DE 0,07 . TENSÃO 220 VOLTS. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 10W VERDE JOGOS 5.000 R$ 15,00 R$ 75.000,00

04

MICRO LAMPADAS: CONJUNTO DE 100 DIODOS EMISSORES DE 
LUZ (LED'S), (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN), PADRÃO UL, SISTEMA 
DE CONEXÃO E ACOPLAGEM DE UM PARA OUTRO EM TOMADAS 
ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO E A FIM DE PREVENIR A ENTRADA 
DE ÁGUA, CONTENDO PINO E PARA CORRETA CONEXÃO, CABOS 
ELÉTRICO QUE UNEM OS DIODOS (LED'S) SÃO DE 0,33 MM² EM RE-
VESTIMENTO SINTÉTICO NA COR VERDE. COMPRIMENTO TOTAL MÍ-
NIMO DE 7.40 M COM O ESPAÇAMENTO DE UM DIODO A OUTRO 
DE 0,07 . TENSÃO 220 VOLTS. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 10W AZUL JOGOS 5.000 R$ 15,00 R$ 75.000,00

05

MICRO LAMPADAS: CONJUNTO DE 100 DIODOS EMISSORES DE 
LUZ (LED'S), (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN), PADRÃO UL, SISTEMA 
DE CONEXÃO E ACOPLAGEM DE UM PARA OUTRO EM TOMADAS 
ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO E A FIM DE PREVENIR A ENTRADA 
DE ÁGUA, CONTENDO PINO E PARA CORRETA CONEXÃO, CABOS 
ELÉTRICO QUE UNEM OS DIODOS (LED'S) SÃO DE 0,33 MM² EM RE-
VESTIMENTO SINTÉTICO NA COR VERDE. COMPRIMENTO TOTAL MÍ-
NIMO DE 7.40 M COM O ESPAÇAMENTO DE UM DIODO A OUTRO 
DE 0,07 . TENSÃO 220 VOLTS. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 10W VERMELHA JOGOS 5.000 R$ 20,00 R$ 100.000,00

06

STROBO: LÂMPADA STROBO DE ALTA POTÊNCIA - 10 W  - COR 
BRANCA - FLASH XÊNON TUBO  - PISCA BRILHANTE 50 A 80 POR 
MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA. TENSÃO 220 VOLTS. BRANCA UNIDADES 11.000 R$ 20,00 R$ 220.000,00

07

SNOWFALL: TUBOS EM PVC TRANSLÚCIDO DE 100 CM  - COMPOS-
TO POR 60 DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED'S) DE ALTA POTÊNCIA 
NA COR BRANCA, EFEITO METEORO COM 2 MILHAS DE VISIBILIDA-
DE PLENA. TENSÃO 220 VOLTS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTE A 
INTEMPÉRIES TRANSLÚCIDO UNIDADES 4.500 R$ 30,00 R$ 135.000,00

08

PROJETOR DE LED " CHIPS ON BOARD". 100 W/BI VOLT EM ALU-
MÍNIO FUNDIDO SOB PRESSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 COM 
RESISTÊNCIA A IMPACTOS E AÇÕES INTEMPÉRIES, DIMENSÕES MÍ-
NIMAS 395X290X110 MM, REVESTIDO EM PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA. ILUMINAÇÃO DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCO 
FRIO (5.500 A 6.500 GRAUS KELVIN); BRANCO MORNO (3.000 
GRAUS KELVIN); VERDE; AZUL; VERMELHO; ROSA; OU RGB. - UN 30 R$ 196,20 R$ 5.886,00
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09

CORDA LUMINOSA LED, DECORATIVA, MAQUEIRA DE 13 MM, 
USO EXTERNO, 2 CONDUTORES COBRE FORMAÇÃO 28 FIOS DN 
0,15MM, ISOLAÇÃO ANTI  - CHAMA, 220 V, 60 HZ, C/36 LÂMPA-
DAS/ M (MÍNIMO) DISPOSTAS NA VERTICAL EM RELAÇÃO AO EIXO 
LONGITUDINAL DA CORDA, MÍN 14 W/M, MÁX 18W/M, PARTES 
CONDUTORAS ENERGIA ELÉTRICA COBRE OU LIGA DE COBRE, KIT 
(ROLO) C/5 CONECTORES INTERCONEXÃO 13 MM , 2 FIOS, 5 CAPAS 
TERMINAÇÃO 13 MM. ROLO C/ 100 M. BRANCA METROS 3.000 R$ 8,00 R$ 24.000,00

10

CORDA LUMINOSA LED, DECORATIVA, MAQUEIRA DE 13 MM, 
USO EXTERNO, 2 CONDUTORES COBRE FORMAÇÃO 28 FIOS DN 
0,15MM, ISOLAÇÃO ANTI  - CHAMA, 220 V, 60 HZ, C/36 LÂMPA-
DAS/ M (MÍNIMO) DISPOSTAS NA VERTICAL EM RELAÇÃO AO EIXO 
LONGITUDINAL DA CORDA, MÍN 14 W/M, MÁX 18W/M, PARTES 
CONDUTORAS ENERGIA ELÉTRICA COBRE OU LIGA DE COBRE, KIT 
(ROLO) C/5 CONECTORES INTERCONEXÃO 13 MM , 2 FIOS, 5 CAPAS 
TERMINAÇÃO 13 MM. ROLO C/ 100 M. VERDE METROS 1.000 R$ 8,00 R$ 8.000,00

11

CABO CONDUTOR, 2 X 1,5 MM², CLASSE 4, COBRE NU COM ISO-
LAÇÃO DE PVC, PARALELO, COR  MARROM, 300/300 V, NBR 6980, 
EMBALAGEM EM ROLO. - METROS 32.650 R$ 1,40 R$ 45.710,00

12 FITILHO PLÁSTICO MARROM - KG 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00

13
FECHO PLÁSTICO, COM ARAME INTERNO,  PARA FECHAR EMBALA-
GEM, COR VERDE - KG 258 R$ 18,00 R$ 4.644,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 1.099.000,00 (Hum milhão, noventa e nove mil reis)

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.517
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando 
o requerimento protocolado sob o no Departamento de Gestão de Pessoas; e, considerando o que consta no Ofício SEAD/DEGP/DIARP/GEAC nº 923/2017, de 27 de 
outubro de 2017; PRORROGA, por 60 (sessenta) dias,  nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), a contar de 26 de outubro de 2017, o prazo para POSSE de LUCIENE ALVES BARBOSA, nomeada por meio do Ato Administrativo 
nº 20.385, datado de 28 de setembro de 2017, para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil - PEI, classificada em 6º lugar - Lei Municipal nº 
4.714 / 2015. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.529
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 14967/2017–01A; 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 “P2”, matrícula nº. 
01430757, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Servidora ANDREIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA, a partir de 09 de outubro de 2017; 
devendo a servidora apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do 
Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.530
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício GP 457/2017, datado de 05 de outubro de 2017, de autoria do Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, e nos termos o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
PRORROGA A DISPONIBILIDADE do Servidor LUCIO ESTEVES FILHO, titular do cargo de provimento efetivo de Secretário Escolar, Nível IV, Padrão “P7”, lotado na Secre-
taria Municipal de Educação, concedida por meio do Ato Administrativo nº. 18.999, datado de 02 de dezembro de 2016, para o Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, sem ônus para o Município de Contagem; sendo que 
o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem, são de responsabilidade do órgão ou entidade 
em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº  20.532
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; considerando, ainda, o Ofício nº 218/2017 de 
autoria do Prefeito de Nova Lima; CANCELA a partir de 07 de novembro de 2017 a DISPONIBILIDADE para o Município de Nova Lima, da Servidora ANDREZA FERREIRA 
NOIA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula n° 01379107, lotada na Secretária Municipal 
de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.533
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando o re-
querimento protocolado sob o no Departamento de Gestão de Pessoas; e, considerando o que consta no Ofício SEAD/DEGP/DIARP/GEAC nº 929/2017, de 27 de outubro 
de 2017; PRORROGA, por 57 ( cinquenta e sete ) dias,  nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), a contar de 26 de outubro de 2017, o prazo para POSSE de KATIANE PAULA DE ASSIS, nomeada por meio do Ato Administrativo 
nº 20.385, datado de 28 de setembro de 2017, para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 3 – PEB3 Matemática, classificada em 2º lugar - Lei 
Municipal nº 4.714 / 2015. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.534
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; CONSIDERANDO:
o Artigo 110 da Lei Municipal 2.160/1990; e, ainda, o que consta no Ofício SEAD/DEGP/DIARP/GEAC nº 926/2017, de 27 de outubro de 2017; 
que o Sr. GUILHERME CONRADO VIANA, prestou concurso para o cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, nomeado por meio do Ato Administrativo nº 
20.412, classificado em 7º lugar;
que conforme inciso V do Artigo 25 da Lei Complementar nº 215 datada de 29 de dezembro de 2016 (Estatuto da Guarda Municipal), são requisitos básicos para a 
investidura no cargo: possuir idade mínima de 21 (vinte e um) anos e no máximo 35 (trinta e cinco);
que conforme Item 3, subitem 3.1 G, do edital de concurso público 02/2015, homologado em 30 de junho de 2016, poderá se inscrever o candidato que até à data da 
posse, ter no mínimo 21 (vinte e um) e no máximo 30 (trinta) anos completos, nos termos do parágrafo único, artigo 8º da Lei Complementar nº 89, de 19 de julho de 
2009;  
TORNA SEM EFEITO a investidura em Cargo Público do candidato ao cargo de provimento em efetivo de Guarda Municipal, o Sr GUILHERME CONRADO VIANA, nome-
ado por meio do Ato Administrativo nº 20.412, classificado em 7º lugar, datado de 05 de outubro de 2017, vista que o candidato citado neste Ato Administrativo, não 
atingiu a idade mínima exigida para o cargo, no Ato de sua posse. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº 31, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a cessão de servidor da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, para a Câmara Municipal de Contagem e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art.92 da Lei 2.160 de 20 de dezembro de 1990 RESOLVE:

Art. 1º Ceder o servidor JUNIO MARCOS COELHO, matrícula 01297011, lotado no quadro setorial da Secretaria Municipal de Educação para a Câmara Municipal de 
Contagem com ônus para o Município;

Art. 2º As despesas correrão, exclusivamente, por conta das dotações orçamentárias da Cedente, assim como os encargos sociais relativos às contribuições da Previdên-
cia.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Fundação de Ensino de Contagem, aos 30 de outubro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria de Assistência Social
Edital de Notificação/Intimação

Tendo em vista a devolução do AR dos Correios, dando conta da ausência (por 3 vezes) do Requerente e, na necessidade de formalizar os termos da lei a notificação ao 
Contribuinte do resultado do julgamento de seu processo de Remissão de Créditos, faz publicar de ofício a Notificação/Intimação abaixo:

A Secretaria Municipal de Fazenda  faz cientificar a decisão abaixo indicada:

Processo: 17118/2016-02A de 18/11/2016
Contribuinte: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO FENIX EDITORA LTDA
Assunto: Remissão de Débitos 
Data da decisão: 20/09/2017
Decisão: Deferimento do Pedido

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

Nº /Processo Data /Processo Assunto Nome/Razão Social Data/Decisão Decisão Nº/ Decisão

30516/2017-02A 26/10/2017 PRESCRIÇÃO ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE 08/11/2017 PROCEDENTE 13.635

02B.00580/2015 28/12/2017 TNF TNT MERCÚRIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A 29/09/2017 IMPROCEDENTE 13.636

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

C.M.D.P.D.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD

No dia 11 (onze) do mês de outubro  de 2017, às 14h00, no salão do Espaço Luiz de Freitas, rua Judith Naves de Lima, nº 677, Bairro Funcionários – Contagem, teve 
início a centésima sétima (107ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, titular, Silvânia Burato; Secretaria Municipal de Saúde, titular, 
Renata de Carvalho Schettino; Secretaria Municipal de Educação, titular, Érica Aparecida Tavares Arco Verde de Abreu e sua suplente, Francimara das Graças Batista; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, titular, Alex Levy Ferreira; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso 
– SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva;  Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, titular, Waleson Penteado; Secretaria Municipal de Trabalho e Geração 
de Renda, suplente, Belmiro Gonçalves de Morais Neto; Procuradoria-Geral do Município, titular, Rafaela Queiroz Moisés; Autarquia de Trânsito e Transporte de 
Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares. Da Sociedade Civil: do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla, Grupo de 
Inclusão e Educação Escolar de Contagem – GIEC, titular, Maria das Graças Chaves da Costa; do segmento das entidades que atuam junto a pessoa com deficiência 
auditiva, Associação dos Surdos de Contagem – ASC, suplente, Sulivan Wainer Netto; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com deficiência visual, 
Associação dos Deficientes de Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e seu suplente, José Maia dos Santos; do segmento de entidade que atuam junto à 
pessoa com deficiência intelectual, Grupo de Apoio a Pais de Autista – AMAIS, titular, Michele da Silva Musa Lopes; do segmento de entidades prestadoras de serviço na 
área de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência, Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, titular, Eliana Aparecida Giarola Almeida e sua suplente, 
Dinalva Martins Irias; do segmento dos operadores de transporte coletivo do município de Contagem, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropoli-
tano – SINTRAN, titular, Paulo Raimundo da Conceição Prado; do segmento dos usuários da Política Pública da Pessoa com Deficiência, titular, Agostinho José dos 
Santos e seu suplente, Jaime Ricardino da Costa. Compareceram também; A Sra. Raquel Torres, Projeto Retrato Social (AMAIS); O Sr. Willian de Souza, a jovem Jéssica 
Cesário de Souza e o Sr. Geomar Miguel, convidados da ADC; a Sra. Fernanda M. Costa, convidada do Grupo AMAIS  e  o jovem Samuel Vinício da Costa. Estiveram 
presentes ainda, a Equipe Técnica do CMDPD: o Srs. Antônio Augusto de Souza Loures, Anderson Elias da Silva, Flávio José Silva de Almeida e a Sra. Fátima Lopes de 
Magalhães. O Sr. Sulivan Wainer Netto atuou, também, como Intérprete de LIBRAS nesta reunião. O presidente do CMDPD Maurício Peçanha abriu os trabalhos e 
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agradeceu a presença de todos. Em seguida começou a sessão de informes: O Sr. Marcelo Lino noticiou que na última sexta-feira, dia 6 de outubro, a SEPEDI promoveu, 
junto a Associação dos Surdos de Contagem e a empresa SEJA Digital, uma ação que incluiu a doação do kit de equipamentos para a adaptação dos televisores para o 
sinal digital. As ong's interessadas podem agendar junto a secretaria. Famílias cadastradas em programas sociais do governo federal recebem o kit gratuitamente.A Sra. 
Eliana Aparecida Giarola Almeida anunciou ser a nova conselheira titular do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS. Apresentou a Sra. Dinalva Martins Irias 
como a sua suplente. O Sr. José Maia parabenizou as pessoas com deficiência física por sua data comemorativa – o dia 11 de outubro. Ponderou sobre a qualidade do 
evento promovido pela TV Record, realizado em praça do município, no sábado anterior a essa plenária. O evento não estava preparado para receber pessoas com 
deficiência. A dificuldade de estacionar e o trânsito das PCD foram pontos destacados pelo Sr. Maia. O Sr. Maurício Peçanha reforçou essas considerações. O Sr. Belmiro 
Morais Neto demonstrou sua satisfação com o sucesso do evento “O Dia D” - que realizou uma pré-seleção de candidatos PCD ou reabilitados para vagas em 10 (dez) 
empresas do município de Contagem. Foram encaminhados 358 (trezentos e cinquenta e oito) interessados. Foi uma atividade do SINE / Contagem. Agradeceu, de 
forma especial, à Associação dos Surdos de Contagem: 70% do público presente era da comunidade surda. O Sr. Maurício Peçanha parabenizou o SINE pela ação. O Sr. 
José Maia, após discorrer sobre o assunto, lembrou de outras situações nas quais sofreu discriminação por ser pessoa com deficiência. Em momento posterior foi 
esclarecido que o SINE fará o acompanhamento dos selecionados pelas empresas. O Sr. Antônio Loures informou sobre as visitas realizadas  pela Comissão do CMDPD 
nos Restaurantes Populares. O objetivo foi verificar as condições de acessibilidade nos recintos.  O Sr. Antônio agradeceu, em especial, a presença do conselheiro Alex 
Levy, arquiteto e representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O Sr. Alex enviará os relatórios dos apontamentos feitos para a equipe técnica do CMDPD. O 
Sr. Marcelo Lino e o Sr. Maurício Peçanha também integraram a Comissão. O Sr. Marcelo Lino informou que aproveitará agenda junto a TRANSCON (no dia 17 de 
outubro, parte da manhã) e fará contato com o Setor de Comunicação da autarquia para conversar a respeito da proposta do conselheiro José Maia referente a “Multa 
Moral”. O Sr. Maurício Peçanha anunciou a pretensão da ADC de utilizar o Curumim do Bairro Funcionários para a prática de esporte através da associação. O seu uso 
requererá adaptações para garantir a acessibilidade. A associação já está recebendo inscrições de interessados para as atividades de esportes. O Sr. Marcelo Lino disse 
ser necessário uma reunião com o Secretário de Esportes para analisar o formato jurídico  referente a cedência do equipamento. Outra questão a ser observada é a 
fonte dos recursos financeiros. O Sr. Maurício Peçanha relatou que a Associação dos Deficientes de Contagem está realizando exames de Audiometria ao custo de R$ 
80,00. Toda quinta-feira, há um mutirão. Haverá no dia 31 de outubro, um encontro que discutirá o tema voltado para o “Mercado de Trabalho”. Incluir a pessoa com 
deficiência através do emprego formal tem sido um grande desafio para o movimento. O Sr. Sulivan Wainer complementou informes sobre o dia 06, evento referente à 
Sejadigital. Na sequência, convidou os presentes para a palestra “A Escolarização dos Surdos e o Congresso de Milão: Eclosão da Normalização para Oralidade”, 
ministrada por Clarissa Fernandes. Será no dia 20 de outubro, das 19h às 21h30. Inscrição: HTTPS://GOO.GL/TE3ZZ e mais doação de um refrigerante ou suco. Outro 
evento será a comemoração do Dia das Crianças; também, na Associação dos Surdos de Contagem, no dia 29/10, de 11h às 17h. É gratuito para crianças de até 12 
anos. O Sr. Marcelo noticiou a realização do “Circuito Solidário”. Acontecerá no domingo, dia 22 de outubro, na Av. João César de Oliveira, às 9h00. O evento 
acontecerá em conjunto com o programa “A Rua é Nossa!”. Terá atrações como palestras, capoeira e caminhada adaptadas para pessoas com deficiência.  Haverá a 
arrecadação de alimentos para doação a instituição “Novo Céu”. A Sra. Michele Musa também mostrou sua satisfação com a Exposição de fotos sobre a temática do 
Autismo, ocorrida no Big Shopping. Agradeceu a fotógrafa Raquel Torres. A Exposição seguirá agora para a Faculdade UNA. No segundo ponto da pauta tivemos a 
aprovação da Ata da 106ª  plenária do CMDPD. O terceiro ponto da pauta possibilitou uma avaliação da “Semana da Pessoa com Deficiência – 2017”. Foi a nona edição 
do evento. O Sr. Antônio Loures avaliou como positiva a realização da “Semana”.  Destacou o evento da terça-feira, dia 19, ocorrido na instituição Antônio Carlos 
Lemos. Foi o “Roda de Conversa”, um encontro de entidades do movimento PCD. Esclareceu que, no passado, participou de outros encontros de lideranças. Na 
oportunidade, agradeceu ao Sr. Maurício Peçanha, que de forma generosa lhe possibilitou essa participação e conhecimento. Ressaltou a importância do debate entre 
as lideranças. Sugeriu que semestralmente ou trimestralmente haja um encontro com esse perfil. Reconheceu o papel de vanguarda das instituições da sociedade civil 
que, na ausência do Estado, atuaram de forma pioneira no atendimento à pessoa com deficiência. O momento atual merece reflexão. O Estado está mais presente na 
área da PCD. Essa é uma reivindicação histórica do movimento da sociedade civil. O papel que as ONG's desempenharão requererá um novo debate. Destacou o 
crescimento do movimento dos surdos e autismo e vê com bons olhos a maior participação das entidades na estruturação da programação da “Semana”. O Sr. Maurício 
Peçanha concordou com as palavras da fala anterior. Deu ênfase ao crescimento do movimento dos surdos. Reconheceu que a sociedade civil precisa ousar mais e 
propor um projeto de inclusão social para a cidade. O Sr. Marcelo Lino analisou que a “Semana” sempre é um desafio e testa os limites de gestores e sociedade civil. 
Destacou que em termos de organização, houve um avanço no quesito “comunicação”, inclusive na grande imprensa. A segunda-feira foi marcada pela qualidade do 
teatro do Movimento da Saúde Mental e pela palestra da Sra. Tatiane Alves. Gostou também do acontecido de terça-feira e concordou com as falas proferidas nesta 
plenária referentes a ele. Sobre o evento da Faculdade Única, é testemunha da repercussão positiva entre os estudantes. O importante é que os eventos foram pensados 
dentro de uma lógica e cumpriram os propósitos estabelecidos. Deu destaque, na palestra de segunda-feira, para a representatividade da mesa política que se formou, 
mesmo com a ausência do prefeito e de seu vice. Esclareceu que o cerimonial da prefeitura foi contatado e convidado, porém não compareceu. O Sr. Maurício Peçanha 
disse estar chateado com o comportamento das autoridades que tiveram fala na mesa de abertura do evento da segunda-feira. Após a mesa ser desfeita e encerradas 
as suas falas, os integrantes se retiraram do evento. Também demonstrou sua insatisfação com o presidente da Câmara de Vereadores que não compareceu, apesar do 
convite ter lhe sido entregue. O Sr. José Maia chamou a atenção para aspectos da organização. Reconheceu que o trajeto e a distância da Caminhada do movimento 
PCD é adequada. Ele e o Sr. Agostinho desceram no automóvel pois suas deficiências físicas dificultam acompanhar a marcha. Alertou para a necessidade de se reservar 
vagas para os automóveis de  pessoas com deficiência no final da caminhada. Reforçou a proposta do encontro de lideranças e afirmou a necessidade do conselho em 
organizar essa reunião. O quarto ponto da pauta tratou sobre os desdobramentos da questão do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, apontadas na 
reunião anterior. O Sr. Marcelo Lino esclareceu que na plenária passada o assunto foi apresentado pelo CAIS e debatido, porém não houve nenhum encaminhamento. A 
Sra. Eliana Giarola, representante do CAIS, assumiu a palavra. Leu ofício proveniente da instituição. Como colocado anteriormente, a parceria do CAIS e SEDUC não foi 
efetivada e isto traz sérias dificuldades para a  manutenção do AEE das crianças no CAIS. O CAIS solicitou do conselho providências para a continuidade desse 
atendimento e garantia do repasse integral dos recursos do FUNDEB referentes aos mesmos. Segundo o ofício, o repasse é devido pois o lançamento das crianças 
atendidas no CAIS no Censo Escolar do MEC gerou um repasse de recurso do FUNDEB para a SEDUC. Nesse ano, foram repassados valores referente à 104 alunos 
(lançamento de 2016) e conforme tabela do FUNDEB. O valor per capta anual foi de R$ 3.569,54, o que representa o montante de R$ 371.232,16 (trezentos e setenta e 
um mil, duzentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). Valores esses que foram repassados ao município em 2017, e que não foram transferidos para o CAIS. O 
pleito do Cais fundamenta-se na Lei 13.019 de 31/07/2014, art. 30º, inciso I; cartilha SEGOV – Secretaria de Estado de Governo de MG, que na pág. 29 faz referência à 
Lei 10.845/2004, Art. 2º; Decreto 30, de 23/02/2017, Art. 1º, inciso VI. Entregou também, ao Presidente Maurício Peçanha, um abaixo-assinado dos pais/mães das 
crianças que tiveram o atendimento interrompido no CAIS. O Presidente Maurício Peçanha concordou ser necessário buscar o esclarecimento dos fatos. Propôs que o 
CMDPD oficie a SEDUC solicitando esclarecimentos dos fatos identificados pelo CAIS. O Sr. Marcelo Lino disse ser importante o Conselho realmente se informar sobre a 
legalidade e obrigatoriedade  do repasse. Reconheceu também, que o poder público vem assumindo maior protagonismo no atendimento do AEE. Outro aspecto é a 
manutenção das ONG's. Uma questão sempre desafiadora. É necessário ação e debate conjunto das instituições para o objetivo de propor ao poder público uma 
estrutura adequada que permita a manutenção financeira das entidades. O Sr. Marcelo colocou o auxílio da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência à disposição, caso 
as ong's entendam ser pertinente. O Sr. Antônio Loures ponderou que, no momento atual, mesmo o Estado assumindo maior protagonismo no atendimento, ainda 
vivemos uma época que não existe a cobertura de 100% da demanda. Desta forma, não é de bom tom que os repasses às ong's prestadoras de serviços sejam 
suspensos. O Sr. Maurício Peçanha encaminhou votação da proposta de oficiar a SEDUC solicitando esclarecimentos sobre os repasses que o CAIS alega direito de 
recebimento. A Plenária aprovou esta proposta. A Sra. Eliana Giarola entregou outro documento a Mesa do  CMDPD. Este ofício apresentava resposta do MEC sobre a 
viabilidade de realização do AEE para a Educação Infantil, no mesmo horário de aula. A equipe do MEC/SECADI respondeu que os estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação deverão frequentar a sala comum e no contra turno, caso necessitem de recursos específicos, 
receber o Atendimento Educacional Especializado – AEE, por meio da Sala de Recursos Multifuncionais. Para os estudantes com deficiência que possuem dificuldades 
para locomoção, alimentação, comunicação e higienização é necessário um profissional de apoio. A representante do CAIS, Eliana Giarola, esclareceu para as Sras. Érica 
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de Abreu e Francimara Batista sobre esta solicitação do CAIS ao MEC.  Disse que a informação pedida sobre o turno a ser desenvolvido o AEE decorreu de relatos dos 
pais que contaram que seus filhos estavam frequentando o AEE no horário da aula comum. O quinto ponto da pauta tratou da questão sobre acessibilidade nos 
estacionamentos do complexo do Itaú Center. O Sr. Willian de Souza relatou suas dificuldades para acessar o local. Lá foram instaladas barras de ferro que dificultam o 
trânsito de pessoas com deficiência. Ele é usuário de cadeira de rodas motorizada. Seus relatos descrevem os desafios que as pessoas com deficiência  enfrentam no dia 
a dia. Segundo informou, ele acionou o Ministério Público para essa questão. O Itaú Shopping pediu a Promotoria que disponibilizasse um projeto de acessibilidade 
para eles. O Sr. Willian mostrou sua indignação com essa ação do Shopping pois entende ser de responsabilidade do estabelecimento comercial tomar tal providência. 
Relatou também o acontecido com sua cadeira motorizada. Está muito satisfeito de tê-la recebido pois muito lhe facilita na locomoção. Mas a cidade não foi edificada 
sob os conceitos de acessibilidade. Fato é que sua cadeira foi danificada. Ao buscar a possibilidade de reparo junto a Secretaria de Saúde recebeu a informação da 
impossibilidade de conserto através do órgão: alegaram avaria devido ao mau uso. O Sr. Marcelo Lino demonstrou o seu respeito ao Sr. Willian. Reconheceu as 
dificuldades enfrentadas por pessoas usuárias de cadeira de rodas. Ele, mesmo sendo uma pessoa cega, tem muitas dificuldades em determinados locais. Sabe que a 
cidade é inacessível para as PCD e considera isso um grande passivo histórico. Ele esteve no shopping e conversou com o gerente da empresa que  administra o 
estacionamento do Itaú Shopping. Este funcionário lhe passou um e-mail do responsável.   Em seguida, ofício foi enviado, por e-mail, solicitando resolução da questão, 
mas não houve retorno. Declarou que está sem saber como proceder e solicitou auxílio dos demais conselheiros. O Sr. Willian se declarou desanimado, pois muitas 
vezes acaba sendo pouco compreendido. O Srs. Célio Soares e Maurício Peçanha transmitiram-lhe falas de incentivo. Realçaram a importância dele em continuar na luta 
por uma cidade mais humanizada e com acessibilidade. O Sr. Willian declarou sua satisfação de ter comparecido no evento da “9ª Semana da Pessoa com Deficiência”: 
no dia do jogo de basquete realizado em escola pública. Os jovens estudantes, ao interagirem com a atividade, sentaram nas cadeiras para praticarem o jogo. 
Relataram depois ao Sr. William as dificuldades que tiveram e ficaram admirados como ele, vencendo os desafios, utiliza sua cadeira e se dispõem à locomoção pela 
cidade. O Sr. Alex Levy, arquiteto já a bastante tempo na prefeitura, reforçou as palavras de todos. Reconheceu falhas no agir do poder público e também no do 
cidadão comum: Prevalece a mentalidade individualista! Quando da construção e reformas de passeios, as pessoas pensam em si. Esquecem que é um espaço pelo qual 
transitará o público. As construções, em sua maioria, são feitas sem projetos aprovados. Outra grande questão, agora relacionada a ação do poder público: Fazem o 
projeto dentro das normas legais de acessibilidade mas existem modificações no momento da execução da construção. Em trabalhos técnicos que participou pela 
prefeitura, muitas das observações acabaram por não ser incorporadas. Citou alguns exemplos ilustrativos dessa realidade que presenciou. O Sr. Célio Soares informou 
que a TRANSCON acompanhará o projeto de sinalização implantada na Escola Vasco Pinto da Fonseca que facilitará o acesso ao local.  Em outro informe, o Sr. Célio 
disse que, desde o dia 2 de outubro, a TRANSCON implantou um novo modelo de estacionamento rotativo no município. Trata-se de um aplicativo de celular que 
permitirá o usuário acessar todas as operações necessárias ao uso do estacionamento. Isso permitirá uma fiscalização mais eficaz por parte da TRANSCON. O Sr. 
Maurício Peçanha comparou as condições de acessibilidade de outros países com as do Brasil. No intuito de garantir o direito de acessibilidade, citou ações que 
desenvolveu relacionadas a algumas empresas e órgãos públicos. Propôs a criação de Comissão de Acessibilidade na Câmara Municipal. O Sr. José Maia propôs utilizar o 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) para fiscalizar essa questão da acessibilidade. O Sr. Alex Levy ponderou se seria efetiva a fiscalização do CREA. 
Alertou que o município realiza nesse momento, a feitura de uma lei sobre loteamentos. É boa oportunidade de tratar esse tipo de direito. O Sr. Marcelo Lino lembrou 
que o CMDPD visitou, no ínicio do ano, o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Sr. Garbaza,   e entregou-lhe um documento com sugestões para o novo Plano 
Diretor. Sobre a proposta do Sr. Maurício, ponderou que a  tarefa de fiscalização não cabe ao poder legislativo. Propôs, após esclarecimento do Sr. Alex Levy, que o 
conselho envie ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano solicitando à Gerência de Fiscalização de Obras que aja sobre as condições de acessibilidade nos 
estacionamentos do complexo do Itaú Shopping Center. A plenária aprovou esse encaminhamento. O sexto ponto da pauta tratou de uma questão levantada pelo 
conselheiro Agostinho. Quando foi utilizar a UPA JK, o Sr. Agostinho deparou, no final da rampa de acessibilidade, com a porta de entrada fechada. Como não obteve 
uma solução adequada, após conversas com os funcionários da unidade de saúde, procurou o CMDPD para providências. O Sr. Willian de Souza acrescentou que a 
rampa de acessibilidade também foi construída de forma inadequada. Fez reclamações sobre o trabalho dos engenheiros. Entrou em um breve debate com o Sr. Alex 
Levy que lhe esclarecia que existe um hiato entre o projeto e a execução da obra. Outro ponto observado pelo Sr. Willian é sobre a metragem da sala de sutura da UPA 
JK. Segundo colocou,  as dimensões da sala são insuficientes para os usuários de cadeiras de rodas. O Sr. Marcelo Lino ponderou a respeito das palavras do Sr. Willian. 
Lembrou que não se trata de individualizar a responsabilidade e sim de buscar junto ao órgão competente o encaminhamento da solução. A plenária aprovou a ida de 
uma Comissão do CMDPD para um diálogo junto ao responsável da UPA JK. O último ponto da pauta abordou o cerceamento do direito da gratuidade em ônibus 
executivos. O Sr. Marcelo Lino esclareceu a questão: trata-se de verificar se os ônibus executivos são utilizados no quadro de horário dos ônibus convencionais. Nos 
ônibus das linhas convencionais existe o direito da gratuidade; já nos da linha executiva não. A ideia é procurar a Defensoria Pública para analisar possibilidade de ação 
nesse campo do direito da gratuidade no transporte coletivo. O Sr. Paulo Prado esclareceu que existe legislação que permite a modalidade de linhas de ônibus 
executivos. Estas devem ocorrer em paralelo às linhas de ônibus convencionais. São elas: Ato regulamentar ao RSTC (Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo), 
número 22,  de 28 de outubro de 2010 – Artigo 2º; Portaria da  TRANSCON, número 20, de 22 de junho de 2016 – capítulo VI, artigo 18; e, Estatuto do idoso, capítulo 
10, artigo 39. O Sr. José Maia lembrou que pessoas com lesão medular em vértebras torácicas acima de T8-T6 podem desenvolver uma doença denominada disreflexia 
autonômica (CID-10G90.4). Um dos sintomas é a perda da capacidade de autorregulação da temperatura corporal, que é uma defesa automatizada. Essas pessoas 
expostas aos ambientes de temperaturas altas ou baixas, podem desencadear sintomas variados, tais como: batimentos cardíacos irregulares/acelerados, ansiedade, 
elevação da pressão sanguínea, transpiração excessiva, dentre outros. Portanto, os ônibus equipados com aparelhos de ares-condicionados não podem ser vistos 
simplesmente como uma questão de luxo e sim de preservação da saúde. Em alguns casos, até mesmo como um fator de preservação da própria vida da pessoa com 
deficiência. Na visão do Sr. Maia, já que não se pode prever quais as necessidades dos usuários com deficiência, todos os ônibus com gratuidade deveriam sim ter o 
aparelho de ar-condicionado. O Sr. Célio Soares aproveitou o tema e informou que sairá, possivelmente na próxima segunda-feira, o edital de licitação de credencia-
mento da clínica que realizará as perícias médicas das pessoas com deficiência do Cartão Ótimo Especial. A plenária aprovou agendamento de reunião junto a 
Defensoria Pública para verificar essas questões sobre o direito à gratuidade no transporte público voltado à pessoa com deficiência nos ônibus executivos. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 108ª Plenária e assinada pelos presentes desta 107ª reunião. 

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – EDITAL Nº 03/2017

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Contagem faz saber a todos que, transcorrido o prazo de interposição de recursos por parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do 
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Processo Seletivo Simplificado – Edital PMC Nº 03/2017 para as seguintes funções: Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo, para composição de quadro 
para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Contagem, conforme Edital 
PMC Nº 03/2017, publicado na Edição 4.167, do Diário Oficial Eletrônico de Contagem, em 11 de agosto de 2017, cuja validade será de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de novembro de 2017.

____________________________________

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal de Contagem

Famuc

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N° 01/2017

1ª RETIFICAÇÃO

No item 2 - DO NÚMERO DE VAGAS E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO E NO ANEXO I

Onde se lê:

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e nos QUADROS I, II, III, IV, V e VI abaixo:

QUADRO III

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO CARGO

VAGAS 

ESCOLARIDADE E REQUISITO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

 TAXA DE INS-
CRIÇÃO 

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
deficiência

Negros ou 
pardos
20%l Total

307 Epidemiologista 1 - - 1

Ensino Superior na área de atuação,  
acrescido de registro no Conselho para 
Profissões regulamentadas R$ 2.923,14 20h R$ 55,00

Leia-se:

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e nos QUADROS I, II, III, IV, V e VI abaixo:

QUADRO III

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO CARGO

VAGAS 

ESCOLARIDADE E REQUISITO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

 TAXA DE INS-
CRIÇÃO 

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
deficiência

Negros ou 
pardos
20%l Total

307 Epidemiologista 1 - - 1

Curso Superior e Especialização na área 
de atuação, acrescido  de registro no 
conselho pertinente.

R$ 2.923,14 20h R$ 55,00

No item 11.6

Onde se lê:

11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e em ordem de classificação e 
estará disponível, para consulta dos candidatos no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 18/08/2017.
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Leia-se:

11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e em ordem de classificação e 
estará disponível, para consulta dos candidatos no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 03/01/2018.

No ANEXO II - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E SUA DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Onde se lê:

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

CARGO DESCRIÇÃO

EPIDEMILOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto individuais quanto letivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, audito-
rias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

Leia-se:

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

CARGO DESCRIÇÃO

EPIDEMIOLOGISTA
Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar pro-
gramas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias; elaborar documentos e difundir conhecimentos 
da área. 

Onde se lê:

PARA ATUAR NO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA

ENSINO SUPERIOR

CARGO ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE SOCIAL

Atuar no atendimento direto com ações sócio assistenciais, de articulação interdisciplinar e ações sócio educativas no trabalho do Consultório na 
Rua, com vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e redução de danos causados pelo uso de álcool e outras drogas;
Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população 
usuária; orientando, encaminhando e acompanhando os usuários quanto aos benefícios sociais e previdenciários;
Fortalecer os vínculos familiares respeitando as potencialidades, na perspectiva de incentivar o usuário e a se tornar sujeito do processo de pro-
moção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde;
Mapear e articular os recursos do território a fim de promover a reinserção social e familiar;
Registrar a produção de atendimentos nos sistema adotado pelo município; 
Ter a flexibilidade na agenda para alterações de horários para o atendimento, desde que compatíveis com a carga horária estabelecida na legisla-
ção referente ao Programa de Consultório na Rua, mas que leve em consideração as peculiaridades da população assistida;
Promover o reconhecimento da cidadania por meio da recuperação de documentos pessoais;
Trabalhar em cooperação com os agentes sociais visando ações de redução de danos e promoção da cidadania, orientando os usuários na busca 
de órgãos de defesa dos direitos;
Estabelecer parcerias e fortalecer as redes intersetoriais constituídas pelos equipamentos do território, tais como: CREAS, CRAS, Centro Pop e 
órgãos de defesa como Defensoria Pública, Ministério Publico e Varas da Infância; 
Contribuir nas sensibilizações dos profissionais quanto os aspectos relacionados ao resgate da cidadania e benefícios para a população em 
situação de rua;
Realizar visita aos serviços da rede de assistência;
Planejar, elaborar e conduzir grupos educativos no território;
Participar de reuniões de articulação de rede;
Apoiar e monitorar o acompanhamento dos aspectos sociais dos PTS.
Realizar acompanhamento das questões de moradia da população em situação de rua, em parceria com as secretarias de assistência e desenvol-
vimento social, bem como secretaria de habitação, buscando encaminhamentos para espaços de moradia possíveis para cada uma das situações,
Realizar acompanhamento das questões de educação e trabalho da população em situação de rua, em parceria com a Secretaria de Educação, 
de Trabalho e  da Cultura buscando encaminhamentos para espaços educacionais, de formação profissional e/ou geração de renda;
Desenvolver atividades coletivas, como de biblioteca circulante, eventos culturais, participação em eventos ligados aos movimentos, Fóruns da 
área da Assistência Social, ONG´s, Conferência Municipal da Saúde, de acordo com as necessidades e desejos da população em situação de rua 
daquele território;
Contribuir de Forma ativa nos processos de Educação Permanente; 
Participar da discussão de caso em equipe e contribuir para a construção de um projeto terapêutico singular do usuário e providenciar os enca-
minhamentos necessários;
Realizar as demais atribuições específicas do psicólogo, descritas na Política Nacional de Atenção Básica.

Leia-se:

PARA ATUAR NO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA

ENSINO SUPERIOR

CARGO ATRIBUIÇÕES
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ASSISTENTE SOCIAL

Atuar no atendimento direto com ações sócio assistenciais, de articulação interdisciplinar e ações sócio educativas no trabalho do Consultório na 
Rua, com vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e redução de danos causados pelo uso de álcool e outras drogas;
Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população 
usuária; orientando, encaminhando e acompanhando os usuários quanto aos benefícios sociais e previdenciários;
Fortalecer os vínculos familiares respeitando as potencialidades, na perspectiva de incentivar o usuário e a se tornar sujeito do processo de pro-
moção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde;
Mapear e articular os recursos do território a fim de promover a reinserção social e familiar;
Registrar a produção de atendimentos nos sistema adotado pelo município; 
Ter a flexibilidade na agenda para alterações de horários para o atendimento, desde que compatíveis com a carga horária estabelecida na legisla-
ção referente ao Programa de Consultório na Rua, mas que leve em consideração as peculiaridades da população assistida;
Promover o reconhecimento da cidadania por meio da recuperação de documentos pessoais;
Trabalhar em cooperação com os agentes sociais visando ações de redução de danos e promoção da cidadania, orientando os usuários na busca 
de órgãos de defesa dos direitos;
Estabelecer parcerias e fortalecer as redes intersetoriais constituídas pelos equipamentos do território, tais como: CREAS, CRAS, Centro Pop e 
órgãos de defesa como Defensoria Pública, Ministério Publico e Varas da Infância; 
Contribuir nas sensibilizações dos profissionais quanto os aspectos relacionados ao resgate da cidadania e benefícios para a população em 
situação de rua;
Realizar visita aos serviços da rede de assistência;
Planejar, elaborar e conduzir grupos educativos no território;
Participar de reuniões de articulação de rede;
Apoiar e monitorar o acompanhamento dos aspectos sociais dos PTS.
Realizar acompanhamento das questões de moradia da população em situação de rua, em parceria com as secretarias de assistência e desenvol-
vimento social, bem como secretaria de habitação, buscando encaminhamentos para espaços de moradia possíveis para cada uma das situações,
Realizar acompanhamento das questões de educação e trabalho da população em situação de rua, em parceria com a Secretaria de Educação, 
de Trabalho e  da Cultura buscando encaminhamentos para espaços educacionais, de formação profissional e/ou geração de renda;
Desenvolver atividades coletivas, como de biblioteca circulante, eventos culturais, participação em eventos ligados aos movimentos, Fóruns da 
área da Assistência Social, ONG´s, Conferência Municipal da Saúde, de acordo com as necessidades e desejos da população em situação de rua 
daquele território;
Contribuir de Forma ativa nos processos de Educação Permanente; 
Participar da discussão de caso em equipe e contribuir para a construção de um projeto terapêutico singular do usuário e providenciar os enca-
minhamentos necessários;
Realizar as demais atribuições específicas do Assistente Social, descritas na Política Nacional de Atenção Básica.

Contagem, 09 de novembro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 

Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

Funec

PORTARIA FUNEC Nº 125, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a cessão de servidor da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, para a Câmara Municipal de Contagem e dá outras providências. 

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art.92 da Lei 2.160 de 20 de dezembro de 1990 

RESOLVE:

Art. 1º Ceder o servidor ROBERTO FRANCISCO RAMOS, matrícula 58602, lotado no quadro setorial da Fundação de Ensino de Contagem para a Câmara Municipal de 
Contagem com ônus para a FUNEC, por necessidade do serviço, nos termos do §2º do art.1º do Decreto nº 1.839 de 04 de maio de 2012;

Art. 2º As despesas correrão, exclusivamente, por conta das dotações orçamentárias da Cedente, assim como os encargos sociais relativos às contribuições da Previdên-
cia.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada a Portaria nº 078 de 31 de maio de 2017.

Registre-se e publique-se.

Fundação de Ensino de Contagem, aos 30 de outubro de 2017.
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Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da FUNEC

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 008/2017 – Objeto: A AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA 
ATENDER AOS CURSOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E FARMÁCIA DO PRONATEC/MEDIOTEC, OFERTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, conforme condições e 
especificações contidas neste Edital e seus anexos. - data: 23 de Novembro de 2017 às 09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro Eldorado – Contagem 
/ MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 011/2017 – Objeto: A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS 
DE SEGURANÇA (POLIETILENO COEXTRUSADO) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTA-
GEM, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus anexos. - data: 23 de Novembro de 2017 às 14h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. 
Bairro Eldorado – Contagem / MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE 
OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 012/2017 – Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA E SIGILO, ENVOLVENDO DIAGRAMAÇÃO, MANUSEIO, 
EMBALAGEM, ROTULAGEM E ENTREGA DOS CADERNOS DE PROVAS E GABARITOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS A SEREM EXE-
CUTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus anexos. - data: 24 de Novembro de 2017 às 
09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro Eldorado – Contagem / MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.
licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

EDITAL PIBIC-Júnior FAPEMIG/FUNDEP/FUNEC
(nº 01/2017, de 11 Novembro de 2017)

CHAMADA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS
 DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR - PIBIC- JR.

A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC torna público o presente Edital para a seleção de  projetos, orientadores e bolsistas, seguindo as normas e os critérios 
de seleção de projetos estabelecidos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica Júnior - PIBIC-Jr, previstos no convênio 5319/15 celebrado entre as 
instituições de fomento, gestão e apoio à pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - 
FUNDEP e Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC. 
PROGRAMA
No intuito de contribuir para o desenvolvimento do estudo e da pesquisa, a FAPEMIG e a FUNEC estão implementando e custeando o financiamento de Bolsas de Inicia-
ção Científica Júnior para estudantes do Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Médio e Ensino Técnico. Esse Programa visa despertar e desenvolver nos estudantes 
a vocação científica, ampliando sua formação em ambiente de pesquisa.
ESTRUTURA DO EDITAL
O presente edital é composto pelas seguintes seções: 1) Programa; 2) Estrutura do Edital; 3) Finalidade; 4) Cronograma; 5) Projetos de pesquisa; 6) Docentes elegíveis; 
7) Alunos elegíveis; 8) Vagas disponíveis e características da bolsa; 9) Inscrição; 10) Avaliação e julgamento dos projetos; 11) Resultados finais e implementação das 
bolsas; 12) Acompanhamento e avaliação da orientação; 13) Disposições gerais; 14) Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC; 15) Prazo de validade e 
publicação; 16) Anexos e Formulários da FAPEMIG. 
FINALIDADE
O presente Edital tem por finalidade selecionar projetos, orientadores e bolsistas de Iniciação Científica Júnior para o biênio 2018/2019. Cada um dos alunos seleciona-
dos, no limite de vagas disponíveis (30 vagas), receberá 01 (uma) bolsa de Iniciação Científica Júnior, conforme processo seletivo realizado pela Comissão Especial de 
Iniciação Científica Júnior da FUNEC, disponibilizadas pela FAPEMIG (Convênio 5319/15).

CRONOGRAMA
O presente edital envolve docentes, alunos e a comissão especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC. As atividades a serem desenvolvidas ao longo do período de 
validade do edital estão separadas em função das etapas às quais pertencem “processo seletivo”, “implementação das bolsas” e “acompanhamento e avaliação da 
orientação”, conforme os quadros que se seguem:

Atividades de responsabilidade da Comissão Especial de Iniciação Científica da FUNEC em conjunto com a 
Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão. DATAS

Processo Seletivo

Recebimento de inscrições 
Local – Administração da FUNEC.
Endereço - Av. João César de Oliveira, nº 2415, Eldorado, Contagem. 
Horário de funcionamento - das 8 às 17h.

01 a 08/12/2017

Divulgação do resultado final 15/12/2017

Data para recurso contra indeferimento dos projetos 18 e 19/12/2017

Divulgação dos resultados de recursos 22/12/2017
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Implementação das Bolsas

Recolhimento dos projetos e documentos dos orientadores coorientadores e orientandos para implemen-
tação das bolsas 01 a 06/02/2018

Vigência da Pesquisa

Início 01/03/2018

Final 28/02/2019

Durante a vigência da pesquisa, orientadores, coorientadores, pesquisadores e eventuais auxiliares deverão participar de um cronograma interno, que inclui abertura e 
fechamento das atividades, seminários e apresentações de relatórios, parcial e final, apresentado pela Comissão Especial deste programa institucional. Casos omissos, 
mudanças de datas, ausências permanentes ou quaisquer outras condutas/ações que venham prejudicar acadêmica e cientificamente a estrutura, legitimidade e/ou 
reputação do conjunto deste programa institucional serão avaliados, julgados e, possivelmente, punidos pela Comissão Especial, se a mesma considerar necessário 
durante todo processo de vigência.
PROJETO DE PESQUISA 
Não há financiamento específico por parte da FUNEC para realização dos projetos propostos. Todos os envolvidos na pesquisa poderão utilizar quaisquer equipamentos 
e materiais disponíveis em qualquer unidade, incluindo os da administração, desde que esse uso não inviabilize as atividades pedagógicas cotidianas.

A apresentação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho do bolsista implica compromisso formal do orientador com as atividades do bolsista, envolvendo: 
orientação; elaboração de relatório técnico-científico; acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pelos bolsistas; inclusão do nome do bolsista de 
Iniciação Científica Júnior nas publicações e em outros produtos decorrentes do trabalho de pesquisa nos quais tenha havido a efetiva participação do bolsista. 
Cada candidato a orientador poderá ter sob sua orientação até 02 (dois) bolsistas de Iniciação Científica Júnior.
Cada projeto de pesquisa poderá prever um coorientador, que atenda às exigências do item 6 deste edital.
O projeto de pesquisa deverá ser digitado em páginas de formato A4, com margens de 2 cm, em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples entre linhas  (Anexo II).
O plano de trabalho deve evidenciar o caráter de formação e desenvolvimento do aluno, deve conter a descrição das atividades propostas, o cronograma corresponden-
te e a metodologia de acompanhamento (continuação do Anexo II).
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, diferenciação nas atividades a serem atribuídas a cada bolsista, 
sob pena de ser anulada uma das solicitações; 
A jornada a ser cumprida pelo bolsista deverá ser de 14 (quatorze) horas semanais.
Ao final dos trabalhos o orientador e o orientando receberão a certificação referente a 100 horas dedicadas ao projeto de pesquisa.
Os participantes devem desenvolver projetos a partir de uma das seguintes áreas do conhecimento ou da associação multidisciplinar, entre elas: 1) Ciências Agrárias, 2) 
Ciências Biológicas, 3) Ciências Exatas e da Terra, 4) Ciências Humanas, 5) Ciências da Saúde, 6) Ciências Sociais Aplicadas, 7) Engenharia.
DOCENTES ELEGÍVEIS 
Poderão se candidatar Orientadores e coorientadores que
forem docentes da FUNEC, do quadro permanente, em estágio probatório ou não, em efetivo exercício, que tenham comprovada experiência na área de pesquisa 
científica ou tecnológica;
tiverem currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq e atualizado até 15 dias precedentes ao último dia da inscrição;
disponibilizarem o tempo de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas mensais para atividades de acompanhamento e orientação dos bolsistas vinculados ao projeto sob sua 
orientação. A regulamentação das atividades de acompanhamento e orientação estão asseguradas, na FUNEC, pela Portaria 167, de 12 de novembro de 2013, publica-
da no Diário Oficial de Contagem - DOC em 18/11/2013. 

Não poderão se candidatar a orientadores e coorientadores os pesquisadores que
estiverem inadimplentes com a FAPEMIG e FUNEC. Docentes que não tenham cumprido os compromissos assumidos nos termos de editais de edições já encerradas de 
programas de iniciação científica e em desenvolvimento tecnológico (PIBIC, PIBITI, BIC-Jr), tais como: entrega de relatórios parciais e relatório final, entrega dos formulá-
rios de acompanhamento, entre outros;
estiverem afastados para qualificação ou por qualquer outro motivo.
ALUNOS ELEGÍVEIS 
Poderão se candidatar às bolsas de Iniciação Científica Júnior alunos regularmente matriculados Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Médio e Ensino Técnico 
O aluno interessado em se inscrever no Programa deverá 
estar cursando, o Ensino Técnico no 1º ano, o Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Médio no 2º ou 3ª ano; 
ter bom rendimento escolar, relativo ao ano letivo anterior, comprovado no histórico escolar;
ter sido selecionado e indicado formalmente por um único orientador; 
comprometer-se com o desenvolvimento das atividades do plano de trabalho proposto, em regime de dedicação de, 14(quatorze) horas semanais, sob orientação do 
professor.
O aluno interessado em se inscrever no programa NÃO poderá
acumular bolsa e nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza durante a                       vigência da mesma. É permitido o acúmulo com bolsas de natureza exclu-
sivamente assistencial, como aquelas oriundas do Programa Bolsa Família.
VAGAS DISPONÍVEIS E CARACTERÍSTICAS DA BOLSA 
Para a presente edição do PIBIC-Jr, a FUNEC dispõe de uma previsão de 30 (trinta) bolsas, concedidas pela FAPEMIG 
A bolsa terá vigência de 12 (doze) meses ininterruptos, desde que cumpridos os prazos de cadastro no sistema Everest da FAPEMIG, podendo ser renovada por igual 
período. 
Não há renovação automática de bolsas. 
O pagamento das bolsas ficará CONDICIONADO à apresentação do formulário de Acompanhamento mensal, assinado pelo orientador e pelos bolsistas (Anexo VI). Até 
o dia 15 de cada mês o formulário deverá ser encaminhado à Diretoria de Educacional e para a  Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC. Caso não 
seja enviado acarretará na suspensão do repasse da bolsa até a regularização da documentação.
A bolsa tem caráter transitório; não pode ser acumulada com estágios remunerados, com bolsas de outros programas ou com empregos de qualquer natureza; é isenta 
de imposto de renda e não gera vínculo empregatício. É permitido o acúmulo da bolsa BIC-Jr com bolsas de natureza exclusivamente assistencial, como aquelas oriun-
das do Programa Bolsa Família.

A bolsa mensal concedida destina-se ao bolsista selecionado, não sendo permitido o seu repasse a outros alunos. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa 
entre dois ou mais alunos. 
A bolsa mensal é fixada em R$150,00 (cem reais), podendo ser reajustada a critério da agência de fomento (FAPEMIG). 
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Poderá ocorrer a substituição de bolsista dentro do calendário anual de concessão das quotas institucionais, desde que seja mantido o plano de trabalho proposto 
originalmente. As solicitações de substituições de bolsistas deverão ser apresentadas pelos orientadores, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
início do período de trabalho do novo bolsista. 
Juntamente com a solicitação de substituição deverão ser encaminhados a documentação completa, os dados bancários e formulários 10 e 10.1 da FAPEMIG, devida-
mente preenchidos pelo novo bolsista. 
A qualquer tempo a Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC, ouvida a Comissão de Iniciação Científica Júnior da FUNEC, poderá cancelar a participação 
do bolsista que tenha interrompido o curso, desistido ou sido desligado; que não tenha desempenho satisfatório; que não apresente os atestados de frequência, os 
questionários de acompanhamento e os relatórios, ou por outra razão fundamentada. 
INSCRIÇÃO 
A inscrição no processo de seleção de projetos para recebimento da bolsa PIBIC-Jr obedecerá as seguintes instruções:
Submissão de Projetos e Entrega de Documentos
Para submissão de projetos e efetivação da inscrição, o candidato deverá entregar e protocolar na Administração da FUNEC:
formulário de inscrição de projeto -PIBIC-Jr. (Anexo I);
projeto de pesquisa a ser desenvolvido e o(s) plano(s) de trabalho do(s) bolsista(s) - (Anexo II e continuação do Anexo II);
mídia digital, CD ou DVD, identificada com o nome do orientador e a data (contendo os  Anexos I e II). Obs: os Anexos I e II, em versão digital, também poderão ser 
enviados para o e-mail: funec.pibic@contagem.mg.gov.br ; 
formulário de Verificação de Documentos necessários à inscrição no processo de seleção para recebimento da bolsa PIBIC-Jr (Anexo III);
declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não acumulação de bolsa (Anexo IV);
declaração, do responsável pelo candidato menor de idade, de que conhece as normas do programa e que concorda com a participação do aluno nas condições defini-
das neste edital – (Anexo V);

histórico escolar ou documento equivalente contendo nota e/ou resultado do ano letivo anterior;
comprovante de matrícula no Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Médio ou Ensino Técnico na FUNEC, referente ao ano letivo atual;
cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante de residência;
cópia do documento de identidade do responsável pelo candidato menor de idade.

No ato da entrega dos documentos impressos e da mídia digital (CD ou DVD, contendo os anexos I e II), o projeto e seus partícipes terão um número de protocolo de 
recebimento, emitido pelo Setor de Protocolo da Administração da FUNEC.

Todos os documentos constantes nos item 9.1 deste edital deverão ser entregues na Administração da FUNEC situada à Av. João César de Oliveira, nº 2415, Eldorado - 
Contagem/MG, no horário e no período de inscrições definidos no item 4 do presente Edital. 
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS 
A avaliação das inscrições compreenderá: 
Análise de documentos. As inscrições com documentação incompleta e/ou fora dos padrões especificados, bem como aquelas em que o Currículo Lattes do orientador 
estiver desatualizado, serão eliminadas.
Análise dos projetos. Os candidatos a orientadores terão seus Currículos Lattes e seus Projetos de Pesquisa avaliados pela Comissão Especial de Iniciação Científica 
Júnior da FUNEC, até o dia 14/12/2017.
A etapa de análise dos projetos tem caráter classificatório. 
Na avaliação de que trata o item 10.2, serão distribuídos 100 pontos. Para análise e julgamento dos projetos serão considerados: 
Qualificação da Orientação (até 40 pontos). Será avaliado o Currículo Lattes do candidato a orientador, com ênfase em sua titulação (não acumulativa), sendo conside-
rado os títulos de Doutorado (20 pontos), Mestrado (15 pontos) e Especialização (5 Pontos), conforme tabela (Anexo VII). 
Projeto de Pesquisa (até 40 pontos). Serão avaliadas: I) Relevância do projeto visando à formação humanística dos alunos, à formação profissional técnica de nível 
médio, ao desenvolvimento local e relevância social (até 20 pontos); II) Adequação do plano de trabalho do bolsista ao projeto de pesquisa e sua exequibilidade e meto-
dologia de acompanhamento e orientação (até 20 pontos). 
Produção científica, técnica e/ou artística (até 20 pontos). Serão avaliados: I) livros e/ou artigos publicados (até 10 pontos); II) participação em eventos científicos, 
encontros e seminários de pesquisa da FUNEC e/ou de outras instituições, ficando este último quesito sujeito à analise por parte da Comissão de Iniciação Científica da 
FUNEC (até 10 pontos).

Fica vedado a cada membro da Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC avaliar seu próprio projeto;
Encerrado o processo de avaliação e julgamento dos projetos, a Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC registrará em ata as inscrições eliminadas e a 
classificação das inscrições aceitas. O resultado será divulgado no endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 15/12/2017.
RESULTADOS FINAIS E IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS 
O resultado final do presente edital, composto pela relação de projetos selecionados e respectivos bolsistas, será divulgado no endereço: 
         http://www.contagem.mg.gov.br/concursos . Data de divulgação: 15/12/2017. 
Os alunos selecionados pelos orientadores deverão abrir conta bancária para o recebimento das bolsas. A conta deve estar única e exclusivamente em nome do bolsista. 
As taxas cobradas pelo banco para efeito de manutenção de conta não serão ressarcidas pela FUNEC, nem pela FUNDEP e nem pela FAPEMIG. A cópia de documento 
emitido pelo banco, com os dados da conta, deve ser enviada para a Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC aos cuidados da Comissão Especial de Inicia-
ção Científica Júnior. 
Os orientadores cujos projetos forem selecionados deverão encaminhar à Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC aos cuidados da Comissão Especial de 
Iniciação Científica Júnior, até o dia 06/02/2018, os formulários da FAPEMIG, disponíveis em http://www.contagem.mg.gov.br/concursos , a saber:
Formulário 1 - FAPEMIG (Cadastro de Pesquisador);
Formulário 10 - FAPEMIG (Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica). Esse formulário deve ser assinado pelo bolsista e pelo orientador; 
       (Observação: o representante legal da instituição é a Presidente da FUNEC).
Formulário 10.1 - FAPEMIG (Bolsistas sob Coordenação). 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
Orientadores e bolsistas selecionados deverão participar de reunião de abertura do Programa, na data estabelecida pelo cronograma interno. 
Caberá ao orientador encaminhar à FUNEC, os seguintes documentos: 
formulário de acompanhamento mensal, dos bolsistas em atividade no projeto, o qual será disponibilizado virtualmente, com as datas estabelecidas a partir do crono-
grama interno  (Anexo VII);
relatório técnico parcial e final das atividades do bolsista, com avaliação circunstanciada do seu desempenho, cujas datas de entrega serão estabelecidas no cronogra-
ma interno; 
questionários de acompanhamento do bolsista, quando solicitados pela Comissão; 
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pedido de substituição, ou cancelamento da bolsa, quando o bolsista concluir o curso do Ensino Médio e/ou Médio Integrado, desistir da bolsa ou não cumprir as 
exigências do Programa. O pedido deverá ser feito por escrito, até o dia 05, para implementações no próprio mês; a partir do dia 06, para substituições a serem imple-
mentadas no mês subsequente. 
Além das atividades diretamente relacionadas com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, o bolsista ficará obrigado a:
participar da reunião de abertura do Programa;
apresentar, preenchido e assinado, o formulário de acompanhamento mensal das atividades do programa;
elaborar o relatório técnico final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados; 
participar de seminário de iniciação científica promovido pela FUNEC; 
participar da reunião de encerramento;
o relatório técnico semestral parcial e o relatório técnico final deverão ser apresentados, mesmo em caso de renovação ou cancelamento da bolsa. 
A elaboração e entrega dos relatórios (parcial e final) e a participação em seminário promovido pela FUNEC, para avaliação do programa de bolsas de iniciação científica 
júnior, são requisitos obrigatórios para o recebimento de certificado de participação no PIBIC-Jr da FUNEC. 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
A inscrição dos candidatos no processo seletivo, tanto de docentes quanto de alunos, implica a aceitação das normas estabelecidas por este Edital e das normas que 
regem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior e no convênio 5319/15 - FUNEC/FUNDEP/FAPEMIG. 
Havendo bolsas disponíveis, a comissão de iniciação científica da FUNEC poderá selecionar novos projetos para a inclusão de novos bolsistas dentro da vigência das 
pesquisas prevista neste Edital.
A Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
As publicações e demais produtos decorrentes dos projetos de pesquisa apoiados com recursos do presente Edital deverão citar, obrigatoriamente, as instituições de 
apoio e fomento à pesquisa envolvidas neste convênio: FUNEC, FUNDEP, FAPEMIG. 
Os anexos citados neste edital estão disponíveis no site:
 www.contagem.mg.gov.br/concursos .

COMISSÃO ESPECIAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR
A atual Comissão Especial de Iniciação Científica foi instituída por meio da Portaria 037/2017 de 21/03/2017, publicada no Diário Oficial de Contagem - DOC em 
22/03/2017, sendo composta pelos educadores: Maria Eunice de Lima Prado – Diretora Geral do Departamento Educacional da FUNEC, Rodrigo Lobo Leite - Professor 
de Biologia - Coordenador de Projetos de Bolsa – FUNEC, Cynthia Alessandra Bello - Professora do Curso de Análises Clínicas, Érica Melanie Ribeiro Nunes - Professora de 
História, Gilson Ramos Faria - Professor de Filosofia; Adriana Mara Vasconcelos - Professora de Química, Paulo Henrique Rodrigues – Professor de Informática.

PRAZO DE VALIDADE E PUBLICAÇÃO 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua validade encerrada em 28/02/2019. Para conhecimento de todos, determino que seja o presente Edital 
afixado em lugar próprio e que se dê ampla divulgação no âmbito desta Fundação.
ANEXOS E FORMULÁRIOS DA FAPEMIG
O presente edital é composto por 7 (sete) anexos e 3 (três) formulários da FAPEMIG, a saber:
Anexos:

Anexo I Inscrição de Projeto – PIBIC-Jr

Anexo II Estrutura Padrão do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho do Bolsista – PIBIC-Jr

Anexo III Verificação de Documentos Necessários à Inscrição no PIBIC-Jr.

Anexo IV Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício e/ou de Acúmulo de Bolsas

Anexo V
Declaração de Responsável por Candidato Menor de Idade, autorizando sua participação no Programa de Iniciação Científica 
Júnior - PIBIC-Jr

Anexo VI Formulário de Acompanhamento mensal, 

Anexo VII Tabela para Apuração de Pontuação de Candidato a Orientador e seu Projeto
Formulários da FAPEMIG

Formulário 1 Cadastro de Pesquisador

Formulário 10 Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica

Formulário 10.1 Bolsistas sob Coordenação

* Observação 1: no momento da implementação das bolsas, o “Formulário 10 (Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica)” deve ser assinado pelo bolsista e pelo orien-
tador do projeto selecionado, devendo constar como representante legal da instituição o (a) presidente da FUNEC.

* Observação 2: Todos os anexos e formulários da FAPEMIG que compõem este edital estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Contagem: www.contagem.
mg.gov.br/concursos  ou podem ser solicitados pessoalmente na Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão ou através do e-mail: funec.pibic@contagem.mg.gov.br .

Contagem, 09 de Novembro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC

ANEXO I
INSCRIÇÃO DE PROJETO (PIBIC-Jr)
Dados do Projeto:
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Título: 

Palavras-chave:

Área do conhecimento:

 
Dados do Orientador:

Nome Completo:

Unidade (s) onde leciona:

Tempo mensal dedicado à orientação:
mínimo 16 horas mensais

Horário Disponível para Orientação: 
(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite

E-mail:

Telefone(s): 

Endereço do Currículo Lattes na WEB:

Dados do Coorientador

Nome Completo:

Unidade (s) onde leciona:

Tempo mensal dedicado à orientação:
Horário Disponível para Orientação: 
(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite

E-mail:

Telefone(s): 

Endereço do Currículo Lattes na WEB:

ANEXO I - Continuação

Dados do Bolsista 1

Nome Completo:

Unidade onde Estuda:

Curso: 

E-mail:

Telefone(s): 

CI:
CPF:

Dados do Bolsista 2

Nome Completo:

Unidade onde Estuda:
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Curso: 

E-mail:

Telefone(s): 

CI:
CPF:

Documento a ser anexado a este formulário de inscrição:
- Projeto de pesquisa (de acordo com a estrutura padrão estabelecida no Anexo II) e documentação do aluno, conforme item 9.2. 

ANEXO I - Continuação
Termo de compromisso:

- A inscrição dos candidatos no processo seletivo implica a aceitação das normas estabelecidas pelo Edital ___/____, das normas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior (Fapemig/Fundep/Funec), inclusive do cronograma (item 4) divulgado no referido Edital.

- A apresentação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho do bolsista implica o compromisso formal do orientador com as atividades do bolsista, envolvendo: 
orientação; elaboração de relatório técnico-científico; acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pelos bolsistas; inclusão do nome do bolsista de 
Iniciação Científica Júnior nas publicações e em outros produtos decorrentes do trabalho de pesquisa nos quais tenha havido a efetiva participação do bolsista. 
- O orientador se compromete a entregar todos os documentos do(s) bolsista(s) exigidos no item 9.2 deste edital.

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura - Orientador

ANEXO II

ESTRUTURA PADRÃO DO PROJETO DE PESQUISA E PLANO DE TRABALHO DE BOLSISTA (PIBIC-Jr)
(Compreende as páginas 3 a 6)

PARA USO DA FUNEC

Recebido em:

Avaliado em:

Situação:

PROFESSOR ORIENTADOR:

Nome Completo:

Unidade (s) onde leciona:

PROFESSOR COORIENTADOR

Nome Completo:

Unidade (s) onde leciona:

DADOS DO BOLSISTA 1

Nome Completo:
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Unidade onde Estuda:

DADOS DO BOLSISTA 2

Nome Completo:

Unidade onde Estuda:

ANEXO II - Continuação

                                                                      
                                                                O PROJETO

Título do Projeto:

Área do Conhecimento:

Palavras-chave:

Local e Data:

Resumo do Projeto
Entre 100 e 200 palavras.

ANEXO II - Continuação

DESCRIÇÃO DA PESQUISA

Antecedentes científicos, relevância e justificativa da pesquisa (explicitando as referências bibliográficas).

O problema focalizado, sua relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento, deverão ser descritos 
de modo objetivo, com o apoio da literatura. 

Objetivos da pesquisa / Hipóteses a testar

Deverá ser indicado o que se pretende com a pesquisa proposta, explicitando os objetivos e metas do projeto. 

Descrição detalhada e ordenada da metodologia
Deverá ser descrita a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados. Deverá ser indicado o tipo de pes-
quisa (bibliográfica, experimental, aplicação tecnológica, estudo de caso, etc.). 

Resultados e Impactos Esperados.

Deverão ser descritos os resultados e/ou produtos esperados. Deverá ser estimada a repercussão e/ou impactos socioeconômicos, técnico-científicos e 
ambientais dos resultados esperados no estudo do problema focalizado. 

Recursos necessários.

Deverá ser apresentada evidência de que todos os recursos necessários à execução do projeto já estão garantidos, uma vez que não há financiamento 
específico por parte do FUNEC para realização dos projetos propostos. 
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ANEXO II - Continuação

Referências Bibliográficas

Deverão ser relacionadas às obras da literatura citadas, segundo normas da ABNT.

7 – Cronograma:

Deverão ser descritas as atividades do Orientador, Coorientador e plano de trabalho detalhado do(s) bolsista(s).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Março a Junho de 2017
Julho a Novembro de 2017
Dezembro a Fevereiro
de 2017

Orientador

Coorientador

Bolsista 1

Bolsista 2

ANEXO II - Continuação
Plano de trabalho do bolsista 1 (PIBIC-Jr)
Para cada bolsista solicitado deverá haver um plano de trabalho elaborado, necessariamente, segundo a estrutura apresentada a seguir. O plano deverá estar redigido 
em, no máximo, 02 páginas.
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, dois planos de trabalho, com diferenciação nas atividades a 
serem atribuídas a cada bolsista, sob pena de ser anulada uma das solicitações.
Perfil do bolsista

Ensino Médio Regular

Ensino Médio Integrado

Descrição das atividades propostas 
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Descrever em detalhes as atividades propostas para o bolsista. Identificar as atividades com números. 

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 

Listar as atividades de forma resumida. Acrescentar ou retirar linhas da tabela, se necessário. 

Atividades

Mês

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°

Metodologia de acompanhamento para orientação do bolsista Descrever como será avaliado o desempenho do bolsista. 

Jornada semanal e turno de trabalho: 

Especificar a jornada semanal de horas que o bolsista deve dedicar ao projeto e o turno de trabalho. 

Jornada semanal: 14 horas. 

Turno
Dia da Semana

Segunda Terça Quara Quinta Sexta Sábado

Manha

Tarde

Noite

ANEXO II - Continuação
Plano de trabalho do bolsista 2 (PIBIC-Jr)
Para cada bolsista solicitado deverá haver um plano de trabalho elaborado, necessariamente, segundo a estrutura apresentada a seguir. O plano deverá estar redigido 
em, no máximo, 02 páginas.
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, dois planos de trabalho, com diferenciação nas atividades a 
serem atribuídas a cada bolsista, sob pena de ser anulada uma das solicitações.
Perfil do bolsista

Ensino Médio Regular

Ensino Médio Integrado

Descrição das atividades propostas 

Descrever em detalhes as atividades propostas para o bolsista. Identificar as atividades com números. 

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 

Listar as atividades de forma resumida. Acrescentar ou retirar linhas da tabela, se necessário. 

Atividades

Mês

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°

Metodologia de acompanhamento para orientação do bolsista Descrever como será avaliado o desempenho do bolsista. 
Jornada semanal e turno de trabalho: 

Especificar a jornada semanal de horas que o bolsista deve dedicar ao projeto e o turno de trabalho. Jornada semanal: 14horas  

Turno
Dia da Semana

Segunda Terça Quara Quinta Sexta Sábado

Manha



"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.

Contagem, 9 de novembro de 2017 Página 29 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4223

Tarde

Noite

           ANEXO III
I. VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO NO PIBIC-Jr
No quadro a seguir, marque um X à frente dos itens que você tiver providenciado para sua inscrição. Todos eles são obrigatórios.
Após assinar a declaração de inexistência de vínculo empregatício e/ou de acúmulo de bolsas
(item IV a seguir), coloque este formulário de inscrição e todos os documentos listados no quadro em um envelope pardo.
No envelope, escreva o nome completo do(s) bolsista(s) e a sigla “PIBIC-Jr. 2017/2018”.
O prazo para inscrição está definido no item 4 do Edital.

Anexos:

[ ] – Histórico escolar do candidato, referente ao ano letivo anterior.

[ ] – Comprovante de matrícula, referente ao ano letivo atual.

[ ] – Cópia do documento de identidade e CPF do candidato.

[ ] – Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não acumulação de bolsa.

[ ] –
Declaração do responsável pelo candidato menor de idade, afirmando conhecer as normas
do programa e concordar com a participação do aluno nas condições definidas neste Edital

[ ] – Cópia do documento de identidade do responsável pelo candidato menor de idade.

II. COMPROMISSO DO CANDIDATO A BOLSISTA
Declaro estar ciente dos termos do Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr), comprometendo-me a cumpri-los, caso seja clas-
sificado dentro do limite de bolsas.

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura do candidato à bolsa

ANEXO IV
                                                              

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E/OU 
DE ACÚMULO DE BOLSAS

Declaro para os fins legais, que não recebo bolsa de qualquer espécie, paga por instituição pública ou privada e que não seja de natureza exclusivamente assistencial. 
Declaro, também, que não recebo salário e/ou provento de nenhuma fonte, com vínculo empregatício. Assim, declaro-me apto (a) a participar do Programa Instituci-
onal de Bolsas de Iniciação Científica Júnior  (PIBIC-Jr).

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura do candidato à bolsa

Nome do candidato à bolsa:

CPF: 

Carteira de Identidade:

      
ANEXO V
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DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR CANDIDATO MENOR DE IDADE, AUTORIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA JÚNIOR (PIBIC-Jr).

Eu, _______________________________________________________, portador(a) da carteira    de identidade número  __________________,  expedida por 
________________, declaro, para os fins legais, que conheço as normas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) e concordo com a 
participação de _________________________________________________,identidade número  ___________, expedida por _____________, no referido Programa.

Contagem, _____de ___________ de _______.

Assinatura do responsável

(Grau de parentesco: _______________________)

     
 
 ANEXO VI

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BOLSAS - BIC Jr.
PMC/FAPEMIG/FUNDEP/FUNEC

COORDENADORIA EDUCACIONAL 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
INFORMAÇÕES RELATIVAS À BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

NOME DO ALUNO: 

PERÍODO DE ATIVIDADES:

MÊS: _____

ANO: _____

BOLSISTA:     FUNEC FAPEMIG VOLUNTÁRIO

UNIDADE: 

NOME DO ORIENTADOR: 

NOME DO COORIENTADOR: 

TÍTULO DO PROJETO:  

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

1 – COMO PREVISTO   

Justificativa (somente para as situações 3 e 4)

2 – ADIANTADO

3 – ATRASADO

4 – NÃO INICIADO

5 – CONCLUÍDO

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O BOLSISTA

1 – Cumprimento da carga horária:            (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo 

2 – Interesse nas atividades da pesquisa:  (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo
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3 – Progresso alcançado:                              (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo

4 – Outras informações:  ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

DATA: ASSINATURA DO ORIENTADOR:

COMENTÁRIOS E DIFICULDADES DO BOLSISTA SOBRE O PROGRAMA

DATA: ASSINATURA DO ALUNO:

ANEXO VII
TABELA PARA APURAÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO A ORIENTADOR

Nome do Orientador: 

Título do Projeto:

Qualificação da Orientação 
Apurada a partir do Currículo Lattes 
(até 40 pontos)

Titulação Pontos

Doutorado 20 pontos

Mestrado 15 pontos

Especialização 5 pontos

Projeto de Pesquisa
(até 40 pontos)

Relevância, formação humanística, técnica e desenvolvimento local
até 20 pontos

Plano de trabalho, metodologia, execução  e acompanhamento
até 20 pontos

Produção Científica, Técnica e/ou Artística
(até 20 pontos)

Livro(s) e artigo(s) publicado(s)
até 10 pontos

Participação em eventos científicos, encontros e seminários de pesquisa da FUNEC e/ou de outras instituições
até 10 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL

Data:

Avaliador: 
Assinatura

Observação: a pontuação do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho está prevista no item 10 do Edital.
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Transcon

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 08 de novembro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2017
TIPO: Menor Preço Global 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de perícia médica de avaliação de pessoas com deficiência física, usuárias do trans-
porte público municipal, conforme definições previstas na portaria BHTRANS DPR nº 080/2011 de 18 de agosto de 2011, de acordo com edital e seus anexos. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.16.2.15.453.0014.2343 - Natureza de Despesa: 33.90.39.00                             Fonte de Recurso: 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 às licitantes vencedoras.  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: 

LICITANTE CNPJ PREÇO

MedWork Serviços Médicos e Psicológicos Ltda 00.895.570/0001-97 R$ 109.250,00

Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 109.250,00 (cento e nove mil duzentos e cinquenta reais).

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora, MedWork Serviços Médicos e Psicológicos Ltda, no valor estimado de R$ 109.250,00 (cento e nove mil duzentos e 
cinquenta reais), na Modalidade Pregão Presencial nº 008/2017, homologo a licitação para a respectiva formalização do contrato. 

Contagem, 08 de novembro de 2017.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
PRESIDENTE 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM
...................................................................................................................................................................................

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 018/2017
              PA Nº 040/2017

OBJETO: aquisição de material elétrico, conforme especificação descrita no Projeto Básico e solicitado pela Diretoria Administrativa da TransCon.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2020 – 339030-00 – Fonte: 010001.

 
DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa LOJA ELÉTRICA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.155.342/0006-98, no valor total de R$ 1.149,93 (um mil cento e quarenta e nove reais e noventa três centavos).

Kênia Janaina de Sousa M. Silveira
Diretora de Suprimentos e Licitações

DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa se realizada com a empresa LOJA ELÉTRICA LTDA. Publique-se no prazo legal para 
produzir seus efeitos a partir desta data.

Contagem, 08 de novembro de 2017.
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Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

Outras 

CLUBE RECREATIVO ARVOREDO CNPJ nº 23850787/0001-86 Rua Domingos do Sitio, nº 455, bairro Fonte Grande,  Contagem – MG, CEP: 32.013-350 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Eleição dos membros do CONSELHO DELIBERATIVO do Clube Recreativo Arvoredo (triênio Fev2018/Jan2021). 

O presidente da Junta Eleitoral, nomeado através da portaria nº 001/2017 do Clube Recreativo Arvoredo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, convoca a 
todos os sócios efetivos com direito a voto, para participarem da ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE RECREATIVO ARVOREDO 
(TRIÊNIO FEV2018/JAN2021), a ser realizada no dia 09 DE DEZEMBRO DE 2017, DAS 09h00min ÀS 17h00min, em sua sede social, situada na Rua Domingos do Sítio, nº 
455 – Bairro Fonte Grande, Contagem, MG, CEP: 32.013-350. 

Contagem, 09 de novembro de 2017.

Edmar Mateus de Oliveira Presidente da Junta Eleitoral
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