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Atos do Executivo

DECRETO Nº 452, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas 
sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Semobs tem por finalidade o planejamento, a execução, coordenação, o controle e avaliação das ativi-
dades relacionadas com a elaboração de projetos de engenharia, a execução e manutenção de obras viárias, predial, infraestrutura urbana, a prestação de serviços de 
limpeza urbana, saneamento, iluminação pública e manutenção de equipamentos públicos, com as competências definidas no art. 22 da Lei Complementar nº 247, de 
29 de dezembro de 2017;
Art. 2º  Compõem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as unidades vinculadas diretamente ao Secretário, a Subsecretaria de Planejamento e Projetos, a 
Subsecretaria de Obras, a Subsecretaria de Manutenção e a Subsecretaria de Serviços Urbanos, com suas respectivas superintendências e diretorias.
§ 1º  Ao Secretário estão diretamente vinculados:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação; e
III - Superintendência de Operação Institucional, composta por:
a) Diretoria de Apoio Operacional; e
b) Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias.
§ 2º  A Subsecretaria de Planejamento e Projetos tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Superintendência de Planejamento; e
II - Superintendência de Projetos.
§ 3º  À Subsecretaria de Obras composta por:
I - Superintendência de Obras com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Obras de Arte e Drenagem;
b) Diretoria de Implantação Viária;
c) Diretoria de Obras Prediais;
d) Diretoria de Intervenções em Assentamentos.
§ 4º  À Subsecretaria de Manutenção é composta por
I - Superintendência de Manutenção com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana;
b) Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos.
§ 5º  A Subsecretaria de Serviços Urbanos tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Superintendência de Limpeza Urbana, composta por:
a) Diretoria de Coleta de Resíduos;
b) Diretoria de Destinação Final de Resíduos;
c) Diretoria de Capina e Varrição;
II - Diretoria de Iluminação Pública.
§ 6º  As unidades organizacionais da Semobs se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 3º  São competências do Gabinete do Secretário:
I - organizar o expediente do Secretário e Subsecretários, suas audiências e correspondências;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle de informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete;
IV - orientar o atendimento ao público sobre informações de assuntos em tramitação no Gabinete e na Secretaria, assim como informar sobre os processos em anda-
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mento;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
VI - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos de 
interesse do Secretário;
VII - manter as demais chefias informadas das orientações do Secretário;
VIII - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
IX - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  São competências da Assessoria de Gestão e Inovação:
I - prestar assessoria direta ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões de representação determinadas pelo Secretário;
III - desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo Secretário;
IV - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
V - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário;
VI - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VII - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Secretaria;
VIII - monitorar o desempenho global da Secretaria colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX - atuar nas atividades de comunicação de interesse da Semobs, em articulação com a Secretaria Municipal de Comunicação - Secom;
X - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
XI - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
XII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
XIII - assessorar, emitir relatórios e posicionamentos em assuntos jurídicos relacionados e de interesse da Semobs e suas subsecretarias, nos termos de sua competência 
e de orientações gerais e definições da Procuradoria Geral do Município - PGM;
XIV - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Superintendência de Operação Institucional 
Art. 5º  São competências da Superintendência de Operação Institucional:
I -coordenar as atividades orçamentárias, financeiras e administrativas no âmbito da Semobs, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira, 
orçamentária;
II - supervisionar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento da Prefeitura tais como plano de longo prazo, o 
Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere à Semobs, conforme orientações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
IV - controlar a movimentação de bens móveis da Secretaria e atuar quanto ao extravio de bens públicos municipais;
V - coordenar a obtenção, tratamento e fornecimento de informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos financeiros 
e orçamentários;
VI - coordenar as atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
VII - supervisionar a administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
VIII - controlar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
IX - realizar a normatização de procedimentos de competência das unidades da Superintendência;
X - supervisionar os processos contratação e de compras da Semobs, incluindo as atividades da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos; e
XI - orientar e supervisionar as atividades de suas diretorias subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  Fica criada a Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos, destinada a realizar certames licitatórios em todas as modalidades, para 
compras e aquisições de equipamentos, insumos, material diverso, utensílios, contratos para contratação de obras e serviços urbanos diversos, pessoal temporário, 
locação de equipamentos, e outros itens e serviços de uso nas unidades da Semobs.
Subseção I
Diretoria de Apoio Operacional
Art. 6º  São atribuições da Diretoria de Apoio Operacional:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito do Semobs, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, 
orçamentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o PPA e a 
LOA, no que se refere a Semobs, conforme orientação da Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar a execução físico-financeira do orçamento anual da Semobs;
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V - executar e controlar o pronto pagamento;
VI - promover a correta aplicação de recursos e comunicar a Superintendência de Operação Institucional as possíveis irregularidades;
VII - controlar a movimentação de bens móveis da Semobs, apurar e comunicar a Superintendência de Operação Institucional denúncias de extravio de bens públicos 
municipais;
VIII - definir a programação de compras da Semobs;
IX - executar as atividades referente os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
X -executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XI - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XII - executar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
X - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XIV - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente e adotar as providências cabíveis;
XV - prestar apoio administrativo às demais unidades; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias
Art. 7º  São atribuições da Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias:
I - definir a programação de compras de materiais da Semobs;
II - realizar aquisições de materiais permanentes, de consumo e contratações de serviços;
III - organizar e manter atualizado o cadastro geral de fornecedores;
IV - executar os procedimentos preparatórios ao processamento de compras;
V - implantar e administrar o banco de dados referente a preços praticados de todos os produtos e serviços consumidos pela Pasta; 
VI - controlar o fluxo de compras e orçamentos da Semobs;
VII - executar os procedimentos necessários para a realização das licitações de obras, bens e serviços em suas várias modalidades;
VIII - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive, a documentação das justificativas, nos 
casos em que a restrição à competição for admissível por lei;
IX - realizar pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;
X - controlar e administrar todos os atos necessários para a aplicação do Sistema de Registro de Preços - SRP;
XI - elaborar os editais de licitação e expedientes sobre dispensa e inexigibilidade de licitação;
XII - prestar o apoio técnico e operacional à Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos de que trata o parágrafo único do art. 5º;
XIII - acompanhar os procedimentos licitatórios, bem como os atos dele decorrentes, e promover a elaboração, formalização e encaminhamentos da Ata de Registro de 
Preço;
XIV - promover negociações técnicas e comerciais pertinentes nos processos de contratação de obras e serviços e aquisição de bens, tendo como referencial as previsões 
orçamentárias e aprovação do relatório final de negociação;
XV - gerenciar os procedimentos necessários para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Art. 8º  À Subsecretaria de Planejamento e Projetos compete:
I - identificar demandas por programas e projetos de infraestrutura e edificações, prestando suporte gerencial e operacional para o desenvolvimento e execução;
II - coordenar e validar a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia referentes às obras a serem executadas pela Semobs, bem como seus orçamentos e 
cronogramas;
III - manter atualizado o monitoramento dos empreendimentos executados pela Secretaria, prestando apoio gerencial às demais Subsecretarias;
IV - auxiliar na implantação de iniciativas inovadoras e modernização de projetos;
V - buscar melhorias e inovações constantes no que tange ao planejamento de serviços e obras e à política e à transferência de recursos para o desenvolvimento da 
infraestrutura municipal;
VI - gerir o Fundo Municipal de Saneamento Básico; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Superintendência de Planejamento
Art. 9º  São competências da Superintendência de Planejamento:
I - formular planos e programas para o desenvolvimento da infraestrutura do Município, observando as diretrizes governamentais, em articulação com órgãos da Admi-
nistração Pública Municipal;
II - receber, analisar, manifestar e notificar sobre a aprovação das documentações exigidas para fins de liberação de recursos relativos a contratos e convênios;
III - monitorar a execução dos convênios, atentando-se à sua vigência;
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria nos sistemas de gestão e acompanhamento dos convênios celebrados;
V - receber, analisar e instruir eventuais demandas externas que envolvam as obras provenientes dos convênios vigentes com o município; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Superintendência de Projetos
Art. 10.  São competências da Superintendência de Planejamento:
I - coordenar a realização de diagnósticos, estudos, projetos e orçamentos de obras de infraestrutura;
II - promover a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos da drenagem urbana, do pavimento, saneamento e das obras de arte especiais 
do Município;
III - elaborar ou coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia referentes às obras a serem executadas pela Secretaria, bem como seus orçamentos 
e cronogramas;
IV - realizar o monitoramento de ações técnicas de arquitetura, engenharia, geografia e geologia necessárias aos projetos, obras e serviços;
V - acompanhar as etapas das obras públicas de convênios, conforme diretrizes definidas por resolução específica, zelando pelo cumprimento das determinações ema-
nadas pelas normas de engenharia;
VI - participar de vistorias técnicas e disponibilizar a documentação necessária ao monitoramento da execução orçamentária e física das obras; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE OBRAS
Art. 11.  À Subsecretaria de Obras compete:
I - compete planejar, coordenar e monitorar os investimentos em infraestrutura municipal;
II - promover a articulação de programas e ações na infraestrutura de municípios vizinhos e de órgãos de outras esferas de governo que interfiram com os do Municí-
pio,
III - coordenar as atividades de execução de obras de infraestrutura urbana, urbanização e edificações, em colaboração com os demais órgãos da Semobs;
IV - participar, orientar e coordenar a execução de projetos especiais de dimensão regional, de natureza multissetorial, constantes de programa de governo ou inseridos 
no elenco de ações prioritárias para o desenvolvimento urbano do Município;
V - coordenar as atividades de celebração de convênios de transferência de recursos para a execução de obras públicas pelo município e aprovar os seus planos de 
trabalho;
VI - fornecer elementos e informações técnicas para embasar solicitação de recursos junto a órgãos externos;
VII - validar, com base em relatórios produzidos por suas unidades subordinadas, os projetos e as obras realizados pelas concessionárias de serviços públicos que interfi-
ram com as do Município e acompanhar sua execução;
VIII - monitorar a execução física das obras decorrentes de convênios; e
IX - supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Obras
Art. 12.  São competências da Superintendência de Obras:
I - viabilizar a execução de obras públicas, visando ao pleno funcionamento dos sistemas viário, de drenagem, de saneamento e das edificações e áreas públicas do 
Município;
II - executar a fiscalização de obras públicas;
III - colaborar na elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos da drenagem urbana, do pavimento, saneamento e das obras de arte especiais 
do Município;
IV - analisar e desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares efetuados entre órgãos da municipalidade;
V - apoiar os demais órgãos da Secretaria no controle e na fiscalização das normas urbanísticas, ambientais e de trânsito;
VI - garantir que sejam disponibilizados projetos padrão para obras a serem executadas pelo município;
VII - acompanhar a atualização das tabelas de preços para as obras públicas no Município;
VIII- elaborar planilhas de quantidades e materiais e submeter  a validação e precificação;
IX - levantar e fornecer elementos e subsídios técnicos para a realização de licitações, delas participando por meio de análises das peças técnicas do processo;
X - coordenar a articulação de programas e ações na infraestrutura de municípios vizinhos e de órgãos de outras esferas de governo que interfiram com os do Municí-
pio;
XI - avaliar a adequabilidade dos programas e projetos relativos à sua área de competência, aos padrões e requisitos técnicos definidos pela Semobs; e
XII - orientar as atividades de suas diretorias subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Obras de Arte e Drenagem
Art. 13.  São atribuições da Diretoria de Obras de Arte e Drenagem:
I - gerenciar as obras e serviços de manutenção da infraestrutura constituída em obras de arte, sistema de drenagem, dispositivos de contenção de encostas e taludes;
II - gerenciar, elaborar e supervisionar os estudos de modelagem hidráulica do sistema de macrodrenagem do município;
III - atualizar e validar a carta de inundações do Município de Contagem;
IV - analisar os níveis de risco para diferentes áreas e a aplicação de medidas de gerenciamento em situações de risco de inundações; 
V - gerenciar, elaborar e supervisionar estudos técnicos visando atualizar e instruir sobre os critérios de projetos de macro e micro drenagem do Município;
VI - providenciar e supervisionar estudos técnicos visando à aplicação de tecnologias de drenagem urbana;
VII - monitorar a qualidade da infraestrutura de drenagem e das contenções do solo; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Implantação Viária
Art. 14.  São atribuições da Diretoria de Implantação Viária:
I - programar e fiscalizar a elaboração de projetos e estudos complementares de empreendimentos de infraestrutura viária;
II - articular-se com outros órgãos da Administração Municipal para a elaboração de projetos e estudos complementares de empreendimentos de infraestrutura viária;
III - estabelecer o controle físico-financeiro dos contratos de projetos e serviços de consultoria de infraestrutura viária;
IV - elaborar termos de referência e solicitações de contratação para licitação de projetos viários;
V - efetuar as medições de projetos e serviços executados, conforme normas e padrões, bem como sugerir a aplicação de multas e sanções aos executores inadimplen-
tes;
VI - promover o levantamento de quantitativos, conferir e elaborar as planilhas de atividades e serviços, especificações técnicas, termos de referência e solicitações de 
contratação dos projetos e serviços de consultoria de infraestrutura viária;
VII - organizar a documentação dos contratos de projetos e serviços de consultoria em execução, a fim de manter o arquivo técnico atualizado; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria de Obras Prediais
Art. 15.  São atribuições da Diretoria de Obras Prediais:
I - executar as atividades necessárias à realização direta ou à fiscalização de construção e ampliação de edificações e equipamentos públicos municipais, em colaboração 
com os demais órgãos da Administração Municipal;
II - acompanhar, efetuar e solicitar o controle tecnológico de obras e dos materiais a serem utilizados nas obras de edificações;
III - realizar a guarda, operação e manutenção de materiais, equipamentos e máquinas utilizadas na realização de obras e serviços de sua área de atuação;
IV - fiscalizar o cumprimento das normas de segurança do trabalho e de trânsito;
V - monitorar a qualidade das edificações e equipamentos públicos municipais; 
VI - fiscalizar a execução de obras de edificação, acompanhar os cronogramas e prazos dos projetos contratados e elaborar as medições;
VII - fornecer elementos para embasar solicitação de recursos junto a órgãos externos;  e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Intervenções em Assentamentos
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Art. 16.  À Diretoria de Intervenções em Assentamentos compete:
I - atuar no planejamento de ações de manutenção em zonas de especial interesse social;
II - executar ou promover a execução direta ou indireta de serviços e obras em assentamentos;
III - promover a criação de instrumentos de controle e planejamento visando apurar e aperfeiçoar critérios necessários às priorizações das intervenções;
IV - manter estreito contato com órgãos municipais, estaduais, federais que tenham interface com os serviços;
V - operar o programa estrutural em áreas de risco em colaboração com outras Secretarias Municipais envolvidas;
VI - executar plano de obras para as áreas de risco em articulação com os órgãos municipais envolvidos; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO 
Art. 17.  À Subsecretaria de Manutenção compete:
I - supervisionar as atividades de manutenção dos próprios, vias e equipamentos urbanísticos em geral;
II - monitorar a manutenção e restauração e reabilitação das obras rodoviárias, de obras de arte, edificações, correntes e complementares;
III - promover e articular missões especiais para o atendimento do interesse público;
IV - supervisionar a execução física das obras decorrentes de convênios, bem como a prestação de contas; e
V - supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Manutenção
Art. 18.  São competências da Superintendência de Manutenção:
I - coordenar a manutenção de próprios, vias e equipamentos urbanísticos em geral, em articulação com os demais órgãos municipais que atuam nestes equipamentos;
II - gerir o desenvolvimento, por execução direta ou por meio de contratos, de serviços de manutenção e restauração das rodovias pavimentadas e não-pavimentadas;
III - monitorar a execução física das obras decorrentes de convênios;
IV - promover a gestão de contratos de manutenção, restauração e reabilitação das obras rodoviárias, de obras de arte, edificações, correntes e complementares;
V - gerir a restauração e reabilitação de rodovias, por execução direta ou indireta;
VI - gerir o atendimento às solicitações de serviços e manutenção de estradas vicinais no âmbito municipal;
VII - promover o controle físico-financeiro das atividades de manutenção, restauração e reabilitação de obras rodoviárias, de arte especiais, edificações, correntes e 
complementares; e
VIII - orientar e monitorar as atividades de suas diretorias e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana
Art. 19.  São atribuições da Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana:
I - executar, diretamente ou por meio de contratos, as atividades de manutenção da pavimentação viária municipal, de manutenção de obras de arte especiais e outros 
equipamentos da infraestrutura urbana;
II - executar os serviços de terraplenagem, encascalhamento, aterro, corte, correção de erosão, pequenos serviços de construção sarjeta, meia-cana, muro de arrimo, 
meio-fio e recuperação de passeio danificado na execução de serviços da unidade;
III - executar serviços de abertura e recuperação de estradas vicinais e caminhos de acesso a propriedades rurais;
IV - executar as ações de conservação, manutenção e restauração de vias urbanas e áreas especiais a cargo da Semobs;
V - proceder ao cadastramento e controle de obras de infraestrutura urbana;
VI - elaborar e coordenar a medição e custeio de obras e serviços de infraestrutura de urbana;
VII- promover a guarda e o controle da utilização dos veículos, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;
VIII -  manter atualizado o cadastro de vias e estradas sob sua responsabilidade;
IX - estabelecer o controle físico-financeiro, bem como o controle tecnológico dos materiais a serem utilizados nos serviços; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos
Art. 20.  São atribuições da Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos:
I - gerenciar, programar, supervisionar e fiscalizar a execução do programa de conservação e manutenção de próprios;
II - articular-se com outros órgãos da administração municipal para a elaboração de projetos e programas de manutenção de próprios;
III - atuar e executar a manutenção de equipamentos urbanísticos;
IV - estabelecer o controle físico-financeiro dos contratos, bem como o controle tecnológico dos materiais a serem utilizados nas obras;
V - realizar análises juntamente com os engenheiros, dos projetos destinados a execução de obras de manutenção e reforma de prédios públicos e demais obras de sua 
responsabilidade;
VI - efetuar as medições de serviços contratados, bem como sugerir multas e sanções aos executores inadimplentes, em conformidade com os editais;
VII - gerenciar a execução do programa de manutenção de próprios municipais a cargo da secretaria, cuidando para sejam obedecidos os cronogramas e padrões de 
qualidade estabelecidos;
VIII - gerenciar os contratos, convênios em sua área de atuação;
IX - analisar juntamente com o engenheiro, as melhores técnicas construtivas, tendo como objetivo obter o melhor custo benefício;
X - gerenciar o programa de monitoramento e qualidade das obras de lhe compete;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO V
DA SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Art. 21.  À Subsecretaria de Serviços Urbanos compete:
I - promover o gerenciamento e executar a coleta de resíduos sólidos, serviços complementares de limpeza pública e disposição dos resíduos sólidos urbanos, imple-
mentação e manutenção de equipamentos luminotécnicos, e manutenção física de parques, jardins e praças;
II - promover e supervisionar a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de iluminação pública;
III - realizar a gestão pública e ambiental de resíduos sólidos do município por meio de sistema de gerenciamento integrado de coleta, limpeza e tratamento de resídu-
os;
IV- monitorar a implementação da política de limpeza urbana no município;
V - realizar a apropriação do custo dos serviços prestados e promover, justificadamente, a revisão periódica de suas tarifas e preços públicos, de forma a assegurar seu 
equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados;
VI - presidir o planejamento e as ações de limpeza urbana do município e manutenção de jardins e praças, em articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável;
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VII - participar ou acompanhar ações, encontros, reuniões, eventos e outros relacionados a limpeza urbana nas esferas federal e estadual;
VIII - fazer realizar ações de educação intersetorial de maneira a reduzir impactos gerados pelos descartes irregulares no município;
IX - gerar dados estatísticos e de informação para suprir as demandas do Secretário; e
X - gerir a atuação de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Superintendência de Limpeza Urbana
Art. 22.  São competências da Subsecretaria de Limpeza Urbana:
I - executar a política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observado o plano de resíduos sólidos e diretrizes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad;
II - estabelecer diretrizes para a adequação e otimização dos serviços de coleta de resíduos sólidos;
III - gerenciar os equipamentos e as atividades de destinação final dos resíduos sólidos;
IV - coordenar as ações necessárias ao aprimoramento dos serviços de limpeza pública por meio da busca de novas tecnologias, equipamentos e materiais;
V - promover a capacitação da equipe técnica de limpeza pública;
VI - incentivar e coordenar a implantação de programas de valorização dos servidores e agentes da limpeza pública;
VII - desenvolver parâmetros para composição e cálculo dos preços públicos relativos à prestação de serviços de limpeza urbana;
VIII - cadastrar as atividades de limpeza urbana para subsídio ao planejamento;
IX - cadastrar e manter atualizada a base de dados da distribuição e locação de equipamentos e instalações destinados à coleta de resíduos;
X - gerenciar os dados e informações sobre os serviços de coleta de resíduos;
XI - emitir indicadores de desempenho mensais das atividades de limpeza pública;
XII - cadastrar os geradores de resíduos orgânicos e de resíduos sólidos especiais, quantificando a geração desses resíduos;
XIII - consolidar as medições dos serviços executados e gerar os relatórios estatísticos e gerenciais; e
XIV - orientar e supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Coleta de Resíduos
Art. 23.  São atribuições da Diretoria de Coleta de Resíduos:
I - planejar e executar a coleta regular dos diferentes tipos de resíduos sólidos gerados no município exceto os separados através do sistema de coleta seletiva;
II - executar a remoção, manual e mecanizada, de resíduos da construção, demolição e diversificados em vias, logradouros e áreas públicas, quando não for possível 
identificar o gerador;
III - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação dos serviços de coleta de resíduos;
IV - pesquisar e especificar equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de coleta de resíduos;
V - fiscalizar os serviços de coleta executados diariamente ou contratados, no que se refere ao cumprimento de programações, itinerários, horários e cláusulas contratu-
ais;
VI - executar o recolhimento de animais mortos de pequeno e grande porte;
VII - requisitar e controlar os materiais, equipamentos e ferramentas de uso operacional;
VIII - efetuar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento, pagamento e 
controle;
IX - supervisionar e controlar a implantação e operação de instalações de disposição final de acordo com projetos técnicos específicos;
X - supervisionar as ações para monitoramento ambiental das unidades e sistemas de tratamento e disposição final;
XI - aprovar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento e pagamento e 
controle da produção de serviços de limpeza urbanas; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Destinação Final de Resíduos
Art. 24.  São atribuições da Diretoria de Destinação Final:
I - coordena e executar atividades relacionadas à destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos;
II - controlar a implantação e operação de instalações de disposição final de acordo com projetos técnicos específicos;
III - atuar no monitoramento ambiental das unidades e sistemas de tratamento e disposição final de resíduos;
IV - monitorar as atividades executadas por terceiros nos aterros municipais;
V - deliberar sobre as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento e paga-
mento e controle da produção de serviços de limpeza urbana;
VI - manter o funcionamento das estações de reciclagem de resíduos inertes e de outras unidades descentralizadas, destinadas ao recebimento e tratamento de resídu-
os recicláveis; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
 
Art. 25.  São atribuições da Diretoria de Capina e Varrição:
I - executar, de forma direta ou por contratação, a capina manual ou mecanizada das vias, logradouros públicos e próprios municipais, incluindo a remoção dos resídu-
os proveniente dessas atividades;
II - executar, de forma direta ou por contratação, os serviços complementares de roçada manual, mecanizada, multitarefas, capina química nos casos permitidos por 
leis, portarias e decretos;
III - programar, controlar e fazer executar a limpeza das margens dos córregos e serviços de emergência de limpeza pública;
IV - elaborar diagnóstico da capina e serviços complementares no município, visando subsidiar mudanças e implementação de novas técnicas e instrumentos para seu 
aprimoramento; 
V - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação da capina e serviços complementares;
VI - requisitar e controlar o uso dos materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
VII - pesquisar e especificar instalações, equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de capina e serviços complementares;
VIII - subsidiar a elaboração e adequação dos planos de capina e serviços complementares;
IX - efetuar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento, pagamento e 
controle;
X - gerenciar os processos e pessoas destinadas a execução dos serviços da referida gerência;
XI - controlar, supervisionar e executar a varrição manual ou mecanizada das vias, logradouros públicos, incluindo a remoção dos resíduos proveniente dessas ativida-
des;
XII - controlar, supervisionar e executar serviços complementares de varrição mecanizada, multitarefas, lavagem e desinfecção, limpeza de eventos públicos e particula-
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res previstos em lei, nas vias e logradouros públicos;
XIII - programar, controlar e executar serviços de emergência de limpeza pública;
XIV - elaborar diagnóstico da varrição e serviços complementares no município, visando subsidiar mudanças e implementação de novas técnicas e instrumentos para 
seu aprimoramento;
XV - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação da varrição e serviços complementares;
XVI - pesquisar e especificar instalações, equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de varrição e serviços complementares; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Iluminação Pública
Art. 27.  A Diretoria de Iluminação Pública, vinculada diretamente ao Subsecretário de Serviços Urbanos, tem as seguintes atribuições:
I - atuar na elaboração e execução dos programas de iluminação pública do Município;
II - controlar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de iluminação em vias e logradouros públicos;
III - analisar e aprovar os contratos de fornecimento de energia elétrica firmados entre órgãos da administração direta e indireta do Município e a concessionária de 
energia;
IV - supervisionar as ações de busca da eficiência energética para a iluminação pública e para o consumo no Município em geral;
V - supervisionar o controle de receitas e despesas da Contribuição do Custeio de Iluminação Pública, bem como o consumo da energia elétrica de iluminação Pública;
VI - realizar estudos, análises e programar ações de eficiência energética e inovações tecnológicas na área de iluminação pública municipal;
VII - manter o arquivo técnico atualizado, com a documentação dos contratos de intervenções em execução e encerrados;
VIII - gerenciar a elaboração de estudos complementares de empreendimentos de interfaces e de iluminação pública; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 29.  A Semobs disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, constituído de cargos de provimento permanente 
e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM, nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações de ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º  A Semobs poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 30.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 29 somam 1.190,5 (um mil, cento e noventa inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§ 1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes nos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
§ 2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 8 (oito) pontos de GEM-unitário.
§ 4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§ 5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO
E DE DEMAIS SERVIDORES
Art. 31.  Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos compete exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como outras atribuições deter-
minadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Secretário Municipal é o ordenador de despesas, podendo delegar, por ato próprio, a Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as 
normas legais aplicáveis.
Art. 32.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública, visando à coleta de dados e informações necessárias à solução de assuntos submetidos à sua aprecia-
ção, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 33.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Semobs, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ine-
rentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 34.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído, pelo Subsecretário de Obras ou pelo Subsecretário de Manutenção, nesta 
ordem, ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 35.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, os atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 36.  Revoga-se o Decreto nº 106, de 25 de junho de 2013.
Art. 37.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 26 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 453, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Contém o Estatuto da Fundação de Ensino de Contagem - Funec e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  A Fundação de Ensino de Contagem - Funec, entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Município de 
Contagem, criada pela Lei nº 1.101, de 21 de março de 1973, instituída por prazo indeterminado, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 069, de 22 de 
outubro de 2009, passa a reger-se por este Decreto, observada a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Parágrafo único.  A Funec integra a administração pública indireta do Município como órgão de execução de primeiro nível hierárquico, com autonomia orçamentária, 
financeira e patrimonial nos limites previstos na Lei Complementar nº 030, de 20 de dezembro de 2006 e na Lei Complementar nº 069, de 22 de outubro de 2009, com 
vinculação à Secretaria Municipal de Educação - Seduc.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DAS FINALIDADES
Art. 2º  São princípios da Funec:
I - unidade de patrimônio e de administração;
II - integração das funções de ensino, pesquisa, extensão e cultura;
III - racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis;
IV - flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às possibilidades de aproveitamento dos conhecimentos para novos cursos, desenvolvimento da pesquisa e de 
projetos; e
V - oferecimento de um ensino de qualidade, priorizando a formação integral do jovem e do trabalhador.
Art. 3º  A Funec tem por finalidades:
I - desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura;
II - prestar assessoria e consultoria técnica a órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada;
III - planejar, coordenar e aplicar a política educacional de Ensino Médio, Educação Profissional e Tecnológica; e
IV - prestar o serviço de planejamento, coordenação e elaboração de concursos públicos e processos seletivos simplificados a órgãos e entidades da administração 
pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada.
Art. 4º  Para a execução de suas finalidades, a Funec poderá exercer as seguintes atividades:
I - viabilizar a oferta de ensino médio regular e integrado, educação profissional técnica e tecnológica, cursos de qualificação, de aperfeiçoamento e de especialização;
II - captar recursos, por meio de convênios e contratos, para a realização de pesquisas científicas e tecnológicas e promover a sua divulgação;
III - manter recursos materiais e humanos, para que seus estabelecimentos de ensino tenham laboratórios equipados, organizados, e acervo bibliográfico atualizado, 
que atendam às necessidades do corpo docente, discente e de toda a comunidade escolar;
IV - integrar, realizar e participar, em parceria com outros órgãos da administração direta, autarquias e fundações dos Municípios, da União e dos Estados e da iniciativa 
privada, de programas, projetos e fundos sociais que visem à promoção e à assistência ao ser humano através de políticas públicas voltadas para a construção de sua 
cidadania;
V - realizar, por meio de convênio e/ou contrato com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, prestação de serviços educacionais, voltados à quali-
ficação profissional, ao desenvolvimento cultural e desportivo do jovem e do adulto, de modo a favorecer no educando a descoberta de suas potencialidades de ser, de 
fazer e de trocar;
VI - captar, mediante convênios e/ou contratos, recursos privados para aquisição de imóveis, construção de unidades, reformas de prédios e outros investimentos, 
segundo os pressupostos legais da Parceria Público-Privada;
VII - buscar, por meio de convênios e/ou contratos, recursos a fundo perdido, recursos públicos ou privados, para aquisição de bens em geral e manutenção da Funec;
VIII - realizar cursos, concursos, processos seletivos e treinamento/capacitação de pessoal; e
IX - associar-se a instituições de ensino públicas ou privadas para viabilizar a oferta de cursos.
CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Art. 5º  Constituem o patrimônio da Funec:
I - terreno, prédio e instalações do Grupo Escolar "Cândida Rosa do Espírito Santo", localizado na Rua Tietê, nº 211, Bairro Riacho das Pedras, neste Município;
II - imóvel localizado na Rua Manoel Pereira Mendes, nº 550, Bairro Bela Vista, neste Município;
III - quaisquer bens, móveis e imóveis, e direitos que a Fundação venha a possuir por aquisições, doações, legados, subvenções e auxílios; e
IV - outros bens e valores que lhe sejam destinados por entidades de direito público ou privado;
Parágrafo único.  O patrimônio da Funec será utilizado exclusivamente para a consecução de seus objetivos.
Art. 6º  Constituem receitas da Funec:
I - créditos orçamentários consignados no orçamento geral do Município;
II - repasse e/ou contribuição da União e do Estado de Minas Gerais;
III - dotações orçamentárias atribuídas à Funec por outros órgãos governamentais;
IV - produtos de convênios, acordos e contratos;
V - produto de operações de crédito, de financiamentos ou de alienações;
VI - taxas cobradas dos candidatos a concursos públicos e a processos seletivos de profissionais para o preenchimento de vagas temporárias e efetivas;
VII - taxas cobradas dos candidatos aos processos seletivos classificatórios para o ingresso no Ensino Médio, Médio Integrado à Educação Profissional e Ensino Tecnoló-
gico;
VIII - contribuições de empresas públicas ou privadas e de pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza;
IX - retribuição por serviços prestados às pessoas jurídicas ou físicas de qualquer natureza e outros rendimentos provenientes da celebração de convênios e contratos, 
em quaisquer de suas áreas de atuação; e
X - outras receitas orçamentárias e extra orçamentárias.
CAPÍTULO IV
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DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º  A Funec tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Estão diretamente vinculadas ao Presidente as seguintes unidades:
a) Gabinete da Presidência; e
b) Assessoria de Gestão e Inovação;
II - Diretoria Administrativa e Financeira composta pelas:
a) Gerência de Orçamento e Finanças;
b) Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias;
c) Gerência de Apoio Administrativo; e
d) Gerência de Gestão de Pessoas.
III - Diretoria de Ensino composta pelas:
a) Gerência de Ensino Profissionalizante;
b) Gerência de Ensino Médio; e
c) Gerência de Funcionamento Escolar.
IV - Diretoria de Prestação de Serviços.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais da Funec, se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
CAPÍTULO V
DA PRESIDÊNCIA 
Art.  8º  À Presidência compete:
I - planejar, organizar, dirigir e executar as atividades da Funec e de suas diretorias;
II - supervisionar as atividades de organização escolar, bem como a implementação da política pedagógica no âmbito de sua atuação;
III - supervisionar a implementação de políticas de formação continuada, destinadas ao aperfeiçoamento dos profissionais da Funec;
V - supervisionar a execução das atividades administrativas e financeiras;
V - submeter ao Conselho Fiscal a prestação de contas; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
§ 1º  A Presidência da Funec será exercida pelo Secretário Municipal de Educação.
§ 2º  Ao Vice-Presidente compete auxiliar o Presidente na gestão da Funec e desempenhar atividades específicas definidas pelo Presidente.
CAPÍTULO VI
DAS UNIDADES VINCULADAS AO PRESIDENTE
Seção I
Gabinete da Presidência
Art. 9º  Ao Gabinete da Presidência compete:
I - prestar assistência ao Presidente e ao Vice-Presidente da Funec;
II - organizar o expediente do Gabinete da Presidência e Vice-Presidência, suas audiências, bem como as correspondências do Presidente, Vice-Presidente e das demais 
chefias;
III - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Presidente;
IV - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete da Presidência e Vice-Presidência, bem como orientar sobre assuntos em tramitação nos 
Gabinetes da Presidência e Vice-Presidência;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Presidente;
VI - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço, e outros documentos de 
interesse da Presidência;
VII - manter as demais chefias informadas, das orientações do Presidente e procedimentos;
VIII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Funec;
IX - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Funec;
X - organizar e acompanhar a agenda de utilização do veículo e motorista da Funec por parte dos servidores; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 10.  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Presidente ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Presidente, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Presidente e demais chefias;
V - assessorar as relações do Presidente com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Funec;
VII - monitorar o desempenho global da Funec colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações que 
visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
VIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
IX - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas;
X - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Presidente;
XI - coordenar a integração de projetos que abrangem mais de uma área específica da Funec;
XII - responsabilizar-se pelo desenvolvimento interdisciplinar das atividades que afetem competência de duas ou mais unidades da Funec;
XIII - coordenar as ações de planejamento e orçamento, acompanhando o cumprimento das metas estabelecidas pelo Gabinete;
XIV - representar o órgão em reuniões técnicas de trabalho nos debates promovidos por diversas entidades;
XV - gerenciar os contratos que estejam diretamente vinculados à Presidência;
XVI - acompanhar as notícias relacionadas à Funec, visando subsidiar ações de comunicação que possam divulgar a posição da Fundação;
XVII - planejar, supervisionar e desenvolver toda a comunicação da Fundação;
XVIII - manter atualizado o site com os temas pertinentes à Funec;
XIX - gerenciar e manter atualizados os sítios eletrônicos e as bases de informações institucionais necessárias ao desempenho das atividades de comunicação da Funec;
XX - desenvolver ações que possibilitem o acesso das áreas afins aos programas e sistemas desenvolvidos no âmbito da Funec;
XXI - definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologias de informática;
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XXII - manter e disponibilizar os serviços de suporte técnico aos usuários das unidades escolares e Administração da Funec;
XXIII - desenvolver ações que viabilizem suporte técnico de sistematização e divulgação, necessários a execução dos concursos e processos seletivos;
XXIV - orientar o Presidente, Vice-presidente e as unidades da Funec nos assuntos jurídicos;
XXV - representar a Fundação ou promover-lhe a representação, em juízo ou fora dele, propondo as ações que julgar convenientes e defendê-la nas que porventura 
contra ela sejam propostas;
XXVI - assessorar o Presidente e Vice-Presidente na gestão e supervisão das demais unidades administrativas, cabendo:
a) assessorar no acompanhamento da execução física e financeira de projetos e atividades e no controle da execução orçamentária;
b) no cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual - PPA;
c) na prestação de contas de bens e valores, no final da gestão, para análise, avaliação, controle e recomendações;
d) junto aos órgãos de fiscalização, inclusive com a propositura de medidas fiscalizatórias no que se refere execução dos procedimentos licitatórios;
e) no acompanhamento dos órgãos competentes na realização de auditorias contábeis, administrativas e operacionais e nos casos de instauração de tomada de contas 
especiais;
f) na análise dos relatórios sobre as contas e o balanço geral, por ocasião do encerramento do exercício; e 
g) no cumprimento das instruções do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE;
XXVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VII
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Art. 11.  À Diretoria Administrativa Financeira compete:
I - planejar e executar as atividades administrativas e financeiras no âmbito da Funec, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira, orçamentá-
ria e administrativa, coordenando a proposta de orçamento anual da Fundação;
II - atuar na execução físico-financeira do orçamento anual;
III - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
IV- coordenar as atividades de compra de materiais e contratação de serviços;
V - coordenar o processo de liberação de recursos financeiros da Funec, adequando a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;
VI -coordenar a elaboração da prestação de contas anual, balanço anual, prestação de contas de recursos recebidos de outras fontes e demais relatórios de atividades 
inerentes à área administrativa e financeira;
VII - manter atualizada a escrituração do movimento econômico-financeiro da Funec;
VIII - coordenar a elaboração de relatórios e demonstrativos para análise do Conselho Fiscal;
IX - analisar projetos de aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis;
X - coordenar as atividades de administração de material, movimentação de bens móveis, patrimônio zeladoria e atividades de transporte e manutenção de veículos da 
Funec;
XI - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de informações e estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos financei-
ros e orçamentários;
XII - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia;
XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos; 
XV - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem;
XVI - solicitar e acompanhar a concessão de pagamento de diárias e solicitações de passagens;
XVII - controlar a movimentação bancária da Fundação; e
XVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Gerência de Orçamento e Finanças
Art. 12.  À Gerência de Orçamento e Finanças compete:
I - elaborar a proposta orçamentária da Funec;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Funed, conforme orientações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual, as modificações do detalhamento da despesa, dos processos de créditos adicionais e a 
movimentação de recursos;
IV - orientar, supervisionar e fiscalizar a contabilidade analítica e sintética no sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, em observância ao Plano de Contas e às 
normas pertinentes;
V - coligir, examinar e registrar todos os atos e fatos contábeis da Funec, em observância ao Plano de Contas e às normas pertinentes;
VI - atuar no controle financeiro da execução orçamentária, nas modificações do detalhamento da despesa, nos processos de créditos adicionais e na movimentação de 
recursos;
VII - acompanhar o controle dos recursos orçamentário-financeiros dos projetos e atividades;
VIII - acompanhar e elaborar a prestação de contas e controlar recursos recebidos de outras fontes;
IX - orientar e acompanhar as escolas quanto a execução, prestação de contas e regularização dos recursos financeiros destinados às caixas escolares;
X - controlar as prestações de contas dos caixas escolares, bem como de outros Instrumentos Jurídicos firmados entre a Funec e outros;
XI - controlar, acompanhar e cumprir as normas do Tribunal de Contas da União - TCU e do TCE;
XII - elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras demonstrações contábeis do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, a fim de evidenciar o posicionamen-
to das aplicações econômico-financeiras da Funec;
XIII - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais e das intragovernamentais;
XIV - elaborar os demonstrativos contábeis e relatórios dos respectivos exercícios;
XV - auxiliar no planejamento e controle dos recursos orçamentário-financeiros dos projetos e atividades;
XVI - registrar e acompanhar a execução orçamentária e financeira;
XVII - classificar e promover o arquivamento da documentação contábil e conciliar as contas bancárias;
XVIII - promover a maximização dos recursos financeiros, elaborar fluxos de caixa e normatizar procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias;
XIX - proceder o levantamento das Tomadas de Contas;
XX - emitir Notas de Empenho e Notas de Autorização de Pagamento; e
XXI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias



"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, 27 de março de 2018 Página 11 de 37 Diário Oficial de Contagem - Edição 4312

Art. 13.  À Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias compete:
I - manter atualizado o cadastro de fornecedores e o catálogo de material;
II - realizar licitação para obra, para compra de bens e serviços e para alienação de bens, bem como emitir pedidos de solicitações de compras;
III - solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos, no caso de aquisição de material e equipamentos especiais, bem como adquirir o material e controlar seu prazo de 
entrega e qualidade;
IV - promover os atos iniciais visando à imposição de multa e à declaração de idoneidade de fornecedor, prestador de serviço ou executante de obra;
V - elaborar contratos para empresas públicas e privadas, profissionais liberais autônomos e locadores;
VI - gerenciar e controlar o recebimento, armazenamento e distribuição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes;
VII - conferir, receber, guardar e distribuir o material adquirido, podendo, quando for o caso, solicitar exame aos setores técnicos requisitantes ou especializados, para o 
seu recebimento definitivo;
VIII - zelar pela guarda e segurança dos materiais, mantendo controle físico e financeiro dos bens adquiridos, fornecidos e em estoque, bem como estabelecer a previ-
são e os cronogramas de aquisição e requisição;
IX - elaborar minutas, atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, formalizar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, em consonância com as 
especificações previamente estabelecidas e com o apoio das unidades tecnicamente competentes, zelando por sua tempestividade e regularidade;
X - providenciar a documentação necessária para a celebração de contratos, convênios e outros instrumentos congêneres e zelar pela guarda de sua documentação;
XI - manter atualizado o cadastro e o registro dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres firmados pela instituição, assim como dos servidores respon-
sáveis designados para as respectivas fiscalizações;
XII - gerir a efetiva execução dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres;
XIII - preparar extratos dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como providenciar a publicidade legalmente exigida e acompanhar as respecti-
vas divulgações;
XIV - subsidiar informações atinentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres para divulgação em meio de comunicação de acesso público legal-
mente exigido;
XV - controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios para a promoção de suas revalidações, termos aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigên-
cia;
XVI - preparar a prestação de contas dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, de acordo com exigência do TCE;
XVII - providenciar a publicidade legalmente exigida dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como acompanhar as respectivas publicações;
XVIII - promover a autuação, a instrução e o acompanhamento de processos administrativos, visando à apuração de fatos relacionados a contratos, convênios e outros 
instrumentos congêneres;
XIX - auxiliar a coordenação nas articulações para captação de demandas e parceiros;
XX - criar e fazer uso dos instrumentos de monitoramento e avaliação das ações e projetos;
XXI - auxiliar na elaboração de projetos que sejam de interesse de execução da Funec; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Gerência de Apoio Administrativo
Art. 14.  À Gerência de Apoio Administrativo compete:
I - administrar o patrimônio mobiliário e imobiliário, inclusive os cedidos em comodatos ou alugados a terceiros;
II - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de copa, limpeza e jardinagem;
III - exercer o controle dos bens móveis e imóveis de propriedade da Funec, incluindo:
a) realizar e manter atualizado o cadastro;
b) receber, cadastrar, emplaquetar e distribuir os bens móveis adquiridos pelo Município;
c) identificar bens móveis para reparos e manutenção;
d) autorizar o deslocamento para fora das repartições da Funec de bens patrimoniais, a qualquer título; e
e) identificar e controlar os bens móveis e equipamentos inservíveis, obsoletos ou em desuso, providenciando, se for o caso, a sua alienação;
IV - providenciar, ao final de cada exercício, por meio de comissão de servidores a ser designada pelo Presidente da Funec, o inventário dos bens e materiais armazena-
dos;
V - coordenar e controlar o atendimento ao público e aos demais órgãos da Administração Pública;
VI - gerenciar o sistema de protocolo da Funec;
VII -providenciar infraestrutura e suporte necessários para a realização de eventos e atividades promovidas pela Funec; 
VIII - controlar as assinaturas de jornais e revistas de interesse da Funec; e
IX- desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Da Gerência de Gestão de Pessoas
Art. 15.  Compete à Gerência de Gestão de Pessoas:
I - executar as atividades relativas aos recursos humanos do quadro de pessoal ou lotados na Fundação, conforme normas aplicáveis;
II -executar e controlar as atividades de administração, seleção, recrutamento, treinamento, capacitação e desenvolvimento de pessoal e acompanhar a movimentação 
dos servidores cedidos;
III - exercer a supervisão das atividades relativas às rotinas de gestão de pessoal, incluindo a preparação da folha de pagamento, os processos de admissão e demissão e 
a implementação da política de cargos, salários e desenvolvimento de pessoal;
IV - estabelecer os casos de admissão e contratação temporária em casos de emergência, observada a legislação municipal vigente;
V - fazer cumprir o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos e no Estatuto do Magistério do Município de Contagem;
VI - estabelecer programas de capacitação e treinamento, acompanhamento e desenvolvimento profissional de recursos humanos, bem como gerenciar e efetivar trei-
namentos compatíveis com as necessidades dos recursos humanos dos órgãos e unidades, observando as políticas de capacitação;
VII - definir políticas de cargos, carreira e vencimentos, tendo em vista a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos;
VIII - propor diretrizes e desenvolver rotinas relativas a processo de estágio probatório, avaliação de desempenho e de produtividade, progressão e promoções funcio-
nais dos servidores, assim como supervisionar a aplicação das normas vigentes;
IX - promover a progressão horizontal, por titulação e por mérito do servidor efetivo, de acordo com as normas estabelecidas, bem como dirigir o processo de avaliação 
de desempenho do servidor;
X - orientar os servidores quanto a sua vida funcional, deveres e obrigações, bem como dirigir e controlar a concessão de seus direitos e vantagens;
XI - organizar e manter atualizados os registros funcionais do pessoal, além de apurar e controlar frequência e a escala de férias;
XII - emitir relatório de recolhimento e informações das obrigações patronais e realizar conferência dos dados alterados na folha de pagamento;
XIII - elaborar cálculos de pagamentos de servidores admitidos e exonerados e de restituições a serem efetuadas, bem como elaborar a folha de pagamento de servido-
res e estagiários;
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XIV - montar processos de abandono de cargo, débito, estorno de pagamento, e outros, bem como promover seu encaminhamento;
XV - registrar e controlar descontos, consignações, empréstimos e transferências funcionais dos servidores e preparar e encaminhar atos a serem publicados no Diário 
Oficial do Município;
XVI - manter cadastro de pessoal, de cargos de provimento efetivo e em comissão com controle da lotação e da movimentação de pessoal e controlar os afastamentos 
em decorrência de gozo de benefícios previdenciários, suspensão e interrupção de contrato de trabalho;
XVII - registrar, apurar e certificar tempo de serviço e outros dados cadastrais, tendo em vista a emissão de certidões de contagem de tempo e declarações funcionais 
diversas, além de apurar e analisar os processos relativos a concessão de direitos e vantagens;
XVIII - zelar pela guarda, conservação, segurança e controle dos documentos e pastas funcionais e pelo sigilo das informações pertinentes;
XIX - prestar informações mensalmente ao TCE através do Sistema SICOM com dados cadastrais e remuneratórios dos servidores;
XX - elaborar processos de aposentadoria com emissões de certidões de contagem de tempo, análise de dossiê funcional, consultas e elaboração de portarias de conva-
lidação e retificação;
XXI - realizar o levantamento de histórico de férias prêmio para fins de gozo e indenização, relação de salário e frequência para fins de aposentadoria e histórico funcio-
nal para percepção de quinquênios;e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA DE ENSINO
Art. 16.  À Diretoria de Ensino compete:
I - planejar e coordenar a política de Educação Básica e Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Técnico Subsequente, articulando-a aos Programas e 
Projetos Educacionais dos Governo Federal, Estadual e Municipal;
II - planejar e coordenar políticas educacionais que estimulem a produção cultural e o desenvolvimento científico e tecnológico;
III - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos de ensino, propondo, quando pertinente, a adoção de providências relativas à reformulação dos 
mesmos;
IV - identificar e articular parcerias e financiamento com empresas privadas e instituições governamentais visando a concretização dos projetos especiais;
V - acompanhar e avaliar junto aos parceiros dos Programas de Qualificação Profissional;
VI - coordenar o planejamento e implementação de programas de estágios;
VII - definir, planejar e coordenar diretrizes de Gestão Democrática, que assegurem a Educação como Política de Inclusão articulando-a à Política Educacional do Municí-
pio;
VIII - produzir diagnósticos e disponibilização de estatísticas educacionais da Funec;
IX - promover ações intersetoriais, que articulem o desenvolvimento social, cultural, esportivo, econômico, ambiental e humano da juventude de Contagem;
X - planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar a integração dos diversos cursos;
XI - planejar, avaliar e executar atividades relativas à formação continuada, pesquisa e extensão e integração com os poderes públicos constituídos em suas representa-
ções; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Gerência de Ensino Profissionalizante
Art. 17.  À Gerência de Ensino Profissionalizante compete:
I - acompanhar e avaliar a implementação dos cursos de educação técnica e tecnológica de nível médio;
II - promover pesquisas e ações que subsidiem o aprimoramento dos currículos dos cursos oferecidos;
III - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho dos diretores e coordenadores de cursos técnico e das unidades de ensino;
IV - organizar e acompanhar, junto aos diretores e coordenadores de cursos técnicos e unidades de ensino, visitas técnicas a empresas, feiras e/ou exposições de caráter 
técnico-científico;
V - identificar as demandas de formação continuada junto aos diretores das unidades de ensino e coordenadores de cursos;
VI - organizar e implementar plano de acompanhamento dos alunos egressos;
VII - planejar, avaliar e monitorar o acompanhamento pedagógico priorizando o desenvolvimento de ações desenvolvidas nas unidades escolares que assegurem a 
produção cultural, o desenvolvimento cientifico e a relação com a comunidade local; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Gerência de Ensino Médio
Art. 18.  À Gerência de Ensino Médio compete:
I - executar as atividades relativas à formação continuada, pesquisa e extensão em integração com os poderes públicos constituídos e suas representações;
II - planejar e monitorar o acompanhamento pedagógico, em cooperação com a equipe de assistentes educacionais, priorizando o desenvolvimento de ações que asse-
gurem a produção cultural, o desenvolvimento científico e a relação com a comunidade local, desenvolvidas nas Unidades Escolares;
III - planejar e executar ações pertinentes às políticas intersetoriais;
IV - coordenar e avaliar a implementação dos cursos de educação profissional técnica de nível médio;
V - acompanhar e avaliar os programas e projetos educacionais, que visem a educação inclusiva, articulados com as políticas públicas municipais;
VI - identificar, avaliar e apoiar a participação de docentes e discentes em atividades de formação continuada, pesquisa e extensão, promovidas nos âmbitos municipal, 
estadual e federal;
VII - estabelecer parcerias com órgãos fomentadores de formação, pesquisa e extensão;
VIII - planejar, implementar e acompanhar ações referentes a programas de estágio; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Gerência de Funcionamento Escolar
Art. 19.  À Gerência de Funcionamento Escolar compete:
I - implementar a política de organização e funcionamento das Unidades Escolares em conformidade com a legislação vigente;
II - implementar o funcionamento das Unidades Escolares;
III - analisar e orientar os processos de criação, autorização de funcionamento e encerramento das Unidades Escolares;
IV - orientar e acompanhar as secretárias e auxiliares de secretaria quanto ao preenchimento do Censo Escolar - Educacenso;
V - implementar as diretrizes para o calendário escolar, conforme legislação pertinente;
VI - viabilizar procedimentos junto à Secretaria de Estado de Educação - SEE, à Seduc e ao Conselho Municipal de Educação de Contagem para exigências conjuntas 
legais, no que e como couber;
VII - manter atualizados os índices de matrícula, retenção, evasão, transferência e outros, cooperando na elaboração e implantação de seus projetos pedagógicos;
VIII - manter atualizado o arquivo da legislação educacional;
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IX - identificar as demandas de formação continuada das funções de secretárias, bibliotecárias e de auxiliares;
X - acompanhar, controlar e avaliar o quadro e a lotação de pessoal, com vistas à distribuição adequada da força de trabalho;
XI - acompanhar as atividades referentes à movimentação, lotação, remoção, requisição e cessão de servidores; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IX
DA DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 20.  À Diretoria de Prestação de Serviços compete:
I - executar os serviços administrativos, financeiros e orçamentários e as atividades inerentes à realização de concursos públicos, processos seletivos, programas e parce-
rias bem como toda atividade de comunicação interna e externa da Funec;
II - providenciar os locais de prova da infraestrutura necessária à realização do concurso ou do processo seletivo;
III - providenciar a contratação de pessoal especializado para a realização do processo, incluindo a elaboração, montagem e formatação das provas;
IV - presidir os trabalhos da Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos;
V - elaborar e acompanhar editais e submetê-los à apreciação jurídica;
VI - supervisionar projetos e atividades voltadas para coleta, organização, sistematização, produção e análise de dados e informações técnicas de interesse da Funec;
VII - proceder à organização geral do concurso ou processo seletivo e acompanhar, supervisionar e executar todas as atividades inerentes a sua realização;
VIII - elaborar proposta técnica-comercial de prestação de serviços técnicos especializados, visando o planejamento à operacionalização e execução de concursos e 
processos seletivos para contratantes;
IX - dirimir as questões surgidas no decorrer dos processos;
X - assumir a responsabilidade técnica e administrativa necessários à execução dos concursos e processos seletivos;
XI - planejar, avaliar, assessorar e executar atividades relativas à capacitação e formação de profissionais e instrutores de instituições federais, estaduais e municipais; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO X
DO CONSELHO FISCAL
Art. 21.  O Conselho Fiscal, será composto por 1 (um) representante da Administração Pública Municipal; 1 (um) representante da entidade de classe e 1 (um) da Câma-
ra Municipal de Contagem, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 1º  O Conselho Fiscal será presidido por um dos Conselheiros eleito entre os próprios membros.
§ 2º  Haverá um suplente para cada conselheiro, mantida a mesma representatividade, que o substituirá nos impedimentos e ausências ocasionais.
§ 3º  Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes serão designados pelo Chefe do Executivo Municipal em ato próprio.
§ 4º  O Conselho Fiscal definirá em seu Regimento, normas complementares para seu funcionamento, incluída a frequência de reuniões e a forma de convocação, 
regras nos casos de impedimento, vacância e perda de mandato de conselheiros.
Art. 22.  O Conselho Fiscal terá as seguintes atribuições:
I - orientar o exercício da gestão administrativa, financeira e patrimonial da Fundação;
II - fiscalizar os atos dos administradores, verificando o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
III - opinar sobre o relatório anual da administração;
IV - analisar o balancete e demais demonstrações financeiras;
V - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VI - emitir parecer sobre os relatórios de auditorias externa e interna; e
VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
CAPÍTULO XI
DO PESSOAL
Art. 23.  O quadro de pessoal da Funec é disciplinado na Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010, que define o regime jurídico, a forma de provimento, a 
jornada de trabalho, a forma de remuneração, os requisitos para preenchimento, bem como a quantidade e a denominação de cada cargo público.
§ 1º  O quadro do pessoal docente, professores e pedagogos de cada estabelecimento de ensino da Funec é constituído por servidores públicos ocupantes dos cargos 
específicos do magistério da educação básica e do ensino profissionalizante.
§ 2º  Aos diretores de estabelecimento de ensino se aplicam as disposições do art. 42 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 3º  O quadro do pessoal não docente da Funec, inclusive de seus estabelecimentos de ensino, é constituído pelos servidores públicos ocupantes de cargos pertencen-
tes aos grupos operacionais, técnicos e administrativos.
§ 4º  A Funec poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 24.  O quadro de pessoal da Funec contará também com cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do 
art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o caput somam 442,5 (quatrocentos e quarenta e dois inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§ 3º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32, 33 e 
35 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 4º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 5º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 4 (quatro) pontos de GEM-unitário.
§ 6º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
Art. 25.  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitá-
rios, conforme disposto na Lei Complementar nº 247, no art. 43 e seus parágrafos.
CAPÍTULO XII
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 26.  Ao Presidente da Funec compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades da Fundação, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como 
outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 1º  O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências.
§ 2º  O Presidente é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Vice-Presidente ou a Diretor, observadas as normas aplicáveis.
Art. 27.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Presidente e às unidades organizacionais internas da Fundação nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
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ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI - contribuir para a elaboração, organização e manutenção do programa de estágios da Funec; e
VII- exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 28.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Funec, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ineren-
tes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO XIII
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 29.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Fundação, observar-se-á o disposto na Lei Orgâni-
ca, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 30.  A Funec poderá utilizar-se dos serviços de instituições públicas, privadas ou não-governamentais, para realização de cursos de extensão, pós-graduação, pes-
quisa, prática de estágios e outros dirigidos ao seu corpo docente, discente e administrativo.
Art. 31.  Para a execução dos programas e atividades especiais, cursos de formação e qualificação, a Funec poderá contratar profissionais externos, observada a legisla-
ção aplicável.
Art. 32.  Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pelo Presidente da Funec, que baixará, quando necessário, atos complementares necessários ao fiel cumpri-
mento e aplicação deste Estatuto.
Art. 33.  Ficam revogados:
I - o Decreto nº 284, de 13 de março de 2014; e 
II - o Decreto nº 392, de 8 de outubro de 2014.
Art. 34.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 26 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO
Organograma da Fundação de Ensino de Contagem - Funec

DECRETO Nº 454, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

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

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

1.03.1.04.122.0001.2180.33909200.0100 30.443,05

1.18.1.04.122.0001.2049.33903600.0100 111.253,00

TOTAL 141.696,05

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

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

1.03.1.04.122.0001.2180.33903600.0100 30.443,05

1.18.1.04.122.0001.2049.33903900.0100 91.253,00

1.18.1.04.122.0001.2049.33903000.0100 20.000,00

TOTAL 141.696,05

Art. 3º  O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, conforme § 
1º e seus incisos.
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Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de março de 2018.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 455, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro de 2018,

DECRETA:

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

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

1.06.1.04.131.0001.2015.33901400.0100 20.000,00

1.08.1.04.123.0001.2161.33903900.0100 789.064,09

1.06.1.04.131.0067.2014.33903900.0100 83.000,00

TOTAL 892.064,09

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

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

1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100 789.064,09

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100 103.000,00

TOTAL 892.064,09

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

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de março de 2018.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 011/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 209/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIAS TÉCNICAS NA 
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS, LOCAÇÕES E RENOVAÇÕES DE CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, A SEREM REALIZA-
DOS DENTRO DO MUNICÍIO DE CONTAGEM/MG.
DATA: 11/04/2018, abertura das propostas às 09h00min. 
Edital disponível nos sites: www.contagem.mg.gov.br/licitacao, informações telefone: 31 3352.5135. Contagem, 26/03/2018 – Equipe de Pregões.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 011/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 209/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIAS TÉCNICAS NA 
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS, LOCAÇÕES E RENOVAÇÕES DE CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, A SEREM REALIZA-
DOS DENTRO DO MUNICÍIO DE CONTAGEM/MG.
DATA: 11/04/2018, abertura das propostas às 09h00min. 
Edital disponível nos sites: www.contagem.mg.gov.br/licitacao, informações telefone: 31 3352.5135. Contagem, 26/03/2018 – Equipe de Pregões.

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 006/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 054/2018
OBJETO: 
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1071.04.122.0001.2132 – 339039-53 – FONTE 0100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, 
no valor total e R$ 2.392,64 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, caput, da Lei número 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a empresa SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT, no valor total e R$ 2.392,64 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Publique-se.

Contagem, 26 de março de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE ENCERRAMENTO

                   Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018, foi ENCERRADO o Processo Administrativo nº 033/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 007/2018, em 
virtude de não ser o mesmo, conveniente e oportuno, para Administração Pública, devido a existência de outra solicitação de compras que atende, perfeitamente, o 
objeto a ser licitado. 
ALTERADO PARA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018 – PA 054/2018, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

Baixar e arquivar. 

Contagem, 26 de março de 2018.

Luiz Adolfo Belém
Diretor-Geral da DEGREL

 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 105/2017
PROCESSO N.º 260/2017
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA: 08 DE MARÇO DE 2018 À 08 DE MARÇO DE 2019

AOS 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – KIT INFANTIL, KIT FUNDAMENTAL I, KIT FUNDAMENTAL II E KIT EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO À DOAÇÃO AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 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 APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

                

LOTE UNID QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA MODELO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Kit 10.385 Kit Infantil CG-10 COLEGIAL R$ 119,30 R$ 1.238.930,50

04 Kit 2.640 Kit Fundamental I CG-10 COLEGIAL R$ 176,89 R$ 466.989,60 

06 Kit 1.865 Kit Fundamental II CG-10 COLEGIAL R$ 81,98 R$ 152.892,70

08 Kit 321
Kit Educação de Jovens 
e Adultos CG-10 COLEGIAL R$ 82,02 R$ 26.328,42

            

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 105/2017
PROCESSO N.º 260/2017
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA: 08 DE MARÇO DE 2018 À 08 DE MARÇO DE 2019

AOS 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – KIT FUNDAMENTAL II E KIT EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO À DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 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 APRESENTADA 
PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
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EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: NOVO TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELLI

                       

LOTE UNID QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA MODELO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

05 Kit 16.789 Kit Fundamental II CG-10 COLEGIAL R$ 64,17 R$ 1.077.350,13

07 Kit 2.888
Kit Educação de Jovens e 
Adultos CG-10 COLEGIAL R$ 72,69 R$ 209.928,72 

            

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.050
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Encarregado, Referência FE-5, CFE-175, a servidora LILIANE VENANCIO DE MELO, matrícula 
01206075, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 27 de março de 2018.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Encarregado, Referência FE-5, CFE-175, a servidora LENISE FERREIRA DOS REIS, matrícula 01452203, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 27 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.051
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão Assessor IV, Nível VII, CPC-683, a servidora SILVANIA SILVA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, a partir de 27 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.052
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para exercício da Função 
de Confiança de Coordenador de Programas, Referência FC-10, CFC-140, o servidor VINICIUS MICHAEL MARRA, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgên-
cia - FAMUC, a partir de 27 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.053
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; REVOGA autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério 
– GDEM, para atuarem nos Programas Mais Educação, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014, a servidora 
abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

ADEMIR JOSE DOS SANTOS 01084972 02/03/2018

ADRIANA CRISTINA H. C. ANDRADE 01076147 02/03/2018

ARLETE RIBEIRO DOS S. GUIMARAES 01178497 02/03/2018

CAROLINA CORTEZAO A. PEREIRA 01355275 02/03/2018

CASSIO NEVES MARTINS 01279943 02/03/2018
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CELI OLIVEIRA DE ANDRADE 01361941 02/03/2018

DARCI HENRIQUES COELHO 01336181 02/03/2018

DELIANA APARECIDA DINIZ DO CARMO 01081833 01/03/2018

ELIDA APARECIDA VIEIRA 01437417 02/03/2018

GIOVANA MARIA MANSUR DE MIRANDA NOBRE 01275786 15/02/2018

GISELLE CARVALHO COELHO 01284270 15/02/2018

GRACE NUNES BASTOS 01278599 01/03/2018

JOANA ORLANDI 01302031 02/03/2018

JUNIA FERNANDA A. DURAES 01285412 28/02/2018

LUACYR RODRIGUES GOMES 01264008 02/03/2018

MARCIA DE JESUS CORNELIO 01092886 02/03/2018

MARCIA MARIA DE JESUS SILVA 01317969 02/03/2018

MARIA DA CONCEIÇAO LUCAS RIBEIRO 01268305 16/02/2018

MARIA DA CONCEIÇAO SALDANHA GONZAGA 01165670 02/03/2018

MARTA CARLOS COSTA MALTA 01085448 02/03/2018

MARTA CRISTINA TRINDADE 01298379 02/03/2018

NARA CRISTINA BRITO DE RESENDE 01242241 01/03/2018

PALOMA NUNES SILVEIRA 01244066 02/03/2018

PEDRO GUILHERME MILTON 01139335 02/03/2018

RAFAEL HOSKE DA COSTA 01447676 01/03/2018

RAQUEL MARIA MARTINS DE SOUZA 01085650 31/01/2018

RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS 01251903 02/03/2018

ROGERIO DOS SANTOS 01105724 02/03/2018

ROSILENE GOMES DE SOUZA 01354643 23/02/2018

SANDRA SOARES PEREIRA 01282170 02/03/2018

VALDINEIA NOBRE ROSA 01454800 20/02/2018

VERA LUCIA REZENDE 01161586 02/03/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.054
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, a pedido, para o exer-
cício da Função de Confiança de Vice Diretor de Estabelecimento de Ensino FUNEC Unidade Ressaca, Referência FC-3A, CFC-26, o servidor TIAGO DIAS QUINTAO DE 
ALMEIDA, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a partir de 10 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.
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ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de segunda instância administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a devolução do A.R. dos Correios em razão 
de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do inciso X e § 1º do Art. 20, do Decreto 090/2017, faz publicar as súmulas dos julga-
mentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notificado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os efeitos de direito.

Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na DCT – Diretoria de Crédito Tributário, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, Cidade Industrial, 
Contagem/ MG: 

Em caso de improcedência fica a empresa notificada para no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos devidos, confor-
me inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 

Em caso do não pagamento nesses 10 (dez) dias será determinada sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, nos ter-
mos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

RÁPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ Nº: 60.510.583/0003-94 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.B.00432/2012 
DECISÃO: Procedente Parcial

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CPF/CNPJ Nº: 90.400.888/1976-98 
Processo Administrativo nº: 02.B.00507/2013
DECISÃO: Improcedente 

JT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ Nº:23.751.729/0001-03
Processo Administrativo nº: 2016120112245520
DECISÃO:  Improcedente

AGROINDUSTRIAL SERRA MORENA LTDA-ME
CPF/CNPJ Nº: 03.598.461/0001-87
Processo Administrativo nº: 20426/2017-02A
DECISÃO: Procedente

SILVIO JOSÉ DE PAULA
CPF/CNPJ Nº: 002.325.696-65
Processo Administrativo nº: 02130/2017-02A
DECISÃO: Procedente 

Contagem, aos 26 de março de 2018

Silma Cézar Lobato Pereira
Matrícula: 10028-5
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017 PAC 247/2015 PP 084/2015  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
OBJETO: A redução de 25% no valor total (conforme clausula segunda) e a  renovação do prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 21 de 
Março de 2018 a 20 Março de 2019, cujo objeto do presente contrato registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de combate, controle e monitoramento de pragas urbanas, nas dependências do complexo hospitalar (hospital municipal e maternidade municipal), das unida-
des de pronto atendimento (upa”s) unidades básicas de saúde (ubs e usf), farmácias distritais zoonoses, unidades administrativas (distritos sanitários), em atendimento 
a rede municipal de saúde de contagem/MG.
Dotação orçamentária: 1113.1 10-305-0044-2197 339039 61   CR 1045   2150

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 144/2014 PAC 174/2013 PP 062/2013  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo acréscimo de 15 microcomputadores com percentual de 5,401235% pelo período de 20/03/2018 a 15/09/2018, 
cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA de serviços de locação de microcomputadores, com disponibilização de central de atendimento para registro de incidentes 
e serviço de assistência técnica.
Dotação orçamentária: 1131.10.122.0038 2185; Natureza da despesa: 33903039 12 CR 850/ 851/ 852; Fonte de recursos 2148/2149/2150.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico 
nº 106/2017 - cujo objeto é o A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AOS CENTROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CCE’S) E 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INDUSTRIAL (UPA INDUSTRIAL) REFERENTES AO PLANO DE TRABALHO Nº035/DA-SAS – Data: 19 de Março de 2018 às 09h30min 
– Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: 
famuc@contagem.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação – Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 26 de março de 2018.

Famuc

PORTARIA Nº 057, de 15 de março de 2018.

Dispõe sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, referente à Empregado Publico.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247 de 29 de dezembro de 2017, nos termos dispostos pela 
Lei Complementar nº 037, de 18 de junho de 2007 e pela Portaria nº. 7.924, de 21 de março de 2017; 

     
RESOLVE:

Art.1º – Proceder à abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2018 referente à empregada pública A. A. Teixeira, matrícula nº 193030, Agente Comunitário 
de Saúde, lotado no Distrito Sanitário Vargem das Flores, tendo em vista suposta infração do artigo 482, alíneas “A” e “E”, da CLT.
                                                                                                                               
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 15 de março de 2018.

BRUNO DINIZ PINTO



"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, 27 de março de 2018 Página 22 de 37 Diário Oficial de Contagem - Edição 4312

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 056, de 15 de março de 2018.

Dispõe sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, referente à Empregado Publico.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, nos termos dispostos pela 
Lei Complementar nº 037, de 18 de junho de 2007 e pela Portaria nº. 7.924, de 21 de março de 2017; 

     
RESOLVE:

Art.1º – Proceder à abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2018 referente à empregada pública D. E. de Souza, matrícula nº 200896, Agente Comunitário 
de Saúde, lotado no Distrito Sanitário Petrolândia, tendo em vista suposta infração do artigo 482, alíneas “B”, “H” e “J”, da CLT.
                                                                                                                               
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 15 de março de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                        

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 058, de 15 de março de 2018.

Dispõe sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, referente à Empregado Publico.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247 de 29 de dezembro de 2017, nos termos dispostos pela 
Lei Complementar nº 037, de 18 de junho de 2007 e pela Portaria nº. 7.924, de 21 de março de 2017; 

     
RESOLVE:

Art.1º – Proceder à abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2018 referente ao empregado público M.T. de Souza, matrícula nº 177005, Agente Comunitá-
rio de Saúde, lotado no Distrito Sanitário Industrial, tendo em vista suposta infração do artigo 482, alíneas “H”, “E” e “A”, da CLT.
                                                                                                                               
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 15 de março de 2018.

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde



"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, 27 de março de 2018 Página 23 de 37 Diário Oficial de Contagem - Edição 4312

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
Edital de Credenciamento nº 02/2018

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, Joaquim Antônio Gonçalves no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 1.315, no seu artigo 18, incisos I e V, bem como em observância aos princípios constitucionais e legais pertinentes, especialmente ao artigo 37, caput, da Constitui-
ção Federal, à Lei 8.666/93 e à Lei 9.784/99, e ainda às legislações em vigor, torna público a abertura de processo para credenciamento de colaboradores externos para 
apoiar as atividades logísticas dos CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS – PSS E DEMAIS PROCESSOS SELETIVOS a serem realizados por esta 
Fundação, na forma das normas descritas a seguir.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Edital tem como objetivo o cadastro para o Credenciamento de Colaboradores de Concursos Públicos, Processos Seletivos Simplificados - PSS e demais 
Processos Seletivos junto à Fundação de Ensino de Contagem, visando à formação da equipe de prestação de serviços necessária para o desenvolvimento dos trabalhos 
inerentes à execução de processos seletivos a serem realizados pela FUNEC. O cadastramento dos colaboradores será regido pelo presente Edital, bem como pelas 
instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as normas estabelecidas pela FUNEC e legislações em vigor.

1.2. O presente Edital possui os seguintes anexos:
ANEXO I – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO;
ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO;
ANEXO III – TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE;
ANEXO IV - TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
ANEXO V - DECLARAÇÃO/CERTIDÃO NEGATIVA DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS 
SELETIVOS REALIZADOS PELA FUNEC.

2. DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO

2.1. Os colaboradores credenciados por efeito deste edital executarão as atividades, conforme o QUADRO I do item 2.3, na aplicação de provas de Concursos Públicos, 
Processos Seletivos Simplificados – PSS e demais Processos Seletivos que forem realizados por esta Fundação, em observância ao previsto no presente edital.
2.2. Não haverá limite predefinido de vagas, por se tratar de processo de credenciamento que visa a atender aos encargos de Concursos Públicos e Processos Seletivos 
da FUNEC.
2.3. Das funções, escolaridade/requisito, atribuições e remuneração:

Portaria Nº 24 de 09 de março de 2018. 
Dispõe sobre valores a serem pagos aos colaboradores nas atividades de Concursos Públicos, Processos Seletivos Simplificados  e demais Processos Seletivos realizados 
pela Fundação de Ensino de Contagem, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
 Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme Tabela I, os valores que serão pagos aos colaboradores nas atividades dos Concursos Públicos, Processos Seletivos Simplificados e 
demais Processos Seletivos a serem realizados pela Fundação de Ensino de Contagem.
 Parágrafo Único: Os colaboradores para efeito desta portaria exercerão atividades de auxiliares (serviços gerais e portaria), apoio da escola (representante da escola), 
fiscal (de sala e de corredor), motorista, coordenação (geral e de local de prova), elaboração de questões de prova e proposta de redação, correção de redação e revisão 
de prova, bem como outras atividades correlatas, quando for o caso, na aplicação de qualquer modalidade de provas de Concursos Públicos, Processos Seletivos Simpli-
ficados e demais Processos Seletivos. 
TABELA I

Função Escolaridade Valor bruto

Auxiliares (serviços gerais e porteiro) Ensino Fundamental Completo R$109,19

Apoio da escola Ensino Médio Completo R$114,94

Fiscal (de sala, de corredor) Ensino Médio Completo R$114,94

Motorista
Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional 
de Habilitação na categoria “B”, no mínimo. R$114,94

Coordenação local de prova Ensino Superior Completo R$229,88

Coordenação geral Ensino Superior Completo R$252,87

Elaboração de questões de prova 

Graduação R$60,00 por questão

Especialização R$70,00 por questão

Mestrado R$80,00 por questão

Doutorado R$90,00 por questão
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Elaboração de proposta de redação

Graduação R$180,00 por proposta

Especialização R$200,00 por proposta

Mestrado R$220,00 por proposta

Doutorado R$240,00 por proposta

Correção de redação/questão dissertativa Ensino Superior Completo R$5,50 por redação

Revisão de prova Ensino Superior Completo R$25,00 por hora

Art. 2º O valor referido na TABELA I corresponde à aplicação de provas em único turno diário (manhã ou tarde).
Art. 3º Sobre os valores referidos na TABELA I incide os descontos referentes ao INSS, ISS e IRPF conforme tabela de recolhimento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Caso seja necessário adequação dos valores para algum processo seletivo específico, estes serão regulados por portaria própria.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria Nº 079, de 31 de maio de 2017.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE.
Joaquim Antonio Gonçalves
Presidente Interino

QUADRO I

CÓDIGO FUNÇÃO

ESCOLARIDADE
MÍNIMA EXIGIDA E
REQUISITO DE
EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO

301
Elaborador de ques-
tões de provas

Ensino Superior Completo na área espe-
cífica de atuação e Comprovar 02 (duas) 
participações na função (área de proces-
sos seletivos e concursos públicos).

Responsabilizar-se diretamente pela execução do 
objeto pactuado, de acordo com as diretrizes e as 
normas estipuladas no Manual Básico de Elaboradores 
de Provas de Concursos e PSS;
Atentar para o prazo pré-estipulado para a entrega do 
material;
Gravar o trabalho realizado, preferencialmente, em 
“pendriwe” e entregá-lo diretamente no Departamen-
to de Concursos, Programas e Parcerias, situado à Rua 
Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes 
– Contagem/MG, CEP 32.260-090, dentro do prazo 
estabelecido;
Sugerir conteúdo e bibliografias atualizados e vigen-
tes, quando solicitado(a);
Indicar e citar, obrigatoriamente, de acordo com as 
normas da ABNT, as bibliografias sugeridas;
Elaborar questões de acordo com sua área de forma-
ção, respeitando a bibliografia sugerida no edital;
Elaborar questões inéditas e exclusivas;
Não vincular mais de três questões a uma mesma 
referência ou texto, com exceção das questões de 
português, limitada ao máximo de cinco;
Revisar as questões elaboradas;
Redigir as questões com a seguinte formatação: fonte 
Arial12, espaçamento entre linhas de 1,5, lista nume-
rada com letras em maiúsculo (A, B, C, D);
Elaborar questões com quatro alternativas de respos-
tas;
Justificar todas as questões com a fundamentação 
legal, memória de cálculo e referência bibliográfica 
utilizada;
Responder tempestivamente todas as questões 
contestadas em via de recurso, dentro do prazo esti-
pulado pelo Departamento de Concursos, Programas 
e Parcerias;
Responder cada recurso em folha individual apresen-
tando a fundamentação legal, memória de cálculo e 
referência bibliográfica utilizada, conforme modelo 
apresentado no Manual Básico de Elaboradores de 
Provas de Concursos e PSS;
Elaborar parecer sobre recurso(s) impetrados 
pelos candidatos com relação à nulidade/revisão de 
questão(ões) por ele elaborada(s).
Promover todos os atos necessários à efetiva e eficaz 
execução do objeto ora pactuado.

Graduação
R$60,00 por questão

Especialização
R$70,00 por questão

Mestrado
R$80,00 por questão

Doutorado
R$90,00 por questão
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CÓDIGO FUNÇÃO

ESCOLARIDADE
MÍNIMA EXIGIDA E
REQUISITO DE
EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO

302
Elaborador de pro-
posta de redação

Curso de nível superior em “Letras” 
ou na área de atuação(licenciatura ou 
bacharelado) completo e comprovar 
02 (duas) participações na função (área 
de processos seletivos e concursos 
públicos).

Responsabilizar-se diretamente pela execução do 
objeto pactuado, de acordo com as diretrizes e as 
normas estipuladas no Manual Básico de Elaboradores 
de Provas de Concursos e PSS;
Atentar para o prazo pré-estipulado para a entrega do 
material;
Gravar o trabalho realizado preferencialmente em 
“pendriwe” e entregar o mesmo diretamente no 
Departamento de Concursos, Programas e Parcerias, 
situado na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 
Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, den-
tro do prazo estabelecido;
Sugerir conteúdo e bibliografias atualizados e vigen-
tes, quando solicitado(a);
Indicar e citar obrigatoriamente, de acordo com as 
normas da ABNT, as bibliografias sugeridas;
Elaborar questões de acordo com sua área de forma-
ção, respeitando a bibliografia sugerida no edital;
Elaborar questões inéditas e exclusivas;
Revisar as questões elaboradas;
 Redigir as questões com a seguinte formatação: fonte 
Arial12, espaçamento entre linhas de 1,5, lista nume-
rada com letras em maiúsculo (A, B, C, D);
Responder tempestivamente todas as questões 
contestadas em via de recurso, dentro do prazo esti-
pulado pelo Departamento de Concursos, Programas 
e Parcerias;
Responder cada recurso em folha individual, de 
questão(ões) por ele elaborada(s), apresentando a 
fundamentação legal, memória de cálculo e referência 
bibliográfica utilizada;
Promover todos os atos necessários à efetiva e eficaz 
execução do objeto ora pactuado.

Graduação
R$180,00 por questão

Especialização
R$200,00 por questão

Mestrado
R$220,00 por questão

Doutorado
R$240,00 por questão

303
Corretor de redação/
questão dissertativa

O participante deverá comprovar a con-
clusão de curso de nível superior em “Le-
tras” ou na área de atuação(licenciatura 
ou bacharelado) e comprovar  01 (uma) 
participação na função (área de proces-
sos seletivos e concursos públicos).

Realizar a correção ortográfica das provas, recursos 
e etc.;
Realizar a correção das provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no edital. R$5,50 por redação

304 Revisor de prova

O participante deverá comprovar a 
conclusão de curso de nível superior em 
“Letras” (licenciatura ou bacharelado) 
e comprovar 02 (duas) participações na 
função (área de processos seletivos e 
concursos públicos).

Realizar a correção ortográfica das provas, recursos 
e etc;
Realizar a correção das provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no edital. R$25,00 por hora
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3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1. Para a realização das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, sendo que, neste último caso, deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, nos 
termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal.
b) Ter idade mínima de 18 anos completos na data em que for contratado para executar as atividades de apoio logístico de que trata este Edital;
c) Ter aptidão física e mental para executar as atividades de apoio logístico de que trata este Edital;
d) Estar no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
e) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
f) Estar registrado junto ao PIS ou PASEP ou NIT;
g) Possuir conta corrente ou poupança em qualquer instituição bancária regularizada junto ao Banco Central do Brasil, com o nome do banco, agência e número da 
Conta (conta salário NÃO é permitida). Não ocorrerá pagamento em modalidade diversa da acima exposta, sendo vedado, inclusive, o depósito em conta de terceiros, 
ainda que autorizado pelo prestador de serviço.
h) Possuir certificado de conclusão ou histórico escolar ou Diploma de Curso Superior na área de atuação para atender as exigências de escolaridade da função inscrita e 
atender o requisito;
i) Não ter impedimentos de ordem técnica ou administrativa;
j) Não ter sofrido qualquer penalidade administrativa ou judicial que possa comprometer a idoneidade do processo seletivo;
l) Ter sua inscrição deferida pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC.
3.2. Poderá se inscrever no processo de credenciamento qualquer participante que preencha as condições estabelecidas no presente edital.
3.3. Os participantes aprovados para inclusão no cadastro integrarão um Banco de Colaboradores credenciados para futura contratação, de acordo com o interesse e a 
conveniência da Fundação de Ensino de Contagem.
3.3.1. O cadastro previsto no subitem 3.3 não implica na obrigatoriedade de contratação do participante pela FUNEC, não cabendo, assim,qualquer tipo de indenização 
por parte da fundação.
3.3.2. O credenciamento também não gera qualquer obrigação, inclusive financeira, por parte da FUNEC, junto ao participante que porventura não seja convocado para 
prestar serviços à fundação.
3.3.3. De igual modo, o credenciamento não gera qualquer obrigação para o integrante do Banco de Colaboradores no que diz respeito à sua participação em eventos, 
cujos agendamentos e disponibilidades não tenham sido acordados com a FUNEC.
3.4. O contrato de prestação de serviços firmado com o credenciado não cria vínculo empregatício e, portanto, não torna a FUNEC responsável pelo custeio de contri-
buições previdenciárias, ou quaisquer outras obrigações distintas daquelas decorrentes da exclusiva e efetiva participação do contratado como Colaborador de Proces-
sos Seletivos e Concursos Públicos organizados pela FUNEC.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para efeito deste Edital a inscrição é gratuita e implica, automaticamente, no conhecimento e na aceitação das condições e instruções estabelecidas pela FUNEC no 
presente edital, das quais o candidato ou seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.2. Os candidatos interessados em participar do processo de seleção para atuar como colaborador de apoio logístico junto a FUNEC, poderão se inscrever em alguma 
das funções constantes no QUADRO I do item 2.3, observados os seus requisitos.

4.3. O candidato poderá se inscrever para mais de uma função constante no QUADRO I do item 2.3. Deverá preencher o REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (ANEXO I) e 
selecionar a(s) opção(ões) obrigatoriamente, não responsabilizando a FUNEC por informações incompletas ou  com erros fornecidos pelos candidatos.

4.4. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá entregar o requerimento de inscrição preenchido e assinado junto com as cópias dos documentos relacionados no 
item 5.1, a partir do dia 09 de abril de 2018, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, na FUNEC - Diretoria de Promoção de Concursos e Processos Seletivos, 
no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira 
(exceto feriados e recessos), a partir do dia previsto no item 4.4 deste Edital ou; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Concursos, no 
endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090.
Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer a data estabelecida no item 4.4, deste Edital. 
4.5. O requerimento de inscrição preenchido e assinado com os documentos anexos, deverão ser entregues em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte 
externa e frontal do envelope os seguintes dados:

Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos – FUNEC
a) Edital de Credenciamento – nº 02/2018;
b) referência: REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) função(ões) para a(s) qual(ais) o candidato concorrerá.

4.6. O prazo de inscrição será aberto de acordo com o item 4.4 e assim permanecerá durante o período de vigência do presente edital, que será de 02(dois) anos, con-
tados da data de sua publicação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

4.7. Independentemente da data de inscrição dos interessados, deverão ser observadas as mesmas exigências previstas no presente edital, com a consequente inclusão 
dos novos participantes considerados aptos no Banco de Colaboradores de Processos Seletivos e Concursos Públicos realizados pela FUNEC.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

5.1. Os interessados deverão apresentar:

a) requerimento de inscrição preenchido e assinado (ANEXO I);
b) cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com exigência da(s) função(ões) constantes no QUADRO I do item 2.3, a depender de cada caso, graduação, espe-
cialização, mestrado, doutorado;
c) cópia do comprovante departicipações na função (área de processos seletivos e concursos públicos). Certidão ou declaração que informe o nome da 
instituição,assinatura do responsável, o período,o nome do candidato,a espécie do serviço realizado com a descrição dasatividades desenvolvidas;



"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, 27 de março de 2018 Página 27 de 37 Diário Oficial de Contagem - Edição 4312

d) Currículo;
e) comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT);
f) declaração de titularidade de conta bancária, contendo o banco, o número da agência e da conta do interessado (conta salário NÃO é permitida);
g) cópia do comprovante de endereço;
h) cópia do documento de identidade e CPF.

5.2.  É facultado à FUNEC promover diligências destinadas a esclarecer ou confirmar as informações prestadas pelos participantes ou, ainda, solicitar documentos adi-
cionais, mesmo que não mencionados neste edital.
5.3. Os documentos entregues pelos participantes não serão devolvidos em hipótese alguma.

6. DO CREDENCIAMENTO, PROCEDIMENTO DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. Uma vez apresentados os documentos exigidos, o interessado terá seu pedido de credenciamento apreciado pela Comissão de Concursos Públicos e Processos 
Seletivos – FUNEC.
6.2. Os colaboradores considerados aptos serão credenciados e, na sequência, devidamente convocados pela Diretoria de Promoção de Concursos e Processos Seletivos 
da FUNEC para a formalização da sua contratação, que ocorrerá de acordo com a demanda e as necessidades da Fundação.

6.2.1. Para Elaborador de questões de provas e Elaborador de proposta de redação, a FUNEC observará para a convocação critérios de escolaridade que seja mais ade-
quado para cada processo seletivo.

6.3. Todos os candidatos que tiverem seu credenciamento homologado, durante o prazo de validade do credenciamento, poderão ser convocados para colaborarem 
nos Concursos Públicos, Processos Seletivos Simplificados ou demais Processos Seletivos, cuja chamada observará a ordem de sorteio realizada pela FUNEC para cada 
evento específico.

6.3.1. A fim de preservar o sigilo do certame, o sorteio a que se refere o item 6.3 se dará pelo número de inscrição e não de nome, em Audiência restrita à Comissão 
de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC com acompanhamento do controlador da FUNEC, realizada em dia e horário a ser agendado previamente pela 
FUNEC, na sala de reuniões da Sede Administrativa da FUNEC, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG.

6.3.2. O resultado da análise das solicitações de credenciamento ficará disponível e restrito à Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de 
preservar o sigilo do certame..
6.3.3. Da Audiência e do resultado do sorteio, será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos integrantes da Comissão de Concursos e Processos Seletivos da 
FUNEC.
6.3.4. Após a realização do sorteio, a convocação dos credenciados acontecerá por meio de contatos indicados pelo credenciado.  
6.3.5. Os candidatos credenciados serão agrupados de acordo com a área de formação, atuação e nível de escolaridade em ordem alfabética.
6.4. Os participantes convocados deverão manifestar, no prazo de 24 horas, se têm interesse em atuar como colaboradores no evento para o qual foram designados e 
participar, quando for o caso, de treinamento específico (capacitação), sob pena de serem impedidos de trabalhar no evento.
6.5. A não confirmação do interesse do credenciado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, acarretará na impossibilidade de participação do trabalho no even-
to específico para o qual foi convocado.
6.6. Em caso de não aceitação ou de não manifestação dos credenciados convocados, a FUNEC fica autorizada a realizar a convocação dos credenciados relacionados 
na lista, até que seja alcançada a quantidade mínima de colaboradores necessários para a realização do evento.
6.7. Os Colaboradores de Processos Seletivos e Concursos Públicos credenciados, conforme cada caso, poderão desempenhar o trabalho nas dependências da Fundação 
ou em outro ambiente, segundo critérios de conveniência e oportunidade da FUNEC, por disposição da Diretoria de Promoção de Concursos e Processos Seletivos da 
FUNEC.
6.8. Os valores que serão pagos aos colaboradores nas atividades dos Concursos Públicos e Processos Seletivos a serem reali zados pela Fundação de Ensino de Conta-
gem serão estabelecidos em portaria específica.
6.8.1. Do total dos valores será retida a parcela correspondente aos encargos relativos à contribuição previdenciária (INSS), ao imposto sobre serviços de qualquer natu-
reza (ISS) e ao imposto de renda (IR), se aplicáveis e naquilo cujo custeio seja de responsabilidade do colaborador, no que couber.
6.8.2. O pagamento a que se refere o item 6.8 será creditado em conta fornecida pelo colaborador, conforme declaração de titularidade de conta bancária constante 
no item 5.1, alínea d).
6.9. Os trabalhos desenvolvidos peloscolaboradorescredenciadosserão objeto de avaliação pela FUNEC no final de cada evento,e servirãocomo base para futuras partici-
paçõesnos certamesrealizados pela Fundação.

6.10. A Avaliação de desempenho prevista no subitem 6.9 ficará a cargo da Diretoria de Promoção de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC e levará em considera-
ção:
a) recusar-se por três vezes, consecutivas ou alternadas, sem motivo justificado, à demanda das atividades de processos seletivos ou concursos;
b) a assiduidade, a pontualidade, o comportamentoe o respeito do credenciado às determinaçõesregulamentares da Fundação. 

6.11. O participante que for avaliado com conceito insuficiente, especificamente no desempenho das atividades desenvolvidas durante a realização de processos seleti-
vos e concursos públicos organizados pela FUNEC, será descredenciado e ficará impedido de participar de processo de credenciamento subsequente, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas em normativa própria da FUNEC para disciplinar a matéria.

6.11.1. Antes do descredenciamento, será oportunizado ao credenciado o exercício do contraditório.

6.12. Caberá à FUNEC analisar a conveniência e a oportunidade da convocação do credenciadopara eventuais processos seletivos organizados pela Fundação, considera-
das as necessidades da Administração Públicae respeitado o disposto no subitem 6.2.

6.13. O candidato credenciado será convocado pela FUNEC, em cada caso,quando da definição do processo seletivo a ser realizado, cujo fundamento legal se encontra 
amparado no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93e deverá assinar:
a) o Termo de Prestação de Serviços (ANEXO IV);
b) o Termo de Sigilo e Confidencialidade (ANEXO III);
c) a Declaração / Certidão Negativa  de suspeição e impedimento para o exercício de atividades ligadas aos concursos públicos e processos seletivos realizados pela 
FUNEC (ANEXO V).
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6.13.1. O termo de prestação de serviçosconterá obrigatoriamente a cláusula de compromisso de acordo com a política de segurança da Diretoria de Concursos, Progra-
mas e Parcerias para a participação de colaboradores em Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC.

6.14. A inscrição no processo de credenciamento dar-se-á por função, de acordo com o previsto no Quadros Ido subitem 2.3, nada impedindo que o interessado forma-
lize asua participação em mais de uma função.

7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR

7.1. O(a) colaborador(a) deverá:
a) Participar do treinamento específico (capacitação)de cada certame para o qual for convocado para atuar como colaborador (se for o caso);
b) zelar por sua reputação pessoal e profissional, bem como pela reputação da FUNEC;
c) evitar emitir opiniões ou sugerir medidas sobre assuntos acerca dos quais não esteja seguro e confiante dos dados de que dispõe;
d) atender às determinações regulamentares da FUNEC, especificamente no que diz respeito à realização de processos seletivos;
e) manter sigilo acerca do material a que tiver acesso, em especial com relação às questões das provas, bem como com relação aos membros das bancas de elaboração 
de prova, de revisão ortográfica e de avaliação, devendo assinar o termo de confidencialidade. 

8. DAS RESPONSABILIDADES DA FUNEC

8.1. A FUNEC deverá:

a) preparara relação dos colaboradores tantos quantos forem necessários, que irão trabalhar em cada certame específico;
b) promover a preparação e o treinamento de todos os colaboradores;
c) elaborar os relatórios de avaliação dos credenciados;
d) efetuar o pagamento dos valores e das demais despesas do(a) credenciado(a), de acordo com o estipulado em suas normativas;
e) realizar a avaliação da atividade desempenhada pelo(a) credenciado(a).

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A FUNEC poderá, até a concretização do processo de credenciamento, eliminar o participantepor despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressar-
cimento de qualquer natureza e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de fato ou circunstância anterior ou posterior àanálise dos documentos que 
desabonesuaidoneidade ou capacidade técnica.

9.2. No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas do TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS celebrado ou caso confirmada a hipótese prevista no subitem 9.1, 
o(a) contratado(a) será devidamente descredenciado e terá seu cadastro de colaborador devidamente cancelado junto ao contratante, ficando impossibilitada a sua 
participação no processo de credenciamento imediatamente subsequente àquele que permitiu a sua contratação.

9.3. Sendo insuficiente o número de credenciados para um determinado evento, a FUNEC reserva-se o direito de contratar diretamente outros interessados.
9.4. O credenciamento valerá por 02(dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, de acordo com a 
conveniência e a necessidade da FUNEC.

9.5. Todos os atos e resultados referentes ao presente processo de credenciamentoserão restritos à Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC. 
Não serão fornecidos atestados ou certidões declarando a situação dos participantesno certame.

9.6. É de e responsabilidade do participante manter atualizados seus dados e conferir a correta grafia de seu nome nos documentos impressos e nas publicações. Caso 
haja algum erro, o participante deve solicitar a correção em requerimento protocolado na Diretoria de Concursos, Programas e Parcerias da FUNEC, situado no endere-
ço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG.
.
9.7. Os casos omissos, no que concernem aos aspectos técnicos e operacionais referentes ao certame em epígrafe, serão resolvidos pela Presidência da Fundação de 
Ensino de Contagem-FUNEC, por intermédio da Diretoria de Concursos, Programas e Parcerias, na forma da lei.

9.8. A Comarca de Contagem é o foro competente para decidir sobre quaisquer ações judiciais ou medidas extrajudiciais interpostas com respeito ao presente edital e 
aorespectivo certame.

Contagem, 09 de março de 2018.

Joaquim Antonio Gonçalves
Presidente Interino - Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – Nº 02/2018

DADOS PESSOAIS

1. NOME:

2. DATA DE NASCIMENTO:

3. RG: 4. ÓRGÃO EXPEDIDOR:

5. CPF: 6. PIS/PASEP:

7. E-MAIL: 

8. NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
(     ) CURSO SUPERIOR (   ) ESPECIALIZAÇÃO(   ) MESTRADO (    )DOUTORADO 

9. CURSO DE GRADUAÇÃO:

10. INSTITUIÇÃO:

11. ANO DE CONCLUSÃO:

12. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO:

13. INSTITUIÇÃO:

14. ANO DE CONCLUSÃO:

15. CURSO DE MESTRADO:

16. INSTITUIÇÃO:

17. ANO DE CONCLUSÃO:

18. CURSO DE DOUTORADO:

19. INSTITUIÇÃO:

20. ANO DE CONCLUSÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

21. RUA/AV.:

22. Nº: 23. COMPLEMENTO:

24. BAIRRO:

25. CIDADE: 26. CEP:

27. ESTADO:

28. TELEFONES:
Residencial:                                          Celular (es):

DADOS PROFISSIONAIS

29. CARGO OU FUNÇÃO:

30: INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHA:

31. TELEFONES:

REQUER MINHA INSCRIÇÃONA(S) FUNÇÃO(ÔES) DE:

32. (        ) 301 -  ELABORADOR DE QUESTÕES DE PROVASDE:
(     ) LÍNGUA PORTUGUESA       (    ) CONHECIMENTOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS
(     ) SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA    (    ) RACIOCÍNIO LÓGICO    (     ) LEGISLAÇÃO
(     ) INFORMÁTICA          (     ) CONHECIMENTOS GERAIS
(     ) ESPECÍFICA DE _______________________________________________________________

33. (        ) 302 - ELABORADOR DE PROPOSTA DE REDAÇÃO

34. (        ) 303 -CORRETOR DE REDAÇÃO/QUESTÃO DISSERTATIVA

35. (        ) 304 -  REVISOR DE PROVA

Contagem, _____ de ___________________ de  2018.

Assinatura do colaborador

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

PROTOCOLO Nº: DATA:
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NOME:

FUNÇÃO INSCRITO(A):

Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS

DOCUMENTOS ENTREGUES
(      ) requerimento de inscrição preenchido e assinado ( ANEXO I);
(  ) cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com exigência da(s) função(ões) constantes no QUADRO I do item 2.2, a depender de cada caso, graduação, 
especialização, mestrado, doutorado;
(      ) currículo;
(     ) comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT);
(   ) declaração de titularidade de conta bancária, contendo o banco, o número da agência e da conta do interessado(conta salário NÃO é permitida);
(    ) cópia do comprovante de endereço;
(    ) cópia do documento de identidade e CPF.

Contagem,____, de __________de 2018.
Protocolado por:________________________________________________________________

______________________________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a) da FUNEC responsável pelo  recebimento.

Via do colaborador ou responsável pela entrega da documentação
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

PROTOCOLO  Nº: DATA:

NOME:

FUNÇÃO INSCRITO(A)

Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS

Contagem,____, de __________de 2018.
Protocolado por:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a) da FUNEC responsável pelo recebimento

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO III - TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
Eu,__________________________________________________________________________, Portador (a) da identidade nº _______________, e CPF 
n°__________________________ comprometo-me a manter o sigilo e a confidencialidade, com relação a toda documentação e informação recebida/obtida pela Funda-
ção de Ensino de Contagem (FUNEC) – Indireta da Prefeitura Municipal de Contagem, relativas aos procedimentos e operacionalização do Processo Seletivo Simplifi-
cado, Concurso Público ou demais Processos Seletivos para Elaboração de Questões da Prova / Elaboração de proposta de redação / Correção de redação ou questão 
dissertativa / Revisão de prova Instruída em ..............................., objeto do Edital nº ................................. 
Comprometo-me, ainda, a:
 I - Não divulgar a terceiros a natureza de qualquer informação recebida referente a Processos Seletivos e Concursos para Elaboração de Questões de Provas / Elabora-
ção de proposta de redação / Correção de redação ou questão dissertativa / Revisão de prova;
 II - Não permitir a terceiros o conhecimento ou manuseio de qualquer documentação que contenha informações sobre o Processo Seletivo de Servidores para Elabora-
ção de Questões da Prova / Elaboração de proposta de redação / Correção de redação ou questão dissertativa / Revisão de prova Instruída em......................................; 
III - Responder pelo cumprimento das obrigações mencionadas acima, e dar conhecimento do caráter confidencial e sigiloso das informações aos demais envolvidos que 
tiverem acesso a informações e/ou dados disponibilizados; 
IV – se possuir parentes até 3º grau envolvidos no Processo Seletivo e ou Concurso, informar a FUNEC para ser desligado ou afastado de participar do mesmo.
Declaro que li e compreendi os termos acima estabelecidos e estou ciente de que, no caso de descumprimento de qualquer das normas de confidencialidade e compro-
misso acima descritas, responderei, nas esferas cíveis e criminais, por danos causados à Fundação de Ensino de Contagem. 
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Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Data: _____ de ______________de 2018.
___________________________________________________________
Assinatura do Prestador de Serviço
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO IV - TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, CNPJ nº 16.694.465/0001-20, com sede na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Conta-
gem/MG, CEP 32.260-090, doravante denominada Tomadora de Serviços, neste ato representada por seu presidente, ...................................................., brasileiro, 
estado civil..........................., profissão........................., inscrito no CPF sob o nº ............................., portador da Carteira de Identidade nº ........................ e o(a) Sr.
(a)................................................, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº ............................, portador da Carteira de Identidade nº .............................,  residente e domici-
liado na rua/av. ............................................., Nº ......., apto/casa ......, bairro ........................, Município de ..........................., Estado...................CEP ..............., doravan-
te denominado(a) Prestador(a) de Serviços celebram o presente Termo de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a ........................................................................ do Concurso Público ou Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de ..........................
....... – edital Nº..../201....
Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput serão ............................................................................

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem a convergir esforços com o objetivo de cumprirem o que prescreve o presente instrumento observando as seguintes obrigações e responsa-
bilidades:
I - Compete ao Tomador de Serviços:
Solicitar o trabalho a ser realizado estipulando prazos compatíveis e necessários para a fiel execução do objeto;
Repassar para o Prestador de Serviços a contraprestação pecuniária pela execução do objeto pactuado, observando os critérios estipulados e as normas legais pertinen-
tes.
II - Compete ao Prestador de Serviços:
Responsabilizar-se diretamente pela execução do objeto pactuado, de acordo com as diretrizes e as normas estipuladas;
Atentar para o prazo pré-estipulado para a entrega do material, qual seja ....................................................................do Concurso Público ou processo Seletivo – Edital 
Nº................da Prefeitura Municipal de ..................................;
O trabalho deverá ser diretamente entregue no Departamento de Concursos, Programas e Parcerias, situado na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfiden-
tes – Contagem/MG, CEP:32.260-090, dentro do prazo estabelecido (......../......./2018);
 Todas as informações da Prova serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSA;
O Prestador de Serviço se compromete a manter o sigilo não utilizando tais informações, quais sejam, as questões da prova, em proveito próprio ou alheio;
As informações confidenciais confiadas ao Prestador de Serviços somente poderão ser compartilhadas com o Departamento de Concursos, Programas e Parcerias. 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO PAGAMENTO
O pagamento referente aos serviços prestados será de ...................................................................................................com a incidência de todos os encargos legais.
Parágrafo 1º - No caso de elaborador de questões, o pagamento se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o período recursal e desde que seja entregue toda documen-
tação comprobatória necessária.
Parágrafo 2º - Não serão consideradas, para efeito de pagamento, as questões transcritas que sejam contestadas e deferidas por motivo de erro de transcrição.
Parágrafo 3º - Nas demais funções, o pagamento se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da prestação do serviço, desde que seja entregue toda documenta-
ção comprobatória necessária.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas 
do presente Termo, que não puderem ser resolvidos amigavelmente.
Assim, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas adiante discriminadas, para os fins de direito.

Contagem, ____ de __________________  de ______.

_______________________________________________
Prestador de Serviços

______________________________________________
Presidente
Testemunhas:

1) _______________________________      02_____________________________
Nome:             Nome:
CPF:             CPF:

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Edital de Credenciamento nº 02/2018

ANEXO V - DECLARAÇÃO / CERTIDÃO NEGATIVA  DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSO 
SELETIVOS REALIZADOS PELA FUNEC

Eu, ___________________________________________________________________, brasileiro (a), estado civil ____________________, portador (a) do RG n° 
____________________, inscrito (a) no CPF sob o número ____________________, residente e domiciliado (a) _________________________________________________ ___
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__________________________________, n° ______, complemento __________, bairro __________________________________, na cidade de ____________________________
_______/MG, na condição de integrante da equipe elaboradora de concursos, DECLARO, ciente de que me sujeitarei às sanções criminais e administrativas previstas na 
legislação aplicável que, para fins de cumprimento a forma estabelecida pelos itens “H”, “H.1” e “H.2”, da cláusula primeira do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
n° 001/2010, firmado entre a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que, conforme critérios estabelecidos nos 
artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil inexistem quaisquer motivos que me torne suspeito ou impedido para o exercício de minha atividade, me comprometo 
ainda, comunicar à Diretoria de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC, caso surjam quaisquer razões que possam, direta ou indiretamente, retirar a minha isenção 
para atuar como integrante da equipe de Concursos Públicos e Processos Seletivos. 
Declaro ainda, que estou ciente de que, a existência de qualquer fato que promova a minha suspeição ou impedimento, sem comunicação prévia à FUNEC, acarretará 
instauração de processo próprio para apuração.
Contagem/MG, _____ de _____________________ de __________.

__________________________________________________________
ASSINATURA

MATRÍCULA/IDENTIDADE: _______________________________________

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Contagem, 26 de março de 2017.

MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 006/2017 
PA: 238/2017

TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de reforma e modernização da Quadra do 
Parque Tropical  no Município de Contagem-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.20.1 27.812.0077.2101 – 44.90.51-00; Fontes: 3100, 2124 .

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME., com o valor de R$ 199.047,51 (cento e noventa e nove mil, quarenta e sente reais e cinquenta e um 
centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME., para posterior 
contratação.

Contagem, 26 de março de 2018.

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.    
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Contagem, 26 de março de 2017.

MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 007/2017 
PA: 239/2017

TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de reforma do Ginásio Parque Tropical  no 
Bairro Tropical no Município de Contagem-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.20.1 27.812.0077.2101 – 44.90.51-00; Fontes: 3100, 2124 e 0100.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME., com o valor de R$ 377.701,98 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e um reais e oito centavos), 
ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME., para posterior 
contratação.

Contagem, 26 de março de 2018.

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.    

TERMO DE REVOGAÇÃO

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 004/2017 - PROCESSO N° 314/2017 - EDITAL Nº 146/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DONA BABITA CAMARGOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG.

Com relação ao Procedimento Licitatório supra, venho posicionar-me na forma abaixo:

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramentos dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamen-
to no teor do art. 49 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que a Administração pode revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, conforme a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal 
Federal;

 CONSIDERANDO que a área técnica da SEMOBS decidiu, em vistoria superveniente, pela necessidade de ampliação dos itens de serviços para as obras visando uma 
integral e necessária reforma da unidade de ensino objeto da licitação.

Em função do elencado acima, DECIDO REVOGAR, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado nos autos, o certame licitatório em 
epígrafe.

Contagem, 26 de março de 2018
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REINALDO ALVES COSTA NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

RESOLUÇÃO DO CMASC Nº 001/18 
 

 O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem- CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.507, de 29 de dezembro de 
2011, 

CONSIDERANDO a deliberação da 2ª Plenária Ordinária do dia 22/03/2018. 

RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar proposta do Plano de Trabalho, ACESSUAS/Trabalho contendo a metodologia para operacionalização das ações afetas ao Programa, no valor de 
R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) com o objetivo voltado para promover o acesso dos usuários da Assistência Social às oportunidades do mundo do trabalho 
presentes no território. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua emissão. 

Contagem, 22 de março de 2018. 

Giovanni Alexandre da Silva
Presidente do CMASC

Transcon

Extrato

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2014/TRANSCON 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011
CONTRATADA: W&M Publicidade LTDA
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a Prorrogação do contrato administrativo n° 009/2014 por mais 12(doze) meses, a partir de 10 de abril de 2018, em confor-
midade com artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.
VALOR: O valor para este Termo Aditivo é de R$ 60,00 (sessenta reais) por centímetro de coluna e 4,5cm de largura, sendo estimado o valor total deste Termo a quantia 
de R$ 80.000,00(oitenta mil reais).
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2148.339039-99; Fonte de recursos: 1100.
Contagem, 19 de março de 2018.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON
.................................................................................................................................................................................................

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2018/TRANSCON
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/ANA /2017 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02501.001866/2017-79. 
CONTRATADA: SEAL Telecom Comércio e Serviços e Telecomunicações Ltda.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para a Sala da Central de Monitoramento da 
TransCon, abrangendo a montagem de sistemas áudio com processamento digital, de videoconferência e multiconferência, de visualização de imagens e interatividade, 
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de automação dos equipamentos e cenários, com fornecimento de materiais, serviços, treinamento e operação assistida.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 268.221,00(duzentos e sessenta oito mil duzentos e vinte um reais).
DOTAÇÃO: 11162.15.452.0005.2096 - 449052-19 – 339039.62 - Fonte: 0157
Contagem, 22 de março de 2018.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - Transcon

.................................................................................................................................................................................................

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 011/2018
              PA Nº 018/2018

OBJETO: Aquisição de etiquetas Patrimoniais, conforme especificação descrita em Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 339030-99 – Fonte: 1100

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 3 TEC LTDA-
ME, inscrita no CNPJ nº 00.329.754/0001-90, no valor total de R$ 355,81 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

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

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da 3 TEC LTDA- ME. Publique-se no prazo legal para produzir seus efeitos a 
partir desta data.

Contagem, 27 de março de 2018.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

Câmara Municipal

PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 076, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, RESOLVE REPUBLICAR a Portaria 076/2018 em virtude de erro material e especifica:

NOMEAR: ROSILENE NUNES DE SOUZA LEITE, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR II - NIVEL GAB. 29, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º 
da Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 01 
de FEVEREIRO de 2018 a 24 de MAIO de 2018, em que a titular VANESSA MENDES DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-
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PORTARIA ADMINISTRATIVA DE Nº 078, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, RESOLVE REPUBLICAR a Portaria 078/2018 em virtude de erro material e especifica:

NOMEAR: ANA PAULA SANTOS DINIZ, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NIVEL GAB. 13, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da 
Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 04 de 
FEVEREIRO de 2018 a 03 de JUNHO de 2018, em que a titular NOELLE GOMES DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

Ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano  dois mil e dezoito. Aos vinte  dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a sexta reunião ordinária com a presença de vinte  vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho 
solicitou que fosse registrada a chamada de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira. Em seguida, o Diretor Legislativo Luiz 
Otávio Iannini de Freitas fez a leitura do Capítulo 8, Versículos 21 a 30, narrado por São João, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a 
ata da reunião anterior. Logo após, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Foram, ainda, lidos 
e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: .Projeto de Resolução nº 013/2018 – “Concede o Diploma de Honra ao 
Mérito à Senhora Stefanie Caroline Santos Emiliano Caetano”, de autoria do vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta); Projeto de Resolução nº 015/2018 – “Conce-
de o Diploma de Mérito Desportivo à Associação RF Nova Contagem Esporte Clube representado pelas coordenadoras Aline Ferreira Ferris e Raphaela Rodrigues”, de 
autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington Ortopedista); Projeto de Resolução nº 016/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem 
ao senhor Afonso Januário Teixeira”, de autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro).  Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os 
Requerimentos nºs 185 a 244/2018; Indicações nºs 292 a 327/2018; Moções nºs 006 a 010/2018, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a 
saber: Requerimentos nº 190/2018 – “Instalação de lombofaixa ou redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Búzios, altura do nº 599, bairro Estrela Dalva, neste 
Município”, de autoria da vereadora 2º Vice-Presidente Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da Aposentadoria); Requerimento nº 231/2018 – Solicita informação sobre 
o cronograma de substituição das lâmpadas de LED neste Município,  de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria; Moção nº 010/2018 – Pesar pelo assas-
sinato da Vereadora Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro/RJ, de autoria do vereador Alexsander Chiodi Maia. O que foi corroborado 
pelo vereador Presidente Daniel Carvalho que solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma da vereadora Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes, falecidos no dia 14 de março do corrente. Prosseguindo, o vereador Daniel do Irineu solicitou a palavra e discorreu sobre o  “Fórum Internacional da 
Água”, que realizar-se-á em Brasília em comemoração ao  Dia Internacional da Água,  no dia 22 de março. Daniel do Irineu lamentou e disse que infelizmente não havia 
muito o que comemorar, haja vista a escassez dos recursos hídricos. Comentou sobre a poluição da lagoa do Parque Sapucaias I.  E, inclusive,    de um sério vazamento 
de rede de esgoto que estaria desaguando nessa lagoa.  Esse vereador observou a necessidade de que  a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
como também a COPASA tomem as devidas providências a respeito dessa situação. Logo após, o  Vereador Presidente Daniel  Carvalho fez a leitura de uma carta  que 
convida a todos para participarem do evento “Contagem das Nascentes” em comemoração à semana da água no auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, que 
realizar-se-á do dia 19 a 22 de março do corrente. Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados 
e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 001/2017, que “Altera a 
Estrutura da Procuradoria Geral do Município e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 002/2018, que  “Cria programas de trabalho 
no Orçamento Fiscal, abre crédito especial, anula dotações e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 003/2018, que “Dispõe sobre 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODECON e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Foi, ainda, votado e aprovado, com a 
abstenção do vereador Alexsander Chiodi Maia, o Projeto de Lei nº 004/2018, que “Altera a Lei nº 3.484, de 19 de dezembro de 2001”, de autoria do Poder Executivo. 
Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, os Projetos de Resolução, a saber: Projeto de Resolução nº 002/2018, que “Concede 
o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Stéfano Aguiar”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Projeto de Resolução nº 
003/2018, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Leandro Andrade Genaro Oliveira”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); 
Projeto de Resolução nº 004/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senador da República Excelentíssimo Senhor Álvaro Dias”, de autoria 
do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Resolução nº 005/2018, que “Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao Senhor Leonardo Lopes 
Cavalcante – “Leo Tana”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Resolução nº 006/2018, que “Concede o Diploma de Honra ao 
Mérito ao Senhor Antônio Miguel Girundi Bartolomeu”, de autoria da vereadora 2º Vice-Presidente Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da Aposentadoria). Em Segundo 
Turno e em Redação Final foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 002/2018, que “Altera a Lei Complementar nº 103, de 20 de 
janeiro de 2011, que dispõe sobre o Código Sanitário do Município de Contagem e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Logo após,  em virtude 
da ausência do vereador Arnaldo de Oliveira e de acordo com o Artigo 62, Parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa,  ficou retirado de pauta para votação em 
Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 084/2017, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira. No horário destinado ao Grande Expediente, falou o 
vereador Vinícius Faria que solicitou informações sobre o cronograma de substituição das lâmpadas de LED neste Município. Vinícius lembrou que no ano de 2015 foi 
aprovado nesta Casa uma PPP de iluminação pública no município de Contagem. Enfatizou que o dinheiro para que o município realize o serviço de troca de lâmpadas 
já é descontado na conta de luz do contribuinte, que é automaticamente repassado para a Prefeitura de Contagem. Esse vereador disse ainda da necessidade da realiza-
ção de uma Audiência Pública, para que a população seja melhor informada do cronograma da substituição dessas lâmpadas. Aparteando, o líder de governo vereador 
Teteco sugeriu que antes da realização de uma Audiência Pública, o Secretário Municipal de Meio Ambiente deve ser convidado para comparecer a esta Casa, a fim  de 
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esclarecer a respeito dessa iluminação. Por fim, o vereador Alex Chiodi convidou a todos para participarem de uma assembléia do Partido Solidariedade, que realizar-
se-á no dia 22 de março, às 16:00 horas  no hotel Actual. De acordo com Alex, o ex-deputado estadual Dinis Pinheiro vai se filiar ao Partido Solidariedade e, ainda, será 
lançada a sua pré-candidatura ao Governo de Minas.  Finalizando os trabalhos, foi convocada a 7ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 27 de março, às 9:00 horas, 
a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes , 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por 
mim e pelo Presidente, assinada.

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem – MG. Concorrência nº 002/2018. Processo licitatório nº 020/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, no dia 04 (quatro) de maio de 2018, às 14h00min, em sua sede, na Praça São Gonçalo nº 18, Centro, Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, licitação 
na modalidade Concorrência, tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma da fachada, subsolo, telhado e 
estacionamento da Câmara Municipal de Contagem. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interes-
sados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700 ou 
Pessoalmente no endereço: Praça Silviano Brandão, nº 17, Diretoria de Compras, licitações e Contratos, Centro, Contagem /MG, no horário de 12h00min as 18h00min, 
de segunda a sexta-feira. Viviane Silva Diniz - Presidente da Comissão de Licitação.
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