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SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Divulgação do resultado final dos(as) classificados(as) e suplentes no 

Edital de Seleção nº 002/2019 – Projeto PROTEJO 

 

NÚMERO NOME RESULTADO 
1.  ADÃO EMANUEL SILVA MENDES  Classificado(a) 
2.  ADRIELLE STEFANI DA FONSECA  Classificado(a) 
3.  AISHA VITÓRIA OLIVIERA SOUZA  Classificado(a) 
4.  ALEX ARAUJO PEREIRA  Classificado(a) 
5.  ALEX JUNIO FERREIRA DA SILVA  Classificado(a) 
6.  ALINE GOMES DA SILVA  Classificado(a) 
7.  ANA LUIZA GOMES SILVA  Classificado(a) 
8.  ANA LUIZA GONÇALVES DE OLIVEIRA  Classificado(a) 
9.  ANANDA NEVES SENA  Classificado(a) 
10.  ANGÉLICA DE SOUZA PINTO  Classificado(a) 
11.  BRENDA CAROLINE MOREIRA MARTINS  Classificado(a) 
12.  BRISA LEE RODRIGUES BATISTA  Classificado(a) 
13.  CAMILA ALMEIDA SILVA  Classificado(a) 
14.  CAROLINA NUNES VIANA  Classificado(a) 
15.  CATARINA VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA  Classificado(a) 
16.  CLEITON AUGUSTO FARIA PEREIRA  Classificado(a) 
17.  DANIEL KESLEY G. DOS SANTOS  Classificado(a) 
18.  DANIEL SOUZA PORTO  Classificado(a) 
19.  DANIELLY ALMEIDA DUTRA  Classificado(a) 
20.  DÉBORAH MEIRELES DE SOUZA  Classificado(a) 
21.  DEIVISSON VINICIUS GOMES Classificado(a) 
22.  DIEGO MAGALHÃES DE MATOS  Classificado(a) 
23.  DIONATAN GARCIA DE PAULO Classificado(a) 
24.  EMERSON PABLO RODRIGUES PEREIRA  Classificado(a) 
25.  EMILLY VITÓRIA RODRIGUES PEREIRA  Classificado(a) 
26.  ERFLEN VICTOR SOUZA SANTOS  Classificado(a) 
27.  ÉRICA FRANCINE DA SILVA MEDEIROS  Classificado(a) 
28.  ERICK COUTINHO DE LIMA  Classificado(a) 
29.  EVERTON HENRIQUE MEIRELES DE SOUZA  Classificado(a) 
30.  FABIO RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR  Classificado(a) 
31.  FELIPE SAMUEL MARTINS SOUZA Classificado(a) 
32.  GABRIELA APARECIDA TELES Classificado(a) 
33.  GABRIELA DA SILVA SANTOS  Classificado(a) 
34.  GEISILAINE CRISTINA SANTOS  Classificado(a) 
35.  GIOVANNY CELSO PEREIRA  Classificado(a) 
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36.  GLEICE KELLEN AMORIM DE JESUS  Classificado(a) 
37.  GLEICISLENE AMORIM DE JESUS Classificado(a) 
38.  GUSTAVO ALVES DA SILVA  Classificado(a) 
39.  HAYNNIA DA SILVA GONÇALVES  Classificado(a) 
40.  HENDER GUILHERME RODRIGUES VIEIRA DA SILVA Classificado(a) 
41.  HIAGO VITOR ALVES RIBEIRO  Classificado(a) 
42.  ISAQUE URIEL COSTA ALVES  Classificado(a) 
43.  JOÃO MARTOS XAVIER JACOB Classificado(a) 
44.  JOÃO VICTOR RODRIGUES CAMPINO  Classificado(a) 
45.  JOÃO VITOR AMORIM DE JESUS  Classificado(a) 
46.  JOÃO VITOR FERREIRA PEREIRA  Classificado(a) 
47.  JONATHAN MARTINS RIBEIRO  Classificado(a) 
48.  JOSHUA DE OLIVEIRA RAMOS FRANCO  Classificado(a) 
49.  JOSIANE GONÇALVES MOREIRA DOS REIS  Classificado(a) 
50.  JOSIANE NAYARA PINTO DE OLIVIERA Classificado(a) 
51.  JOYCE LARISSA DI CARMO SANTOS Classificado(a) 
52.  JÚLIA KETHLIN FERREIRA DA SILVA  Classificado(a) 
53.  KAROLAINY HENRIQUES ANUNCIAÇÃO  Classificado(a) 
54.  KAROLEN CRISTINA NASCIMENTO GOMES  Classificado(a) 
55.  KELLY CRISTINA RIBEIRO DE JESUS  Classificado(a) 
56.  KETHELY MARIA DE BARROS DIAS  Classificado(a) 
57.  LAÍS EDUARDA LEMES GOMES  Classificado(a) 
58.  LARESSA COSTA DA SILVA PINTO Classificado(a) 
59.  LARISSA OLIVEIRA LIMA PEREIRA  Classificado(a) 
60.  LARISSA REIS CALIXTO  Classificado(a) 
61.  LARYSSA CLAUDIA DE MENEZES  Classificado(a) 
62.  LEONARDO JHONE RIBEIRO DE LIMA  Classificado(a) 
63.  LUAN DE SOUZA PINTO  Classificado(a) 
64.  LUCAS FELIPE QUERINO  Classificado(a) 
65.  LUCAS VALÉRIO ALVES  Classificado(a) 
66.  LUIZ FERNANDO LACERDA MOSQUEIRO  Classificado(a) 
67.  MARIA EDUARDA FARIA GOMES LOPES  Classificado(a) 
68.  MATEUS CARNEIRO NOGUEIRA Classificado(a) 
69.  MATHEUS SILVA GONÇALVES  Classificado(a) 
70.  MATHEUS DE SOUZA TEIXEIRA Classificado(a) 
71.  MATHEUS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA JORGE  Classificado(a) 
72.  MATHEUS VICTOR NOGUEIRA DOS REIS  Classificado(a) 
73.  MATHEUS VITOR MOREIRA MARTIM  Classificado(a) 
74.  MICHELLE GEOVANA FERNANDES ARAUJO  Classificado(a) 
75.  MIKAEL GOMES DA SILVA  Classificado(a) 
76.  NATÁLIA SILVA SANTOS  Classificado(a) 
77.  NAYARA TADEU DO PATROCÍNIO Classificado(a) 
78.  PABLO HENRIQUE PANTALEÃO PEREIRA  Classificado(a) 
79.  PAULO HENRIQUE NUNES LEITE Classificado(a) 
80.  PEDRO HENRIQUE VICENTE DA PAIXÃO  Classificado(a) 
81.  RAFAEL GOMES DA SILVA  Classificado(a) 
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82.  RAISSA GABRIELA SANTOS COELHO  Classificado(a) 
83.  RAISSA KATHLEN DOS SANTOS PEREIRA  Classificado(a) 
84.  RIAN AUGUSTO DE SOUZA TORRES  Classificado(a) 
85.  ROBSON CELSO PEREIRA JUNIOR  Classificado(a) 
86.  RODRIGO COSTA OLIVEIRA  Classificado(a) 
87.  RODRIGO RIBEIRO VIANA Classificado(a) 
88.  ROGÉRIO COSTA OLIVIERA  Classificado(a) 
89.  STHEFANY VITORIA SOUZA SANTOS  Classificado(a) 
90.  TAMIRIS PEREIRA RAMOS  Classificado(a) 
91.  THAYSSA GABRIELLE NUNES DA SILVA  Classificado(a) 
92.  THIAGO ALVES RIBEIRO  Classificado(a) 
93.  VICTOR GABRIEL RODRIGUES GOMES Classificado(a) 
94.  VICTOR LUCAS VALÉRIO DA SILVA  Classificado(a) 
95.  VINÍCIUS NEVES LIMA  Classificado(a) 
96.  VITORIA CAROLINA CORRÊA DE SOUZA  Classificado(a) 
97.  VITÓRIA GABRIELLEN FERREIRA  Classificado(a) 
98.  WAGNER JOSÉ DE FREITAS FILHO  Classificado(a) 
99.  YAGO TELES AGUIAR  Classificado(a) 

100.  YASMIM BISPO DA SILVA RODRIGUES  Classificado(a) 
NÚMERO NOME RESULTADO 

101.  LUIZ HENRIQUE LEOPOLDO JUSTINO Suplente 
102.  JOÃO MARTO JACOB Suplente 
103.  MARIA EDUARDA MARTINS JUSTINO Suplente 
104.  KAYKY LUCINDO FERREIRA Suplente 
105.  THAYNA ARAUJO VIANA Suplente 
106.  GEOVANA PISKE JUSTINO Suplente 
107.  GIOVANA NONATO ARAÚJO Suplente 
108.  KAUA VITOR RODRIGUES ALVES Suplente 
109.  SAMUEL ARANTES DE AZEVEDO Suplente 
110.  MIKAEL GOMES DA SILVA Suplente 
111.  EMANUELLE CAROLINE DOS REIS Suplente 
112.  DAPHINE GABRIELLE A. MARTINS Suplente 
113.  SARAH CRISTINA DHEYER OLIVIEIRA Suplente 
114.  MATHEUS GUSTAVO JUSTINO Suplente 
115.  TÚLIO CÉSAR NOGUEIRA GOMES Suplente 

 

Contagem, 16 de agosto de 2019 

 

Kátia Cilene Pereira Bordoni Diniz 

Superintendente de Prevenção ao uso de Drogas 

Gestora Local Interina 
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EDITAL DE APOIO SEDUC Nº 001/2019 

CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO ESTABELECIMENTO 

DE PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE 

INTERESSEM EM APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA 

REALIZAÇÃO DO EVENTO “MOSTRA PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E 

ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO”. 

A Secretária Municipal de Educação e também Presidente da 

Fundação de Ensino de Contagem, Sueli Maria Baliza Dias, no uso de 

suas atribuições, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com 

fulcro no Decreto Municipal nº 434, de 20 de março de 2018, faz 

saber que, a partir da data da publicação deste Edital, no período de 

21 de agosto de 2019 até 30 de agosto de 2019, estarão abertas as 

inscrições de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em 

apresentar proposta de apoio para realização do Evento “MOSTRA 

PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM 

AÇÃO”, nos termos e condições, a seguir estabelecidos.  

I. DO OBJETO: 

1.1. O presente Edital é regido pelas normas do Decreto Municipal nº 

911, de 25 de fevereiro de 2019, em especial os artigos 11 a 14, e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93. Assim, tem por objetivo 

selecionar pessoa física ou jurídica que manifeste interesse em 

colaborar com a Secretaria Municipal Educação - Seduc, mediante 

apresentação de projeto de apoio para execução do Evento “MOSTRA 

PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM 

AÇÃO” que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019, no Centro de 

Memória do Trabalhador – Contagem, em Minas Gerais, no endereço: 



"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, 20 de agosto de 2019 Página 5 de 65 Diário Oficial de Contagem - Edição 4646

   
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes 
CONTAGEM/MG 

 
 
 

 

2 
 

Av. Babita Camargos, nº 3557, Bairro Cidade Industrial; e integrará a 

programação oficial do Município de Contagem. 

1.2. O objetivo do Edital é viabilizar as condições necessárias ao 

desempenho das atividades que serão desenvolvidas e apresentadas 

na Mostra; otimização de gastos, aumento de eficiência mediante 

apoio de empresas privadas que fornecerão produtos e serviços sem 

ônus à Prefeitura Municipal de Contagem; transparência e 

participação social, viabilizando o Evento mencionado, em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.3. As pessoas físicas ou jurídicas, selecionadas nos termos deste 

Edital, celebrarão contrato de Apoio (ANEXO V) com a Prefeitura 

Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do Decreto Municipal nº 911/2019. No contrato 

constará a obrigação de execução e o apoio ao projeto apresentado, 

nos termos em que for aprovado, assim como a forma de inserção 

do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada apoiador quanto à promoção e 

à divulgação do Evento e as demais contrapartidas estabelecidas 

entre as partes para a viabilização da pretendida parceria. 

1.4. A Seduc poderá alterar a data de realização do Evento, desde 

que a nova data seja posterior à prevista e divulgada, previamente, 

mediante comunicado a ser publicado no Diário Oficial do Município 

de Contagem – DOC, para que seja possível receber e processar 

doações dos interessados. 

1.5. O logo da Prefeitura Municipal e o nome da Secretaria Municipal 

Educação – Seduc deverão constar em todo material que componha a 

identidade visual do objeto de apoio utilizado no Evento. 
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1.6. O Poder Público autorizará a inserção do nome do apoiador no 

objeto doado ou em material de divulgação, conforme plano de 

trabalho e/ou contrato de Apoio, obedecidas as restrições legais 

aplicáveis ao caso concreto, em especial no que diz respeito ao uso 

de bens públicos e à proteção da paisagem urbana. Assim, o apoio se 

dará em troca da contrapartida publicitária do nome ou da logomarca 

da pessoa ou da empresa, em conformidade com as contrapartidas 

previstas no contrato de Apoio, a ser firmado pela Seduc e pelo 

apoiador, e respeitado o tamanho e a extensão do apoio oferecido. 

1.7. Não serão permitidas inserções de nomes de produtos de 

cigarros e bebidas alcoólicas. 

1.8. Não será permitido qualquer tipo de prática, ato ou menção, 

político-partidário. 

1.9. O estabelecimento da parceria levará em conta a legislação 

municipal para o uso de bens públicos e a proteção da paisagem 

urbana, bem como normas estabelecidas pelo Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural – Compac. 

II. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Considerando que é fundamental ao Poder Público Municipal o 

desenvolvimento de parcerias entre setor privado e governo na 

prestação de serviços, visando ao pleno desenvolvimento do 

Município com projetos voltados à população, e, em especial, 

promovendo atividades Educacionais/culturais de suma importância 

aos estudantes, às unidades municipais de ensino e, sobretudo, aos 

habitantes deste Município, realiza-se o presente chamamento 

público para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, 

interessadas em apoiar o Evento “MOSTRA PRIMAVERA DE CIÊNCIAS 
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E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” que acontecerá no 

Município de Contagem no dia 20 de setembro de 2019, por meio de 

doações e/ou da prestação de serviços eventuais. 

III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal nº 911/2019, 

considera-se: 

a) Apoio: toda forma de auxílio para realização de projeto que não 

envolva repasse financeiro, mediante o direito de associação da 

marca ou de produtos do apoiador, realizado por meio de Termo de 

contrato de Apoio. São formas de auxílio, consideradas como apoio, a 

execução de serviços, a doação de produtos (brindes, objetos, 

alimentos ou materiais gráficos), entre outros; 

b) Apoiador: toda pessoa física ou jurídica de direito público ou 

privado que efetue a doação de bens e/ou serviços para o projeto, 

objetivando, como contrapartida, a exposição de sua marca ou 

produto;  

c) Projeto de Patrocínio ou Apoio: todo Evento ou ação, público ou 

privado, que busca recurso financeiro e/ou auxílio de bens e serviços 

para sua execução, tais como festas comunitárias, festivais, feiras, 

campeonatos esportivos, exposições, concertos musicais, palestras, 

campanhas de utilidade pública, entre outros;  

d) Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio: 

grupo formado por, no mínimo, 03 (três) servidores, que foram 

nomeados pelo Decreto Municipal n° 1.171, de 15 de agosto de 2019, 

publicado no DOC – Edição n° 4643, de 15 de agosto de 2019, na 

página 1. A Comissão destina-se a avaliar, aprovar ou rejeitar 
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propostas de apoio e/ou patrocínio a projetos privados, requeridas ao 

poder público, além de selecionar propostas de apoio e/ou patrocínio, 

apresentadas por pessoa física ou jurídica de direito público ou 

privado a projetos públicos. 

IV. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do 

objeto deste Edital ou interpretação de quaisquer de seus dispositivos 

em até 05 (cinco) dias úteis, após sua publicação, no endereço 

indicado no item 5.1, das 09 às 17 horas. 

4.2. Decairá do direito de impugnar o Edital, perante a 

Administração, o participante que não o fizer no prazo estabelecido 

no item acima. As impugnações posteriores a essa data não terão 

efeito de recurso.  

4.3. Caberá à Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e 

Patrocínio de Editais da Seduc, nomeada pelo Decreto Municipal n° 

1.171, de 15 de agosto de 2019, publicado no DOC – Edição n° 4643, 

de 15 de agosto de 2019, na página 1, decidir sobre os pedidos de 

esclarecimento e as impugnações no prazo de, até, 48 (quarenta e 

oito) horas. 

4.4. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão 

divulgadas, mediante publicação da ata de reunião da Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

Seduc, no Diário Oficial de Contagem – DOC, ficando os interessados, 

em participar do certame, obrigados a acessá-lo para a obtenção das 

informações prestadas.  

V. DA INSCRIÇÃO  
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5.1 As inscrições para o processo de credenciamento de apoiadores 

serão realizadas a partir da publicação deste Edital, no dia 20 de 

agosto de 2019, até o dia 30 de agosto de 2019, das 09 às 17 horas, 

na Secretaria Municipal de Educação – Seduc, com sede na Rua 

Coimbra, N° 100, Bairro Santa Cruz, Contagem/MG, CEP: 32340-490, 

por meio de projeto de apoio com a descrição de doação de itens 

pretendida e sua respectiva contrapartida, descrevendo a ativação de 

marca, bem como os documentos e dados completos do apoiador. 

VI. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, em situação 

regular no país; pessoa jurídica nacional, consórcio liderado por 

empresa nacional, grupo de empresas nacionais e/ou de pessoas 

físicas nacionais ou estrangeiras, em situação regular no país, poderá 

se habilitar para os fins do presente Edital, desde que apresentados 

os documentos exigidos e atendidas as demais normas preconizadas 

neste Edital.  

6.2 O presente processo seletivo será regido pelos princípios da 

legalidade, finalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade, 

impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e 

publicidade.  

VII. DAS VEDAÇÕES  

7.1. O Município, bem como a Secretaria Municipal de Educação – 

Seduc, não receberão patrocínio ou apoio de pessoa física ou jurídica 

de direito público ou privado que:  

a) não esteja regulamente constituída;  
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b) esteja omissa no dever de prestar contas de contrato ou parceria 

anterior;  

c) tenha, como dirigente, membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da 

mesma esfera governamental, na qual será celebrado o termo de 

colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges ou companheiros, bem como a parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  

d) tenha sido punida com suspensão de participação em licitação e 

impedida de contratar com a Administração ou, ainda, ter sido 

declarada inidônea;  

e) tenha sido definitivamente condenada por ato de improbidade 

administrativa ou por crime contra a Administração Pública;  

f) possua débito fiscal com a Fazenda Municipal.  

7.2. A vedação de que trata o item 7.1 aplica-se, também, nas 

seguintes hipóteses:  

a) quando caracterizado o conflito de interesses com a Administração 

Pública; 

b) quando o apoio ou o patrocínio gerar obrigação futura de 

contratação para fornecimento de bens, insumos e peças de marca 

exclusiva; e de serviços por inexigibilidade de licitação;  

c)  quando o recebimento do bem ou serviço, pela específica situação 

em que se encontra, gerar despesas extraordinárias, presentes ou 

futuras, para Administração Pública, que tornem antieconômica ao 

patrocínio ou apoio.  
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VIII. DOS ITENS DE APOIO 

8.1. O objeto do apoio, a ser investido pelos interessados, consiste no 

fornecimento dos itens, a seguir, descritos:  

Mostra Primavera das Ciências e Artes: Educação de Contagem em 
Ação 

ITEM QUANTITATIVO DESCRITIVO DO ITEM VALOR 
ESTIMADO 

1 500 
Kit lanche para o turno da manhã 
(conteúdo unitário:01 suco, 01 

sanduíche e 01 fruta.) 
R$ 3.750,00 

2 500 
Kit lanche para o turno da tarde 
(conteúdo unitário: 01 suco, 01 

sanduíche e 01 fruta.) 
R$ 3.750,00 

3 500 Marmita (marmitex) - para 
almoço R$ 5.000,00 

4 01 

tenda a ser instalada para 
cobertura do Hall de entrada – 

(medidas: 60 metros de 
comprimento e 10 metros de 

largura). 

R$ 6.500,00 

5 01 
Kit de Iluminação completa para 

a tenda (medida da tenda de 
10x60M) 

R$ 1.500,00 

6 01 
Tenda instalada para cobertura 
da área de alimentação (medida 

50 m²)  
R$ 3.000,00 

7 01 Kit de Iluminação para a tenda de 
alimentação (medida 50 m²) R$ 900,00 

8 100 Grades para Eventos, cobertas 
com malha na cor preta R$ 160,00 

9 68 

Montagem básica de 68 stands de 
4m² - 272 m² - carpete grafite de 

3mm, aplicado sobre tablado, 
painéis TS 2,20m/h, com testeira 
de 1,00 x 0,32m (plaquinha de 
identificação), 01 unidade de 

tomada 110V e 01 lâmpada HO - 
68.00 (UN) Banqueta Suellen - 
68.00 (UN) - balcão armário em 
TS de 1,00x 0,50x 1,10m sem 

tranca. Tablado para área 
externa: 54 stands de 4m² – 216 

m². Piso elevado - tablado de 

R$ 33.215,00 
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madeira (0,07m altura) 

10 06 Banheiros químicos (03 femininos 
/ 03 masculinos) R$ 900,00 

11 02 Banheiro químico para portadores 
de necessidades especiais R$ 400,00 

12 01 

01 palco com altura de 50 
centímetros, 20 metros 

quadrados, carpetado, com 
acesso por escadas nas laterais 

(acesso pelos dois lados) 

R$ 3.900,00 

13 01 
Estrutura de som (completo) 

(médio porte), com 02 
microfones sem fio 

R$ 5.000,00 

14 01 Apresentação artística teatral R$ 1.500,00 

15 01 Iluminação completa (para palco 
de 20 m²) R$ 2.500,00 

16 01 Estrutura de Box Truss para 
banner fundo de palco R$ 1.000,00 

17 40 
Mesas quadradas para lanche e 

almoço dos estudantes durante a 
mostra 

R$ 330,00 

18 160 Cadeiras para lanche e almoço 
dos estudantes durante a mostra  R$ 700,00 

19 146 

Ônibus para o transporte de 
estudantes da Rede Municipal de 
Educação - locação de 146 ônibus 

para atendimento às Escolas 
Municipais durante o Evento. 

R$ 51.100,00 

20 01 
Gerador de energia elétrica (para 

todo o período de duração da 
Mostra) 

R$ 1.900,00 

21 01 
Eletricista (para instalações, 

conferência e monitoramento do 
Evento) 

R$ 1.000,00 

22 01 Projeto de prevenção de incêndio R$ 4.800,00 
23 02 Brigadistas R$ 360,00 
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24 01 Kit de material elétrico R$ 1.500,00 

25 85 

Caixas de copos de água mineral 
(sem gás - 48 unidades em cada 

caixa - totalizando 4.080 
Copos/Unidades) 

R$ 2.500,00 

26 04 

Auxiliares de limpeza (04 diárias 
com 04 pessoas por dia para 

limpeza do local - antes, durante 
e após Evento - equipe de apoio 

nas instalações sanitárias do 
espaço)  

R$ 2.000,00 

27 01 

Kit de materiais de limpeza para 
antes, durante e após o Evento 

(contendo 10 quilos de sabão em 
pó, 15 litros de água sanitária, 05 
vassouras, 05 rodos grandes e 10 

panos de chão) 

R$ 250,00 

28 01 

Banner instalado para portão de 
entrada do Evento (Medidas: 8m 
de largura x 1,90m de altura - 

acabamento em ilhós) 

R$ 720,00 

29 01 

Banner instalado para fundo de 
palco (medidas: 3m de altura 

para o palco com medida de 5m 
de largura x 4m de comprimento) 

R$ 550,00 

30 45 Extintores de incêndio R$ 3.600,00 

31 50 Fardos de papel toalha para 
higienização das mãos R$ 562,00 

32 04 

04 embalagens de sabonete 
líquido para higienização das 
mãos (quantidade total de 05 

litros) 

R$ 110,00 

33 400 Rolos de papel higiênico R$ 420,00 
34 100 Sacos de lixo (200 litros - preto) R$ 45,00 
35 04 Baldes para limpeza  R$ 36,00 

36 20 Locação de lixeiras grandes (20 
lixeiras grandes). R$ 600,00 

37 35 

Camisas com Silk frente e costas 
sendo 10 unidades no tamanho 
M, 15 no tamanho G e 10 no 

tamanho P 

R$ 700,00 

ESTIMATIVA TOTAL R$ 
146.758,00 
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IX. DA ATIVAÇÃO DE MARCA 

9.1. A quantidade de cotas por apoiador deve constar no contrato de 

Apoio e determinará a ativação de marca(s) durante o Evento. Poderá 

ser feita conforme 05 (cinco) faixas de valor, comprovado ou 

estimado, dos bens e serviços doados em forma de apoio: 

a) Faixa n° 1 – Cota Simples – correspondente ao apoio de bens e 

serviços no valor de até R$1.000,00 (hum mil reais);  

b) Faixa n° 2 – Cota Bronze – correspondente ao apoio de bens e 

serviços no valor compreendido entre R$5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) e R$10.000,00 (dez mil reais);  

c) Faixa n° 3 – Cota Prata – correspondente ao apoio de bens e 

serviços no valor compreendido entre R$10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais) e R$15.000,00 (quinze mil reais);  

d) Faixa n° 4 – Cota Ouro – correspondente ao apoio de bens e 

serviços no valor compreendido entre R$15.5000,00 (quinze mil e 

quinhentos reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais); 

e) Faixa n° 5 – Cota Master – correspondente ao apoio de bens e 

serviços no valor superior a R$23.000,00 (vinte e três mil reais).  

9.2. Serão disponibilizadas cotas de acordo com o apoio de bens e 

serviços disponibilizados para a execução da proposta apresentada, 

podendo um mesmo proponente oferecer mais de uma proposta, para 

abranger mais de um tipo de cota, que serão definidas na sessão 

pública, realizada para a aprovação das doações e convocada pela 

Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de 

Editais da Seduc, nos termos do art. 12, §1º, inciso V, do Decreto nº 

911, de 25 de fevereiro de 2019, para definir os quantitativos de 
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apoio e as respectivas contrapartidas e faixas de cotas que cada um 

terá no Evento realizado. Na Sessão Pública, deverão estar presentes 

todos os proponentes e a Comissão Especial de Seleção de Projetos 

de Apoio e Patrocínio de Editais da Seduc. A sessão ocorrerá às 11:00 

horas do dia 02 de setembro de 2019, na sede da Seduc, no 

endereço descrito no item 5.1, sendo lavrada em ata, assinada por 

todos os presentes e publicada no DOC, contendo, no mínimo, a 

discriminação da participação de cada um e de suas respectivas 

contrapartidas no Evento apoiado.  

9.3. Os quantitativos para cada tipo de ativação por apoiador serão 

definidos, conforme composição dos apoiadores, considerada a 

proposta apresentada para avaliação da Comissão Especial de 

Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da Seduc nos 

termos deste Edital, de acordo com os percentuais máximos abaixo: 

Tipos de Ativação Categoria Proporção 
Marca/Logo 

Publicidade (Rol 
Exemplificativo) 
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Promoção de 
experiências de 

interação/consumo 
com os 

participantes 

Master Ouro 

Nos elementos de 
comunicação visual, o 
conjunto a 
ser exibido de nomes 
ou logos de 
organizadores, de 
promotores ou de 
apoiadores não poderá 
exceder 20% (vinte 
por cento) da 
superfície visível. 

- Inserção de 
logomarca 
estampada, 
dentro do espaço 
destinado às 
logomarcas de 
apoiadores, nas 
peças de 
divulgação do 
Evento: camisas, 
backdrop, folders 
e 
cartaz; 
- Citação da 
empresa 
pelo locutor do 
Evento; 
- A publicidade 
institucional nos 
locais de entrada e 
saída do Evento; 
- Possibilidade de 
distribuição de 
brindes; 
- Possibilidade de 
entrega de kits da 
empresa e/ou do 
apoiador. 

Distribuição de 
brindes e de 

folhetos 

Master Ouro Prata 
Bronze 

20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 
5% (Bronze) 

Ativação em palcos 
e congêneres 

(Banners) 
Master Ouro Prata 

Até 6 m: 1,5m²                
de 6 a 15 m: 2,5m² 
- \> 15 m: 4,5m² 
(Conforme parâmetros 
da CPPU) 
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 
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Ativação em 
Totens, Banners, 
Backdrop, painéis 

informativos 

Master Ouro Prata 

Em área não superior 
a 0,50m², situado em 
altura não superior a 
2m do solo (Ouro). 
Em área não superior 
a 0,25m², situado em 
altura não superior a 
1,5m do solo 
(Master). 
Distantes entre si 
com, pelo menos, 10 
m 
Altura máxima totem: 
4 metros 
Backdrop (área 
máxima de 1,5 m²), 
sendo proporcional a  
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 

Instalação de 
tendas, lounges 

(espaços de 
convivência) e 

Pontos de Encontro.  

Master Ouro Prata 

A Somatória das áreas 
de exposição não 
poderá 
exceder 2m² 
(admitida somente na 
parte interna do 
equipamento) 
- Testeira do 
equipamento somente 
inserção da atividade 
ou serviço 
correspondente. 
Sendo proporcional a  
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 

Ativação em 
pórticos Master 

Parte superior do 
pórtico (apenas nome 
do Evento) - 
nomes e logos nas 
laterais (limitados a 
0,50 m² da 
área em cada lateral, 
por face) 
- distância mínima 
entre pórticos: 100 m 
20% (Master) 



"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, 20 de agosto de 2019 Página 18 de 65 Diário Oficial de Contagem - Edição 4646

   
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes 
CONTAGEM/MG 

 
 
 

 

15 
 

Instalações e 
performances 

criativas 
Master 

Seguir as regras da 
Resolução SMDU. 
CCPU 
20/2015 
20% (Master) 

Ativação em guias 
impressos, 

aplicativos, HotSite 
e materiais de 
divulgação do 

Evento (Flyers e 
vídeos oficiais) 

Todas 

25% (Master) 
20% (Ouro) 
15% (Prata) 
10% (Bronze) 
5% (Apoio) 

Ativação em 
lixeiras, banheiros e 

outros meios.  
Todas 20% 

 

9.4. Eventuais propostas de ativação de marca que não estejam 

listadas acima, inclusive eventuais propostas de apoio com solicitação 

de autorização para venda de alimentos e bebidas não alcoólicas, 

serão avaliadas pela Comissão Especial de Seleção de Projetos de 

Apoio e Patrocínio de Editais da Seduc, utilizando os mesmos critérios 

dispostos no item 3.1, para avaliação de sua conveniência e 

oportunidade à Administração, devendo ser resguardado o interesse 

público. 

9.5. O número de ativações permitidas será definido mediante a 

categoria de apoio escolhida pelo proponente, de acordo com critérios 

estabelecidos pela Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio 

e Patrocínio de Editais da Seduc. 

9.6. As empresas interessadas em apoiar o Evento, com o 

fornecimento dos insumos necessários à realização, terão direito à 

publicidade, conforme rol exemplificativo, descriminado abaixo. 
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a) Inserção de sua logomarca estampada, dentro do espaço 

destinado às logomarcas de apoiadores, nas peças de divulgação do 

Evento: camisas, backdrop, folders e cartaz; 

b) Citação da empresa pelo locutor do Evento; 

c) A publicidade institucional nos locais de entrada e de saída do 

Evento;  

d) Possibilidade de distribuição de brindes;  

e) Possibilidade de entrega de kits da empresa do apoiador. 

X – DA DOCUMENTAÇÃO  

10.1. Informações obrigatórias para a proposta:  

a) a proposta deverá estar de acordo com os objetivos do Evento 

para o qual se destinará o apoio; 

b) o apoio deverá respeitar as condições do Evento e dos espaços 

físicos, bem como das características do local onde o Evento 

ocorrerá;  

c) na proposta, deverão constar os serviços ou materiais a serem 

apoiados para a execução do Evento, bem como no contrato de 

Apoio, firmado entre as partes;  

d) deverão ser indicadas em quais ações de marketing e de 

publicidade o proponente deseja ter sua logomarca divulgada; 

e) deverá ser demonstrada a adequação da proposta às normas de 

proteção ao Consumidor, proteção à Criança e ao Adolescente, 

sanitárias, ambientais, de trânsito e de segurança, de limpeza 
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urbana, resoluções da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano – SMDU sobre Eventos na cidade, normas do Conselho 

Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de 

Contagem – Compac e outras normas, eventualmente aplicáveis, 

conforme o caso concreto. 

10.2. Após a análise e a avaliação das propostas pela Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

Seduc, será exigida dos selecionados a seguinte documentação para 

a assinatura do contrato de Apoio, com contrapartida:  

a) Ficha de Inscrição (ANEXO II) devidamente preenchida e proposta 

de apoio, contendo a descrição, características, quantidade, período, 

bem como outras especificações que permitam a exata identificação 

dos bens ou dos serviços ofertados; 

b) Cópia do estatuto social autenticado ou contrato social para pessoa 

jurídica, e cédula de identidade para pessoa física; 

c) Cópia da carteira de identidade e CPF do apoiador ou cartão CNPJ 

atualizado; 

d) Cópia de comprovante de residência ou de domicílio em nome do 

apoiador; 

e) Cópia da ata de eleição (ou processo equivalente) e de posse da 

atual diretoria com seu respectivo registro em cartório (pessoa 

jurídica);  

f) Certidão Negativa de Débito Municipal, estadual e federal (pessoa 

jurídica);  

g) Certidão de Regularidade Fiscal – FGTS (pessoa jurídica);  
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h) Cópia dos documentos fiscais ou orçamentos dos bens e serviços a 

serem doados ou declaração do proponente atestando a propriedade 

legítima do objeto e seu valor estimado em mercado;  

i) Plano de Trabalho (ANEXO III) devidamente preenchido e assinado 

pelas partes. 

10.3. Todos os proponentes de projetos que contenham bens 

patrimoniais móveis deverão apresentá-los para avaliação da Seduc, 

quando solicitado pela Comissão Especial de Seleção de Projetos de 

Apoio e Patrocínio de Editais da Seduc. 

10.4. No ato da formalização do apoio, serão solicitados os 

documentos pertinentes, e, se for realizada por procurador do 

Proponente, deverá ser apresentado o respectivo instrumento de 

mandato (procuração) com poderes especiais para praticar tal ato 

jurídico, bem como cópias do RG e do CPF do procurador.  

10.5. Não serão aceitos documentos rasurados. 

10.6. Serão responsáveis pelo recebimento da documentação, da 

formalização do apoio, assim como definir o que será doado e a 

inserção da publicidade dos apoiadores no Evento, a equipe técnica, 

responsável pela execução da programação na época de realização do 

respectivo Evento, com a anuência e a autorização da Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

Seduc. 

XI. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO  

11.1 Serão indeferidas pelo corpo técnico da Seduc na época do 

apoio: 
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a) as inscrições que não atenderem aos termos do item V “Das 

Condições de Participação”;  

b) as inscrições que não apresentarem os documentos relacionados 

nos subitens 6.1 e 8.2.  

XII. DA COMISSÃO 

12.1 São atribuições da Comissão Especial de Seleção de Projetos de 

Apoio e Patrocínio de Editais da Seduc: 

a) dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões deste Edital; 

b) receber as inscrições, analisar sua compatibilidade com os termos 

do Edital, deferindo ou indeferindo a inscrição no cadastro de 

apoiadores da Seduc; 

c) autuar os respectivos processos eletrônicos ou não, caso existam; 

d) consultar os setores responsáveis da Secretaria Municipal de 

Educação, para análise da aceitação da proposta apresentada, com 

prazo de 02 (dois) dias úteis para manifestação, podendo ser enviado 

a outros órgãos da Prefeitura para ser verificada. Caso não seja de 

interesse da Seduc, cabe à Comissão optar pelo seu arquivamento;  

e) publicar ata de reunião no DOC, contendo, no mínimo, nome do 

proponente e objeto do apoio, concedendo prazo de 02 (dois) dias 

úteis para eventual manifestação, acerca da intenção de apoio 

apresentada, e fixando o procedimento para vista dos autos a quem  

interessar; 

f) solicitar ao PROPONENTE ou às unidades e aos órgãos municipais 

informações e documentos complementares, caso julgar necessário. 
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XIII. DAS PROPOSTAS APROVADAS 

12.1. Os proponentes que tiverem suas propostas deferidas pela 

Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de 

Editais da Seduc serão credenciados e tidos como parceiros oficiais do 

Evento, após assinatura do contrato de Apoio entre a pessoa física ou 

jurídica e o representante legal da Seduc. O contrato de Apoio, 

assinado entre as partes, terá valor legal de termo de parceria em 

conformidade com o art. 19º do Decreto 911/2019, após publicação 

de seu extrato no DOC.  

12.2. Caso sejam inscritos 02 (dois) projetos para apoio dos mesmos 

itens, o projeto a ser credenciado será escolhido pela Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

Seduc, de acordo com os seguintes critérios:  

a) o quantitativo e a adequação da proposta; 

b) vantajosidade para a Administração Pública Municipal; 

c) compatibilidade entre a proposta e o escopo do Evento; 

d) qualidade técnica da proposta. 

12.3. O resultado da análise das propostas será publicado no Diário 

Oficial de Contagem – DOC.  

12.4. Caberá recurso contra o resultado, a ser endereçado ao 

Presidente da Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e 

Patrocínio de Editais da Seduc, e protocolado no endereço do item 

4.1, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a publicação do 

resultado. 
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XIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Contagem, 

Edição do dia 07 de agosto de 2019.  

13.2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no 

sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Contagem, qual seja: 

http://www.contagem.mg.gov.br. 

13.3. A Administração Pública não cobrará taxa dos inscritos para 

participar deste Edital.  

13.4. O presente Edital poderá ser adiado, revogado por razões de 

interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia 

e ampla defesa e não gera obrigação de indenizar. 

13.5. As comunicações com os proponentes serão realizadas, 

preferencialmente, por intermédio de mensagem endereçada ao 

correio eletrônico, informado na ficha de inscrição.  

13.6. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

Seduc e pela Secretaria Municipal de Educação - Seduc, na forma da 

legislação vigente. 

13.7. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte 

integrante: 

ANEXO I – Cronograma das fases do Edital; 

ANEXO II – Termo de Referência do Projeto; 
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ANEXO III – Modelo de Inscrição do Projeto de Apoio; 

ANEXO IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Superveniente – Ciência e Concordância do Edital – Atendimento aos 

Requisitos para a Celebração de Apoio – Cumprimento da Legislação 

– Condições Materiais e de Recursos Humanos; 

ANEXO VI – Minuta do contrato de Apoio.  

Contagem, 20 de agosto de 2019. 

Sueli Maria Baliza Dias 

Secretária Municipal de Educação - Seduc 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS FASES DO EDITAL  

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

1 Publicação do Edital 20/08/2019 

2 Envio das Propostas 21/08/2019 a 30/08/2019 

3 Análise e Seleção das Propostas 
pela Comissão  02/09/2019 

4 Divulgação do Resultado 
Preliminar 02/09/2019 

5 Interposição de Recursos contra 
o Resultado Preliminar 03 e 04/09/2019 

6 Análise dos Recursos pela 
Comissão 05/09/2019 
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7 

Publicação do Resultado dos 
Recursos, Homologação e 
Publicação do Resultado 

Definitivo 

06/09/2019 

8 Assinatura dos contratos 09/09/2019 

9 Publicação do Extrato dos 
Contratos  11/09/2019 

10 
Data de Início do Evento e Data 
Final para o Fornecimento do 

Apoio.  
20/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Termo de Referência do Projeto 

1. OBJETO 

 

Selecionar pessoa física ou jurídica que manifeste interesse em colaborar com a 
Secretaria Municipal Educação - Seduc, mediante apresentação de Projeto de 
Apoio para execução do Evento “MOSTRA PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E ARTES: 
EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” que ocorrerá no dia 20 de setembro de 
2019. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que é fundamental ao Poder Público Municipal o desenvolvimento 
de parcerias entre setor privado e governo na prestação de serviços, visando ao 
pleno desenvolvimento do Município com projetos voltados à população, e, em 
especial, promovendo atividades Educacionais/culturais de suma importância aos 
estudantes, às unidades municipais de ensino e, sobretudo, aos habitantes deste 
Município, realiza-se o presente chamamento público para credenciamento de 
pessoas físicas e jurídicas, interessadas em apoiar o Evento “MOSTRA PRIMAVERA 
DE CIÊNCIAS E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” que acontecerá no 
Município de Contagem no dia 20 de setembro de 2019, por meio de doações 
e/ou da prestação de serviços eventuais. 

  

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

 

Deste modo, serão disponibilizados 02 (dois) ônibus para atender as escolas 
com mais de 800 (oitocentos) alunos e, 01 (um) ônibus às escolas com menos 
de 800 (oitocentos). Serão fornecidos lanches e almoço para os estudantes 
expositores e os professores que os acompanharem. Serão distribuídos lanches 
no turno da manhã, almoço e lanche no turno da tarde - quantitativo a ser 
considerado para patrocínio 350 (trezentos e cinquenta). 

Lanche para os estudantes visitantes - será feito na escola de origem antes do 
embarque para a Mostra. 

Especificações dos materiais e serviços. 

TENDA 

a) Tenda instalada para cobertura do hall de entrada do Museu dos 
Trabalhadores 

Medida 60m (comprimento) x 10m (largura) 

b) Tenda para abrigar a área de alimentação dos estudantes - 160 lugares (40 
mesas). A Tenda deverá cobrir 50 metros quadrados 

ESTANDES: 68 (sessenta e oito) unidades medindo cada uma 2x2 metros - 
montagem básica com testeira, 1 ponto de luz, 1 tomada de 110v e um balcão. 
Carpete no piso. 

PALCO 1 palco com altura de 50 cm; medidas: 5 metros de largura x 4 metros 
de comprimento, carpetado com degrau dos dois lados; Kit com operador de 
som, aparelhagem de som - porte médio para ambientes abertos com, no 
mínimo, 02 microfones sem fio, PA Fly. O operador do equipamento deve estar 
incluso.  
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GERADOR: 01 gerador de 100 kva. 

ILUMINAÇÃO: Iluminação 8HQI para a tenda que será instalada na entrada do 
Museu dos Trabalhadores. 

MOBILIÁRIO DE APOIO: MESAS E CADEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO - serão 
necessárias 40 (quarenta) mesas com 04 (quatro) cadeiras cada, totalizando 
160 (cento e sessenta) assentos. 

ALIMENTAÇÃO: Lanche, nos turnos da manhã e da tarde, para 350 (trezentos e 
cinquenta) estudantes, 100 (cem) professores e 50 (cinquenta) servidores da 
educação. Almoço para 350 (trezentos e cinquenta) estudantes, 100 (cem) 
professores e 50 (cinquenta) servidores da educação. 

ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER: Água para aproximadamente 6.000 (seis mil) 
pessoas.  

CABEAMENTO E ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO: É necessário que o 
patrocinador se responsabilize por testar e garantir eletricidade para todos os 
estandes, incluindo instalação. 

LIMPEZA: em 03 momentos: anterior ao Evento, para deixar o espaço LIMPO 
para receber os convidados e estudantes. DURANTE o Evento, para manter as 
instalações sanitárias e de uso comum limpas durante a realização da Mostra, 
ou seja, das 8 às 21 horas. E após a desmontagem, que será realizada no dia 
posterior (21.09), quando o espaço deverá ser limpo para devolução. 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE: Sabão, vassouras, rodos e panos para a 
limpeza pesada do espaço; sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha 
descartável para enxugar as mãos, para abastecer as instalações sanitárias 
durante todo o Evento, ou seja, das 8 às 21 horas; lixeiras grandes e sacos de 
lixo compatíveis. 

BANNER PARA PORTAL DE ENTRADA: Lona medindo 08 metros de largura x 1,90 
de altura - a lona deverá ser instalada no portão de entrada externo do Museu 
dos Trabalhadores com ilhós. 

BANNER PARA FUNDO DE PALCO: Lona para o fundo do palco com 03 metros de 
altura - ela deverá ser presa com ilhós na estrutura de box truss. 

BANNER DE SINALIZAÇÃO INTERNA 

CAMISETA POSSO AJUDAR: camisetas de malha - na frente deverá constar a 
identidade do Evento -  nas costas, "POSSO AJUDAR" - cor branca - arte ainda 
em criação. Grade de tamanhos: 10 M, 15 G e 10 P. 

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO: Projeto para apresentar ao Corpo de 
Bombeiros de Contagem, com a finalidade de obter o AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiro). Extintores, conforme projeto e brigadistas. 

 

ITEM QUANTITATIVO DESCRITIVO DO ITEM VALOR 
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ESTIMADO 

1 500 
Kit lanche para o turno da manhã 
(conteúdo unitário - 01 suco, 01 

sanduíche e 01 fruta.) 
R$ 3.750,00 

2 500 
Kit lanche para o turno da tarde 
(conteúdo unitário - 01 suco, 01 

sanduíche e 1 fruta.) 
R$ 3.750,00 

3 500 Marmita (Marmitex) - para 
almoço R$ 5.000,00 

4 01 

Tenda a ser instalada para 
cobertura do Hall de entrada – 

(medidas: 60 metros de 
comprimento e 10 metros de 

largura). 

R$ 6.500,00 

5 01 
Kit de Iluminação completa para 

a tenda (medida da tenda de 
10x60M) 

R$ 1.500,00 

6 01 
Tenda instalada para cobertura 
da área de alimentação (Medida 

50 m²)  
R$ 3.000,00 

7 01 Kit de Iluminação para a tenda 
de Alimentação (medida 50 m²) R$ 900,00 

8 100 Grades para Eventos, cobertas 
com malha na cor preta R$ 160,00 

9 68 

Montagem básica de 68 stands 
de 4m² – 272 m² - carpete 
grafite 3mm, aplicado sobre 

tablado, painéis TS 2,20m/h com 
testeira de 1,00 x 0,32m 

(plaquinha de identificação), 01 
unidade de tomada 110V e 01 

Lâmpada HO - 68.00 (UN) 
Banqueta Suellen - 68.00 (UN) - 
balcão armário em TS de 1,00x 

0,50x 1,10 m sem tranca. 
Tablado para área externa: 54 
stands de 4 m² – 216 m². Piso 
elevado - tablado de madeira 

R$ 33.215,00 
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(0,07 m altura) 

10 06 Banheiros químicos (3 femininos 
/ 3 masculinos) R$ 900,00 

11 02 
Banheiros químicos (para 

portadores de necessidades 
especiais) 

R$ 400,00 

12 01 

01 palco com altura de 50 
centímetros, 20 m², carpetado, 

com acesso por escadas nas 
laterais (acesso pelos dois 

lados). 

R$ 3.900,00 

13 01 
Estrutura de som (completo) 

(médio porte) com 02 microfones 
sem fio 

R$ 5.000,00 

14 01 Apresentação artística teatral R$ 1.500,00 

15 01 Iluminação completa (para palco 
de 20 m²) R$ 2.500,00 

16 01 Estrutura de Box Truss para 
banner fundo de palco R$ 1.000,00 

17 40 
Mesas quadradas para lanche e 

almoço dos estudantes durante a 
mostra 

R$ 330,00 

18 160 Cadeiras para lanche e almoço 
dos estudantes durante a mostra  R$ 700,00 

19 146 

Ônibus para o transporte de 
estudantes da Rede Municipal de 

Educação - (Locação de 146 
ônibus para atendimento às 
Escolas Municipais durante o 

R$ 51.100,00 
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Evento). 

20 01 
Gerador de energia elétrica (para 

todo o período de duração da 
Mostra) 

R$ 1.900,00 

21 01 
Eletricista (para instalações, 

conferência e monitoramento do 
Evento) 

R$ 1.000,00 

22 01 Projeto de prevenção de incêndio R$ 4.800,00 

23 02 Brigadistas R$ 360,00 

24 01 Kit de material elétrico R$ 1.500,00 

25 85 

Caixas de copos com água 
mineral (sem gás - 48 unidades 

em cada caixa - Totalizando 
4.080 Copos/Unidades) 

R$ 2.500,00 

26 04 

Auxiliares de limpeza (4 diárias 
com 04 pessoas por dia - limpeza 
do local - antes, durante e após o 

Evento - equipe de apoio nas 
instalações sanitárias do espaço)  

R$ 2.000,00 

27 01 

Kit de Materiais de limpeza 
antes, durante e após o Evento 

(contendo 10 quilos de sabão em 
pó, 15 litros de água sanitária, 
05 vassouras, 05 rodos grandes 

e 10 panos de chão) 

R$ 250,00 

28 01 

Banner instalado para portão de 
entrada do Evento (medidas: 8 
m de largura x 1,90 m de altura 

- acabamento em ilhós) 

R$ 720,00 

29 01 

Banner instalado para fundo de 
palco (medidas: 3 m de altura 

para o palco com medida de 5 m 
de largura x 4 m de 

comprimento) 

R$ 550,00 

30 45 Extintores de incêndio R$ 3.600,00 
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31 50 Fardos de papel toalha para 
higienização das mãos R$ 562,00 

32 04 

04 Embalagens de sabonete 
líquido para higienização das 
mãos (quantidade total de 05 

litros) 

R$ 110,00 

33 400 Rolos de papel higiênico R$ 420,00 

34 100 Sacos de lixo (200 litros - preto) R$ 45,00 

35 04 Baldes para limpeza  R$ 36,00 

36 20 Locação de lixeiras grandes (20 
lixeiras grandes). R$ 600,00 

37 35 

Camisas com Silk, frente e 
costas, sendo (10 unidades no 
tamanho M, 15 no tamanho G e 

10 no tamanho P) 

R$ 700,00 

Estimativa Total R$ 
146.758,00 

a) Apoio: toda forma de auxílio para realização de projeto que não envolva 
repasse financeiro, mediante o direito de associação da marca ou de 
produtos do apoiador, realizado por meio de Termo de contrato de Apoio. 
São formas de auxílio, consideradas como apoio, a execução de serviços, a 
doação de produtos (brindes, objetos, alimentos ou materiais gráficos), 
entre outros; 

b) Apoiador: toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que 
efetue a doação de bens e/ou serviços para o projeto, objetivando, como 
contrapartida, a exposição de sua marca ou produto;  

c) Projeto de Patrocínio ou Apoio: todo Evento ou ação, público ou privado, 
que busca recurso financeiro e/ou auxílio de bens e serviços para sua 
execução, tais como festas comunitárias, festivais, feiras, campeonatos 
esportivos, exposições, concertos musicais, palestras, campanhas de 
utilidade pública, entre outros;  

d) Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio: grupo 
formado por, no mínimo, 03 (três) servidores, que foram nomeados pelo 
Decreto Municipal n° 1.171, de 15 de agosto de 2019, publicado no DOC – 
Edição n° 4643, de 15 de agosto de 2019, na página 1. A Comissão destina-
se a avaliar, aprovar ou rejeitar propostas de apoio e/ou patrocínio a 
projetos privados, requeridas ao poder público, além de selecionar 
propostas de apoio e/ou patrocínio, apresentadas por pessoa física ou 
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jurídica de direito público ou privado a projetos públicos. 

4. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os produtos/serviços deverão ser entregues na MOSTRA PRIMAVERA DE 
CIÊNCIAS E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” que ocorrerá 
no dia 20 de setembro de 2019, no Centro de Memória do Trabalhador, 
no endereço: Av. Babita Camargos, 3557, no Bairro Cidade Industrial, 
Contagem-MG.  

5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O prazo de contrato é, até, 31 de dezembro de 2019 – Podendo a data 
de realização do Evento ser alterada mediante conveniência e 
oportunidade da municipalidade ou, ainda, fato que impossibilite a 
realização na data marcada.  

6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

Os fornecedores se comprometem a entregar os serviços e/ou produtos 
dentro das necessidades da Seduc, resguardando este órgão em caso de 
“erros” cometidos por parte do fornecedor (grafia, distribuição de cores, 
entre outros), oferecendo garantia contra defeitos de fabricação, 
conforme estabelecido pelos fornecedores. 

7. GESTOR DO CONTRATO 

 

A gestora do contrato é a servidora Juliana Cazeli Panage Marinho, 
inscrita na Matrícula 1391411-1. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

Acordados, em conformidade com o Decreto Municipal n° 911, de 25 de 
fevereiro de 2019; Lei Federal n° 8.666/93. 

 

Itamar Aldair de Castro, inscrito na Matrícula 
142887-6 

 

 

DATA 
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DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA  

 

______/______/______ 

 

ANEXO III 

MODELO DE INSCRIÇÃO DO PROJETO DE APOIO 

QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE APOIADOR 

 NOME DO PROPONENTE:  
 

CPF OU CNPJ:  

ENDEREÇO:  

N°   Complemento  Bairro  

CEP:  Caixa Postal  Município  

Telefone:  Celular  Outro Telefone  

E-mail:  

Site:  

       
QUADRO 02 - DADOS CADASTRAIS DA PROPOSTA 

Proposta 

 

Nome do responsável pela 
proposta  

Bens móveis ou serviços 
da proposta  

Data de entrega dos bens 
ou serviços  

       
QUADRO 03 - HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 C
O

M
O

D
ER
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Dados de histórico que o 
proponente julgar 
necessários acrescentar à 
proposta  

       
QUADRO 04 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

Descrição clara do objeto 
a ser executado  

       
QUADRO 05 - PÚBLICO ALVO 

Previsão 

Crianças  Adultos (Geral)  Outros(Descrever) 

 

 

Adolescentes  PNE   

 

 

Professores  Idosos   

 

 

       
QUADRO 06 - DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA PUBLICITÁRIA PRETENDIDA 

 

       
QUADRO 07 - METODOLOGIA PRETENDIDA PARA DIVULGAÇÃO DA MARCA 
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QUADRO 08 - PREVISÃO DE PÚBLICO ATINGIDO PARA O 
APOIO/DIVULGAÇÃO 

 

       
QUADRO 09 - PREVISÃO DE PÚBLICO ATINGIDO PARA O 

APOIO/DIVULGAÇÃO 

 

       
QUADRO 10 - CRONOGRAMA DO EVENTO 

 

       
QUADRO 11 - PLANO DE DIVULGAÇÃO 

 

 

Pela presente, ofertamos nosso apoio para os itens 

________________, sendo que, para o cumprimento de nosso apoio, 

realizaremos as seguintes atividades _______________________ 

(relacionar as atividades que serão desenvolvidas e respectivo 

cronograma de execução, em se tratando de apoio relativo à 
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prestação de serviços). Os serviços serão prestados da seguinte 

forma _______________________________ (informar a forma de 

execução dos serviços). E para o acompanhamento dos serviços, 

indicamos como responsável _________________________ (indicar 

o responsável pelos serviços ou por providenciar a execução do 

apoio).  

___________________________________________ 

(nome do proponente, com carimbo e assinatura do representante 

legal) 

ANEXO IV 
MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

DESCRITIVO COMPLETO SOBRE O APOIO PROPOSTO 
A-  
B-  
C-   

 
MATERIAIS E SERVIÇOS DOADOS PARA O EVENTO 

Especificação 
Descrição 

Detalhada de 
cada Item 

Unidade 
de 

Medida 
Quantidade Unitário Total 

MATERIAL 

     
     
     

Subtotal de Materiais  

SERVIÇOS 

     
     
     

Subtotal de Serviços  
Total Geral  

      

CONTRAPARTIDAS PRETENDIDAS NOS TERMOS DO SUBITEM 7.6 DO 
EDITAL:  

A-  
B-  
C-   
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CONTAGEM, _____ de _____________________ de 2019. 

____________________________________________ 

(assinatura do proponente ou representante legal) 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
SUPERVENIENTE – CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL – 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DE APOIO – 
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO – CONDIÇÕES MATERIAIS E DE 
RECURSOS HUMANOS. 

Declaramos a inexistência de qualquer fato impeditivo que 

obste a nossa participação no Edital de Apoio Seduc nº 001/2019, 

estando esta empresa absolutamente regular, no ponto de vista 

jurídico; que estamos cientes e concordamos com as disposições 

previstas no Edital e em seus anexos, bem como nos 

responsabilizamos, sob as penas da lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 

processo de seleção. 

Declaramos, ainda, que atendemos a todos os requisitos 

para celebração do contrato de apoio e que esta empresa e seus 

dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regências impeditivas da formalização da aludida 

parceria e que dispomos de condições materiais, inclusive recursos 

humanos necessários à execução do objeto.  

Local e data 

__________________________________ 

(cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO DE APOIO 

APOIADOR: __(nome)______, nacionalidade, estado civil, portador da 

cédula de identidade nº _________ e CPF nº __________, residente e 

domiciliado na Rua ____________, nº _______, Bairro _____________, 

Cidade ______________________/MG;  

APOIADA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, pessoa jurídica de 

Direito Público Interno, inscrita no CNPJ, sob o nº 18.715.508/0001-31, por 

meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Seduc, com sede na Rua 

Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz, no Município de Contagem, em Minas 

Gerais, CEP: 32340-490. Neste endereço, representada, neste ato, pela 

Secretária Municipal de Educação e também Presidente da Fundação de 

Ensino de Contagem, Sueli Maria Baliza Dias. 

Pelo presente instrumento particular de APOIO, fica justo e contratado o 

que segue: 

I – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato o apoio ao Evento “MOSTRA 

PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E ARTES: EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” 

que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019, no Museu do Trabalhador, no 

endereço: Av. Babita Camargos, nº 3557, no Bairro Cidade Industrial, no 

Município de Contagem, em Minas Gerais, para fornecimento de 

bens/serviços nas condições descritas no Edital, para o(s) item/itens 

______________ ofertado(s) na proposta, integrantes deste contrato.  

1.2. O apoiador declara ser o proprietário legítimo do item doado ou 

contratante da prestação de serviço doada. 

1.3. É de livre e espontânea vontade do apoiador, não existindo vício de 

vontade de qualquer pessoa, fazer o APOIO à APOIADA, a título gratuito, 

sem encargos ou condições impostas, do objeto acima descrito, transferindo 
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desde já e, irrevogavelmente, à APOIADA todos os direitos de propriedade e 

domínio sobre referido bem. 

1.4. A APOIADA afirma aceitar este apoio como pactuado neste 

instrumento, para que lhe fique pertencendo a selecionar pessoa física ou 

jurídica que manifeste interesse em colaborar com a Secretaria Municipal 

Educação-Seduc, por meio da apresentação de projeto de apoio para a 

execução do Evento “MOSTRA PRIMAVERA DE CIÊNCIAS E ARTES: 

EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM AÇÃO” que ocorrerá no dia 20 de setembro 

de 2019, sem qualquer condição. 

1.5. Em contrapartida ao apoio, a APOIADA divulgará a logomarca do 

APOIADOR no Evento, da seguinte forma: ________________________. 

II – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1. O objeto do apoio deverá ser entregue no endereço da APOIADA antes 

da data do Evento ou no endereço do Evento, na data deste, antes do seu 

horário de início.  

III – OBRIGAÇÕES DO APOIADOR 

3.1. O apoiador se obriga a apoiar o Evento, mediante a disponibilização à 

APOIADA dos bens e/ou serviços, descritos em sua proposta de apoio, 

selecionada, que integra este contrato.  

3.2. Executar, os bens e/ou serviços constantes do item (itens) que lhe 

cabem, com a eficácia e qualidade requeridas. 

3.3. Arcar com quaisquer tributos ou taxas que, porventura, sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente contrato. 

3.4. Assumir, como única e exclusiva responsável, as obrigações civis, 

trabalhistas, criminais e quaisquer outras que possam surgir em razão do 

apoio ora acordado. 
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3.5. Designar um responsável para interlocução com a APOIADA. 

3.6. Submeter os bens e/ou serviços contratados, quando for o caso, à 

análise prévia da APOIADA, que poderá rejeitá-los, em parte ou no todo, 

caso estejam em desacordo com o ato convocatório e com a proposta 

selecionada apresentada. 

3.7. Cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente 

contrato. 

3.8. Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se, 

exclusivamente, pela retirada e descarte do material até o destino final, 

sempre que solicitado pela APOIADA, obrigando-se a apresentar a 

documentação comprobatória de sua qualificação para tanto, em 

conformidade com a legislação pertinente, sob pena de rescisão do ajuste, 

bem como da imposição das penalidades nele previstas. 

IV – OBRIGAÇÕES DA APOIADA 

4.1. Indicar o gestor do contrato, cujas atribuições estão previstas no art. 

67 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7.º do 

Decreto Estadual nº. 47.945, de 16 de julho de 2003.  

4.2. Autorizar a utilização da logomarca do apoiador, bem como outras 

formas de divulgação da marca, conforme previsto no Edital. 

4.2.1. Não haverá exclusividade da logomarca do apoiador, sendo permitida 

a exibição da logomarca de outras empresas participantes do Edital, em 

tamanho e nas formas correspondentes ao item de ativação de marca 

respectivo. 

4.3. Zelar para a boa divulgação da empresa apoiadora, sendo vedada a 

publicação de textos a ela referentes que não tenham sido, previamente, 

por ela autorizados. 
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4.4. Prestar as informações necessárias à boa execução do objeto deste 

contrato. 

V – VIGÊNCIA 

5.1. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2019. 

VI – RESCISÃO 

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido, mediante prévia notificação 

extrajudicial, sem prejuízo das indenizações por perdas e danos sofridas, 

nas seguintes hipóteses: 

a) inobservância ou inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições 

deste contrato, ou, ainda, de qualquer disposição legal a que estiver sujeita 

qualquer das partes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro; 

b) falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das 

partes, requeridas ou homologadas; 

c) incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia na realização 

do objeto ou, ainda, má fé, devidamente comprovada, de qualquer das 

partes; 

d) atraso ou lentidão na execução do objeto, bem como a sua não 

realização nos prazos e nas formas pactuadas, sem justificativa aceita pela 

APOIADA;  

e) a prática de atos, pela apoiadora, que importem em descrédito comercial 

ou risco à imagem do Projeto ou da APOIADA; 

f) suspensão do Evento pela APOIADA; 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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7.1. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando as partes por si só e a seus sucessores a qualquer título. 

7.2. O presente contrato, a execução de seu objeto, bens e/ou serviços não 

poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pelo apoiador, a 

terceiros estranhos a esta contratação. 

7.3. Qualquer omissão ou tolerância das partes, quanto a exigir o estrito 

cumprimento das cláusulas e condições deste contrato ou quanto a exercer 

uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia e nem afetará o 

direito da parte APOIADA em exercê-lo a qualquer tempo. 

7.4. Todas as notificações, comunicações e avisos exigidos ou permitidos, 

nos termos deste contrato, deverão ser efetuados por escrito e entregues a 

cada parte por meio de carta registrada com aviso de recebimento, fax com 

comprovante de transmissão ou via e-mail, conforme segue: 

Para o Apoiador: 

Nome da pessoa de contato: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:  

Gestor do contrato pela Apoiada: 

7.5. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer 

acordo verbal ou escrito, ajustado anteriormente ou posteriormente à data 

de sua assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente 

conflitantes com o Edital que o originou, a menos que sejam expressamente 

revogadas pelas partes por meio de retificação. 

7.6. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas 

partes, salvo por meio de Termo Aditivo. 
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VIII – ANEXOS 

8.1. Integram o presente contrato os mesmos anexos do Edital. 

IX – FORO 

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Contagem, Estado de Minas 

Gerais, como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro 

foro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

de APOIO em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 

consignadas. 

Contagem, _____ de ______________ de 2019. 

_____________________________ 

_________________________________ 

APOIADOR: 

APOIADA: Secretaria Municipal de Educação - Seduc 

Testemunha 1: 

Nome: __________________________ Assinatura: ______________ 

CPF: 

Testemunha 2: 

Nome: __________________________ Assinatura: ______________ 

CPF:  
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Outras 

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.178, DE 20 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Decreto nº 530, de 6 de junho de 2018, que Estabelece obrigações acessórias referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; dispõe sobre 
as funcionalidades do Sistema Emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, do Sistema Eletrônico de ISSQN; institui a Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica - 
NFSA-e, a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF e o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e conside-
rando a necessidade de atualizar a legislação que regulamenta o sistema de emissão de notas fi scais de serviço eletrônicas do Município de Contagem – MG,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 530, de 6 de junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 30 ..........................
.......................................
§2º  Após a confi rmação do dados e prosseguimento com a emissão do documento fi scal, não será permitida a sua substituição ou o seu cancelamento, sendo vedada 
a restituição do ISSQN recolhido por quaisquer motivos.” (NR)
Art. 2º  Ficam revogados os artigos 24, 25 e 26 do Decreto nº 530, de 6 de junho de 2018.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do registro, em Contagem, 20 de agosto de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GILBERTO SILVA RAMOS

CLUBE RECREATIVO ARVOREDO 
CNPJ nº 23850787/0001-86 

Rua Domingos do Sitio, nº 455, bairro Fonte Grande,  

Contagem – MG, CEP: 32.013-350 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Eleição da nova DIRETORIA  
do Clube Recreativo Arvoredo (triênio 2020/2022). 
 

O presidente da Junta Eleitoral do Clube Recreativo Arvoredo, nomeado através da portaria nº 

001/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, convoca a todos os sócios efetivos, 

com direito a voto, para participarem da ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CLUBE 
RECREATIVO ARVOREDO (TRIÊNIO 2020/2022), a ser realizada no dia 29 DE SETEMBRO 
DE 2019, DAS 09h00min ÀS 17h00min, em sua sede social, situada na Rua Domingos do Sítio, 

nº 455 – Bairro Fonte Grande, Contagem, MG, CEP: 32.013-350. 

 

Contagem, 20 de agosto de 2019. 

 

Carlos Roberto Fernandes 
Presidente da Junta Eleitoral 
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Secretário Municipal de Fazenda

Procuradoria Geral 
do Município

PROCURADORIA GERAL DE CONTAGEM
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA nº 029, de 14 de agosto de 2019.
Autoriza a retirada de autos de processos judiciais junto às Secretarias das Varas Cíveis da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, Juizados Especiais e 
junto às Varas da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Contagem, Ministério Público e Tribunal de Contas de Minas Gerais.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a assessora Lara Deroma Verly, OAB/MG 176.668, a retirar autos de processos judiciais em que o Município de Contagem for parte ativa, passiva ou 
interessada, junto às Secretarias das Varas Cíveis da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, Juizados Especiais e junto às Varas da Justiça Federal – Subse-
ção Judiciária de Contagem, Ministério Público e Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 14 de agosto de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador-geral do Município 
OAB/MG 116.464
Procuradoria Geral do Município de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 19 de julho de 2019.             Declaração de Estabilidade nº 07/2019
Mês de Referência: Julho/2019
Senhor Secretário,
Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado fi nal do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa fi nalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Priscyla Paula Cunha Teixeira
Superintendente de Gestão de Pessoas

Atenciosamente.
Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado fi nal.

Luís André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE
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Matrícula Nome do Servidor Cargo
Data de admis-
são

Mês e Ano
Aquisição da 
Estabilidade

203523 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30/06/2016 Junho/19

203527 ANDREIA ROSA LOPES DA SILVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27/06/2016 Junho/19

203480 BRUNO SANTOS ROCHA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 04/05/2016 Maio/19

203517 CAROLINA CAMPOS FERREIRA DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 06/07/2016 Julho/19

202890 CAROLINA THAIS FONSECA *1 ENFERMEIRO 30/08/2014 Maio/18

203492 CLAUDIO MARCOS DA SILVA ADVOGADO 11/05/2016 Maio/19

203512 CRISTIANO GOMES DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 15/06/2016 Junho/19

203533 DANIELA FONSECA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 12/07/2016 Julho/19

203525 FABIANA DE SOUSA MARTINS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29/06/2016 Junho/19

1483931 HERCULES JUNIO LOPES TÉCNICO SUPERIOR EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 13/07/2016 Julho/19

203509 ROSANGELA DE JESUS CALIXTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13/06/2016 Junho/19

203526 VANDELIA NERES PEREIRA GOMES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28/06/2016 Junho/19

*1 - A servidora esteve em licença médica no período de Janeiro/2016 a Março/2016 (62 dias de afastamento)  e licença maternidade no período de Maio/2017 a No-
vembro/2017.

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 1.044, de 14 de maio de 2019.

Andrea Cristina S. França Moreira /14226- 3 Sarah Luisa de Noronha Veloso/142528-1

Daniel Abe / 33619-0 Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6

Gabriella Soares Alves/46078-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL PMC Nº 02/2019

2ª RETIFICAÇÃO – Novo Endereço da Fundação de Ensino de Contagem

O Prefeito do Município de Contagem (MG), ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e nos termos 
estabelecidos na Instrução Normativa n° 05/2007 (ver IN 04/2008 e IN 2009) do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, torna pública a 1ª retifi cação do con-
curso público de provas para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal da Administração Direta do Município de Contagem/MG, relacionada ao novo 
endereço da Fundação de ensino de Contagem.

No item 5.4 sobre a isenção

Onde se lê:
5.4. O requerimento, citado no subitem 5.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 
101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo 
previsto no item 5.3 deste edital ou; 
b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios e com custo por conta do candidato, à Diretoria de Prestação de 
Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse 
caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 5.3, deste edital.

Leia-se:
5.4. O requerimento, citado no subitem 5.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 
2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo 
previsto no item 5.3 deste edital ou; 
b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios e com custo por conta do candidato, à Diretoria de Prestação 
de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. 
Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 5.3, deste edital.
No quadro II do item 8.2.2.1 sobre a inscrição
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Onde se lê:

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino de Contagem – Funec

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – 
Contagem/MG.
Tel. 3391-6187.

De 2ª a 6ª feira,de 8h às 12h e de 13h às 17h (exceto 
feriado ou recesso).

Prefeitura Municipal de Contagem / Secretaria 
Municipal de Administração

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG - CEP 32.017-900Tel. 3395-2373

De 2ª a 6ª feira,de 8h às 12h e de 13h às 17h (exceto 
feriado ou recesso).

Leia-se:

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino de Contagem – Funec

Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial 
- Contagem/MG. 
Tel. 3391-6187.

De 2ª a 6ª feira,
de 8h às 12h e de 13h às 17h (exceto feriado ou recesso).

Prefeitura Municipal de Contagem / Secretaria 
Municipal de Administração

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG - CEP 32.017-900Tel. 3395-2373

De 2ª a 6ª feira,
de 8h às 12h e de 13h às 17h (exceto feriado ou recesso).

No item 8.2.7.1, sobre difi culdade para inscrição ou impressão de boleto ou CDI
Onde se lê:

8.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou CDI, deverá entrar em contato com a 
Fundação de Ensino de Contagem – Funec, em uma das seguintes formas: 
a) através do telefone: (031) 3391-6187; 
b) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específi cos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/
MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados e recessos).

Leia-se:

8.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou CDI, deverá entrar em contato com a 
Fundação de Ensino de Contagem – Funec, em uma das seguintes formas: 
a) através do telefone: (031) 3391-6187; 
b) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específi cos, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – 
Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados e recessos).

No item 8.3.5 sobre a restituição da taxa de inscrição

Onde se lê:
8.3.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado 
pelo candidato e acompanhado da cópia de seu documento de identidade, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias úteis após o ato que ensejou 
o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas: 
a) na Funec, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-
feira (exceto em feriados e recessos). 
b) via Sedex ou AR, postado nas agências dos correios, a expensas do candidato, endereçado à Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi den-
tes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item.

Leia-se:

8.3.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado 
pelo candidato e acompanhado da cópia de seu documento de identidade, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias úteis após o ato que ensejou 
o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas: 
a) na Funec, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-
feira (exceto em feriados e recessos). 
b) via Sedex ou AR, postado nas agências dos correios, a expensas do candidato, endereçado à Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Indus-
trial – Contagem/MG – Contagem/MG, CEP 32.340-490. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item.
No item 8.4.11 sobre o requerimento de isenção da taxa de inscrição
Onde se lê:

8.4.11. O requerimento de isenção indicado no item 8.4.3.1, acompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica fi nanceira do candidato, de 
acordo com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser entregue em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Lino de Moro, 
nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, no horário das 8 às 12h e de 13 às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo 
previsto no item 8.4.8, alínea a, deste edital ou; 
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do candidato, endereçada à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, 
Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos 
estabelecidos no item 8.4.8 alínea a, deste edital.

Leia-se:
8.4.11. O requerimento de isenção indicado no item 8.4.3.1, acompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica fi nanceira do candidato, de 
acordo com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser entregue em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 
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2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário das 8 às 12h e de 13 às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo 
previsto no item 8.4.8, alínea a, deste edital ou; 
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do candidato, endereçada à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, 
Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos 
estabelecidos no item 8.4.8 alínea a, deste edital.
No item 8.4.21 sobre a fundamentação objetiva do indeferimento de recurso

Onde se lê:
8.4.21. A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 8.4.18 deste 
edital, nas seguintes formas: 
a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/
MG, CEP 32.260-090, no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, até a data limite de encerramento das inscrições, a ser consultada pelo próprio candidato ou por 
terceiro capaz, munido de procuração com poderes específi cos; 
b) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 
“Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal. Nesse caso, é necessário que o(a) candidato(a) já tenha efetuado a inscrição.
Leia-se:
8.4.21. A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 8.4.18 deste 
edital, nas seguintes formas: 
a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Conta-
gem/MG, CEP 32.340-490, no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, até a data limite de encerramento das inscrições, a ser consultada pelo próprio candidato ou por 
terceiro capaz, munido de procuração com poderes específi cos; 
b) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 
“Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal. Nesse caso, é necessário que o(a) candidato(a) já tenha efetuado a inscrição.

No item 8.5.2.1 sobre a difi culdade em obter o CDI

Onde se lê:
8.5.2.1 Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a Funec, até o dia 19 de novembro de 2019, exceto sábado, domingo, recesso e 
feriado por meio de uma das seguintes formas: 
a) telefone: (031) 3391-6187 ou; 
b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou; 
c) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específi cos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, bairro Inconfi dentes – Contagem/
MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso)

Leia-se:

8.5.2.1 Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a Funec, até o dia 19 de novembro de 2019, exceto sábado, domingo, recesso e 
feriado por meio de uma das seguintes formas: 
a) telefone: (031) 3391-6187 ou; 
b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou; 
c) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específi cos, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/
MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso).

No item 9.33.2 sobre a candidata lactante

Onde se lê:
9.33.2. A solicitação deverá ser feita em até sete dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento datado, assinado e entregue, pessoalmente 
ou por terceiros, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi den-
tes – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, ou por e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
Leia-se:

9.33.2. A solicitação deverá ser feita em até sete dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento datado, assinado e entregue, pessoalmente 
ou por terceiros, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada na Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 
Industrial – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, ou por e-mail funec.concurso@edu.contagem.
mg.gov.br

No item 9.34.2 sobre o candidato transgênero

Onde se lê:
9.34.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c” do subitem 9.34.1, deverão ser entregues: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, 
Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG; no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, dentro do prazo previsto no item 
9.33.4 deste edital; 
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios, a expensas do candidato, endereçado à Diretoria de Prestação de Serviços da Funda-
ção de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade 
do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.2.2.2 deste edital.

Leia-se:
9.34.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c” do subitem 9.34.1, deverão ser entregues: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG; no horário das 8h às 12h e das 13h às 
17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, dentro do prazo previsto no item 9.33.4 deste edital; 
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios, a expensas do candidato, endereçado à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação 
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de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. Nesse caso, para a validade do 
pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.2.2.2 deste edital. 
No item 11.2 sobre os recursos

Onde se lê:
11.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues de uma das seguintes formas, dentro do período recursal: 
a) pessoalmente, pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Lino de Moro, nº 101, 3º 
andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no 
item 11.1 deste edital;
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios, a expensas do candidato e endereçado à Diretoria de Prestação de Serviços da Funda-
ção de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade 
do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 11.1 deste edital; 
c) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal.

Leia-se:
11.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues de uma das seguintes formas, dentro do período recursal: 
a) pessoalmente, pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, 
Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no 
item 11.1 deste edital; 
b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos Correios, a expensas do candidato e endereçado à Diretoria de Prestação de Serviços da 
Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. Nesse caso, para a 
validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 11.1 deste edital; 
c) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal.

No item 11.7 sobre a disponibilização da justifi cativa do indeferimento de recurso
Onde se lê:

11.7. Após a divulgação ofi cial de que trata o subitem 11.6 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso fi cará disponível 
para consulta individualizada do candidato nas seguintes formas: 
a) pessoalmente na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados e recessos); 
b) na internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal.

Leia-se:

11.7. Após a divulgação ofi cial de que trata o subitem 11.6 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso fi cará disponível 
para consulta individualizada do candidato nas seguintes formas: 
a) pessoalmente na Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados e recessos); 
b) na internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal.

No item 12.12 que trata das disposições gerais
Onde se lê:
12.13. Todas as informações e orientações a respeito deste concurso público, até a data da homologação, poderão ser obtidas: a) na Diretoria de Prestação de Serviços 
da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de Moro n° 101, 3° andar, bairro Inconfi dentes – Contagem/MG – CEP 32.260-090, das 8h às 12h e de 
13h às 17h ou b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou 
c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br;

Leia-se:
12.13. Todas as informações e orientações a respeito deste concurso público, até a data da homologação, poderão ser obtidas: 
a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Conta-
gem/MG – CEP 32.260-090, das 8h às 12h e de 13h às 17h ou 
b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou 
c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br;

Contagem, 20 de agosto de 2019.

__________________________________
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem/MG

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.888
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 23.821, datado de 09 de agosto de 2019, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de agosto de 2019. [...]”.
Leia-se: “[...] Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019. [...]”.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de agosto de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.890
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 23.853, datado de 15 de agosto de 2019, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUCAS MORAES MOREIRA – Subsecretário de Administração [...]”.
Leia-se: “[...]LUCAS MORAES MARTINS – Subsecretário de Administração [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de agosto de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

A Superintendente de Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” a contribuinte: EURENICE LAGE DA COSTA NETA, CNPJ/CPF 15.636.024/0001-09, situado à Rua Francisco 
D.Castanheira,842 Loja 01, Bairro: Industrial 3ª Seção, CONTAGEM – MG, da lavratura do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 27773,  PTA Nº  20157/2019-02A, 
fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito 
apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para ime-
diata inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João  
Cesar de Oliveira , 6620 –SEDE- Contagem – MG - Fone: 33635661.

Contagem, 16 de Agosto de 2019.

Mônica da Consolação Lelis C. Campos
Superintendente de Fiscalização
Matrícula- 09835-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Subsecretaria de Receita Municipal, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. 
Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arqui-
vamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida João César de Oliveira, nº 6620, Bairro Sede – CEP: 
32.040-000, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 
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Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

11740/2019-02A GLAUCIANE CAMILA DA SILVEIRA

12157/2019-02A GERALDO SOARES MAIA

12302/2019-02A JOSÉ BIBIANO RIGUEIRA

12204/2019-02A RONALDO CESAR FERREIRA SILVA

11245/2019-02A ALVARO CUSTODIO DE SÁ JUNIOR

11785/2019-02A ANTONIO JOSE PRATA AMADO DA SILVA

11431/2019-02A ANTONIO MARIA DAS GRAÇAS BARROSO

11435/2019-02A ANTONIO MARIA DAS GRAÇAS BARROSO

12201/2019-02A CLAUDINEY FRANCISCO DA SILVA 

11717/2019-02A EMERSON OLIVEIRA MARINHO

11489/2019-02A FELICISSIMO LOURENÇO DA SILVA

11437/2019-02A MISLENE MARIA LIMA

11821/2019-02A PAULA RIBEIRO DRUMOND E SOUSA 

11651/2019-02A RODRIGO NEVES MUNIZ

12202/2019-02A WALDIR GONCALVES

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Subsecretaria de Receita Municipal, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. 
Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arqui-
vamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida João César de Oliveira, nº 6620, Bairro Sede – CEP: 
32.040-000, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

15235/2018-02A GIANCARLO VIEIRA DA SILVA

01196/2019-05A JURANDIR ELOI DE SOUZA

07767/2018-02A SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA

29387/2017-02A VILMA ORNELAS DE OLIVEIRA SOUZA

31011/2017-02A JANE SOUZA BARBOSA

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 
1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Superintendência de Tributação faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Nº PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº DECISÃO
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13036/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ADILSON JOSÉ DA SILVA PROCEDENTE 1.473

00397/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ADILSON RODRIGUES FONSECA PROCEDENTE 1.508

12485/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ADRIANO GONÇALVES PROCEDENTE 1.463

00650/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA AGNALDO JOSÉ FERREIRA BASTOS E OUTRO PROCEDENTE 1.528

00694/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA AILTON REIS DE AZEREDO PROCEDENTE 1.489

10238/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ALCIDES ANTONIO FLAUSINO IMPROCEDENTE 1.558

13059/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ALEX DA SILVA PROCEDENTE 1.549

13337/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA AMERICO KEFELER PROCEDENTE 1.562

13039/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANALICE RIBEIRO DE REZENDE AZEVEDO PROCEDENTE 1.483

14222/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANGELA MARIA DA SILVA DE REZENDE PROCEDENTE 1.567

15126/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANGELA REGINA SOARES LEITE PROCEDENTE 1.519

13181/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANOIRES ANTONIO DUTRA PROCEDENTE 1.469

12756/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANTONIO ALVES DA ARAUJO PROCEDENTE 1.488

14716/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ANTONIO LEOCADIO SOBRINHO PROCEDENTE 1.479

06393/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA PROCEDENTE 1.543

06387/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA PROCEDENTE 1.544

06392/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA PROCEDENTE 1.545

30797/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS BARBARA LEMOS AMENO CUNHA PROCEDENTE 1.517

11020/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA BRAULIO VELOSO CASTRO PROCEDENTE 1.527

02.A.00747/2015 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CACILDA DA SILVA FONSECA PROCEDENTE 1.554

10893/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CARLA CRISTINA DE SOUZA PROCEDENTE 1.512

14467/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CARLOS PERADELES RIBEIRO PROCEDENTE 1.561

08886/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CELIA VIANA ALVARENGA PROCEDENTE 1.539

08045/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CLEIDSON MARCOS DA AGUIAR PROCEDENTE 1.495

14810/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CLEUSA DIVINA CUNHA DE SEIXAS PROCEDENTE 1.478

06359/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA CYRO ALOYSIO NORONHA PROCEDENTE 1.503

12870/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA DAVID LIVINGSTONE MOREIRA DE MELO PROCEDENTE 1.497

12275/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA DJALMA DE ALMEIDA LOPES PROCEDENTE 1.533

14293/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DJANIRA DE LISBOA BARBOSA PROCEDENTE 1.546

14114/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA DULCE CECILIO FERREIRA PROCEDENTE 1.577

11826/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EDIMILSON DIVINO DE MORAIS PROCEDENTE 1.531

12453/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EDMAR LIRIO PROCEDENTE 1.464

06455/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EDSON RODRIGUES PROCEDENTE 1.504

13764/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EDUARDO LUCAS XAVIER PROCEDENTE 1.564

00179/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ELEN DUQUE DE OLIVEIRA PROCEDENTE 1.505

14824/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ELISANGELA MARIA ARAUJO PROCEDENTE 1.574

13744/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EMMANUEL BERNARDO DOS SANTOS PROCEDENTE 1.472

11365/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ESDRA DE ALMEIDA MOTA MUNIZ PROCEDENTE 1.537

09125/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EUSTAQUIO MENDES PINHEIRO PROCEDENTE 1.510

00997/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA EUZÉLIA ALVES DE ALMEIDA PROCEDENTE 1.477

12405/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA FABIA MARGOTE SILVA SOUSA PROCEDENTE 1.485

11787/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA FATIMA APARECIDA TOLEDO PROCEDENTE 1.538

11714/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA FILIPE DA SILVA PROCEDENTE 1.513

00429/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA FRANCISCO VIEIRA COSTA PROCEDENTE 1.514

10989/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA GENADIR FELIPE DE SOUZA PROCEDENTE 1.511

02.A.00284/2015 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERALDO DO CARMO SOARES PROCEDENTE 1.556

00711/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA GERALDO MAJELA COSTA PROCEDENTE 1.526
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12344/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA GILDO ANTONIO CAPUCHO PROCEDENTE 1.521

13619/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS HALISSON DA CRUZ FERREIRA PROCEDENTE 1.536

05329/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA HELVECIO GOMES DAS CHAGAS PROCEDENTE 1.500

09783/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA HENRY DOUGLAS EXPOSITO DE OLIVEIRA PROCEDENTE 1.540

15150/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INACIO DE LOIOLA SANTOS PROCEDENTE 1.484

11082/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JEFFERSON DE JESUS FARNEZI PROCEDENTE 1.474

13861/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JESUS ANTONIO DUTRA PROCEDENTE 1.580

13465/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA PROCEDENTE 1.553

20782/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOAO CARLOS DA SILVA PROCEDENTE 1.516

11673/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOAO DA SILVA ALVES PROCEDENTE 1.515

09970/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOAO ESTRELA REGO PROCEDENTE 1.459

13793/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOAO PEREIRA MACHADO PROCEDENTE 1.566

08422/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JORENE TAVARES DE ALBUQUERQUE PROCEDENTE 1.496

13614/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JORGE PEDRO DE CASTRO PROCEDENTE 1.563

13018/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JORGE RAIMUNDO DE CARVALHO PROCEDENTE 1.461

12617/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE ALOISIO PEREIRA PROCEDENTE 1.487

10038/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE ANTONIO DE JESUS PROCEDENTE 1.509

11087/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE ARNALDO COSTA PROCEDENTE 1.529

12297/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE ASSIS MONTEIRO DA SILVA PROCEDENTE 1.475

02.A.18155/2009 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOSE LUCAS SOBRINHO PROCEDENTE 1.555

09975/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE LUCILIO PROCEDENTE 1.535

14937/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOSE MARIA DE JESUS PROCEDENTE 1.547

13232/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSE MARIA DE MELO PROCEDENTE 1.491

11430/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JOSUE DE MOURA PINTO PROCEDENTE 1.522

06545/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA JULIANO TENTE DE ALMEIDA PROCEDENTE 1.507

12504/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA KEMEL KAISER DA COSTA DONATO PROCEDENTE 1.460

17446/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS KENIA MIRLEY ZULATO HENRIQUE PROCEDENTE 1.541

13011/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA LEILA MARIA RODRIGUES LIMA PROCEDENTE 1.467

06576/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA LUCIO OTAVIO GUALBERTO PROCEDENTE 1.506

09186/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA LUZIA DIAS ALVES PROCEDENTE 1.498

12399/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MANOEL FERREIRA DE PAULA PROCEDENTE 1.518

14283/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARCELO DOS REIS SILVA PROCEDENTE 1.570

13768/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARCILIO BARBARA MOREIRA PROCEDENTE 1.565

00684/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARCOS AURELIO DA SILVA PROCEDENTE 1.534

10380/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS PROCEDENTE 1.568

06834/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA APARECIDA DO AMARAL XAVIER PROCEDENTE 1.501

14539/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA E SILVA PROCEDENTE 1.560

11950/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE ALMEIDA PROCEDENTE 1.532

14828/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA DO CARMO DE MORAIS FAZOLO PROCEDENTE 1.480

02.A.00756/2015 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA ERNANDA DE RESENDE SILVA PROCEDENTE 1.557

09707/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA GERALDA DAS GRAÇAS PROCEDENTE 1.493

00632/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA HELENA DA SILVA PROCEDENTE 1.525

14953/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARIA JOSÉ DUARTE IGNÁCIO PROCEDENTE 1.575

11216/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARILIA RODRIGUES DE MENEZES BACHAREL PROCEDENTE 1.468

15230/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MARISTHELA GONÇALVES DE MOURA BICALHO PROCEDENTE 1.492

17431/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MICHELLI MIRANDA ABREU PROCEDENTE 1.542

05777/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MIGUEL TRANDAFILOV PROCEDENTE 1.524

14814/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MIRALVA DA GLORIA RIBEIRO MATA PROCEDENTE 1.573
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14526/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA MOEMA DA CONCEIÇÃO PORTELLA PROCEDENTE 1.571

12796/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA NAGIBE SOUZA OLIVEIRA PROCEDENTE 1.470

02.A.00634/2015 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NEUSA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE PROCEDENTE 1.551

06828/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA PARNASO MAGALHÃES MEDEIROS PROCEDENTE 1.494

10212/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA PAULA VENÂNCIO MATIAS PROCEDENTE 1.502

04339/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU PROCEDENTE 1.548

17266/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA REIVER ADEMAR SILVA PROCEDENTE 1.559

13172/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA RICARDO ALISSON LOPES PROCEDENTE 1.466

07179/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ROBERTO DE MATOS FAGUNDES PROCEDENTE 1.499

14088/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ROSA ALVES PEREIRA DE ARAUJO PROCEDENTE 1.576

14264/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ROSANA ALVES DE FREITAS MILIAN PROCEDENTE 1.579

13939/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA ROZANA MENDES CAMARGOS PROCEDENTE 1.578

12599/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA RUY ALVES MAIA PROCEDENTE 1.462

08617/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA SAMUEL ESTEVÃO LOPES PROCEDENTE 1.572

02164/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SAULO FLORENCIO NUNES PROCEDENTE 1.569

26266/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE PROCEDENTE 1.481

10845/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE PROCEDENTE 1.482

14108/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA SEBASTIÃO NONATO DE FREITAS PROCEDENTE 1.476

09207/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA SILVESTRE LOPES PROCEDENTE 1.520

00658/2019-05A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA SILVINO CRISTIAN SOUZA PROCEDENTE 1.530

02.A.02579/2012 REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SIMONE APARECIDA SILVA AUGUSTO PROCEDENTE 1.552

17118/2016-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SISTEMA DE COMUNICACAO FENIX EDITORA LTDA PROCEDENTE 1.550

24996/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO PROCEDENTE 1.581

12540/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA TEREZINHA FERREIRA CAMPOS PROCEDENTE 1.486

07036/2019-01A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA THIAGO VINICIUS LOPES PROCEDENTE 1.490

09887/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA VALERIA CASTRO MOREIRA PROCEDENTE 1.465

14584/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA VANDA ROSALINO DA SILVEIRA PROCEDENTE 1.471

12395/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA VANIA LUCIA BARBOSA DE BRITO PROCEDENTE 1.523

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE LICITAÇÕES:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 052/2019 – PAC: 086/2019- cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS NITRÍLICAS. – Data: 03 de setembro de 
2019 às 09h00min, abertura das propostas às 09h00minh15min. 

2 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico nº 025/2019 – PAC : 038/2019- cujo ob-
jeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA. – Data: 03 de setembro de 2019 às 09h00min, abertura das 
propostas às 09h00h15min.  

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licita-
cao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 20 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 218, de 20 de agosto de 2019.
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Retifi ca a Portaria nº 217 de 26 de julho de 2019.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - Retifi car a Portaria nº 217, de 26 de julho de 2019, que insitui Comissão Especial Apuratória para atuar em Processo Administrativo a fi m de realizar levan-
tamento das irregularidades apresentadas no Relatório de Auditoria nº 1132.0062.18, bem como no Relatório de Avaliação de Efetividade nº 1132.0101.18, ambos 
referentes ao Almoxarifado Central da Saúde, que será composta pelos seguintes servidores:

ONDE SE LÊ:

Alexandre de Oliveira Rocha  - matrícula 185038;
Ednéia Fátima da Cunha - matrícula 204748;
Wladiney Cerbino Ferreira - matrícula 164031.

LEIA-SE:
Alexandre de Oliveira Rocha  - matrícula 185038;
Ednéia Fátima da Cunha - matrícula 204748;
Wladiney Cerbino Ferreira - matrícula 164031.
Anderson Fernandes Matos- matrícula 129093.
Ana Cláudia de Oliveira Xavier Amaral- matrícula 183025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 20 de agosto de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 050

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classifi cação(ões) abaixo relacionado(s), a 
comparecer (em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 22/08/2019 a 04/09/2019 para contratação temporária, portando laudo médico pré- admissional, 
expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.

Enfermeiro 20 horas – 9º Classifi cação geral.

Epidemiologista – 1º Classifi cado - Candidato convocado na cota reservada para candidatos negros.

Farmacêutico Bioquímico – 42º Classifi cação geral.

Fonoaudiólogo – 7º Classifi cado - Candidato convocado na cota reservada para candidatos negros.

Nutricionista – 43º Classifi cação geral.

Terapeuta Ocupacional – 34º e 35º Classifi cação Geral.

Veterinário – 4º Classifi cação Geral.

“Considerando que o candidato da classifi cação 8º para o cargo de Enfermeiro 20h foi convocado no Edital nº 11, publicado no DOC Edição 4339 de 09/05/2018, na 1º 
classifi cação da cota reservada para candidatos negros.”

Contagem, 19 de agosto de 2019.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DA TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 180/2018 - EDITAL N. 080/2018
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo 
assinam, nomeados pela Portaria SEMOBS N. 002, de 18/02/2019 para julgamento da PROPOSTA TÉCNICA da única licitante participante da Tomada de Preços número 
002/2018, destinada à CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, PARA A ANÁLISE DOS ESTUDOS OBJETO DO PROCEDIMENTO 
DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE Nº 001/2017 E CONSOLIDAÇÃO DA MODELAGEM TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, OBJETIVANDO A FORMALIZA-
ÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AS ETAPAS DE CONSOLIDAÇÃO DA MODELAGEM TÉCNICA DE ENGENHARIA, ESTUDO 
DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E MODELAGEM JURÍDICA, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Quanto à análise 
da Proposta Técnica, instada a se manifestar, a COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, nomeada através da PORTARIA SEMOBS Nº 007 de 19 de março de 2019, for-
mada pelos servidores Luis André de Araújo Vasconcelos, Presidente e pelos membros Engenheira Civil Núbia Rezende Câmara Marques e Engenheiro Civil Firmino Sávio 
Vasconcellos Souza assim se pronuncia em Relatório de Análise circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todos os interessados:
“RESUMO DA PONTUAÇÃO DA LICITANTE PLANOS ENGENHARIA S/S LTDA.

ITEM FATORES AVALIADOS NOTA (PONTOS)

1 EQUIPE TÉCNICA 50

2 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 50

NOTA TOTAL 100

A Comissão Permanente de Licitação considera a licitante PLANOS ENGENHARIA S/S LTDA., classifi cada com a pontuação de 100 (cem) pontos. Abre-se o prazo recursal 
prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitação

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 20 de agosto de 2019

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 1ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 22 de agosto às 09:30 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 2º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 1ª Reunião Extraordinária dia 22/08/2019 às 09:30 horas
Aprovação da 7º ATA Ordinária de 01 de agosto de 2019
Plano Integrado de Segurança Alimentar 2018-2022
Informes Gerais.
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_________________________________________
José William da Silva
Presidente do COMSAN

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME ART. 32 DA LEI FEDERAL 13.019/2017.
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2019.

Processo Administrativo Nº 013/2019 – SMDS

Inexigibilidade de Chamamento Nº 001/2019 – SMDS

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OSC Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem

CNPJ 00.211.504 /0001-50

Presidente Enoque de Freitas Gonçalves

Endereço Rua das Paineiras, nº 1448, bairro Eldorado, em Contagem, Minas Gerais

Valor total do repasse R$ 32.755,48 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco mil reais e quarenta e oito centavos)

Origem do recurso FMAS 

Dotação Orçamentária MUNICIPAL: 1103.08.243.0070.2131 - 33504300 - 2100

Período de vigência 05 (cinco) meses contados a partir da publicação do extrato da parceria.

Objeto da parceria

Desenvolvimento do projeto “Campeões para a Vida – Fase 5” que prevê a realização de ofi cinas esportivas, artísticas e 
culturais para crianças e adolescentes na faixa etária de 04 a 17 anos de idade, nas unidades da instituição nos bairros Nova 
Contagem e Ipê Amarelo, conforme aprovado pela Resolução nº 22/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Contagem

Fundamento legal

Conforme Artigo 31, caput, da Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de Julho de 2014 (incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); 
parágrafos 3º e 4º do Artigo 8º da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017; parágrafos 3º e 4º do Artigo 8º 
do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017; e, Resolução nº 022/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Contagem; Resolução nº 21, de 24 de novembro de 2016 – Conselho Nacional da Assistência 
Social, que orienta: “para a celebração de parcerias entre o órgão gestor da assistência social e a entidade ou organização 
de assistência social, esta deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: I – ser constituída em conformidade 
com o disposto no art. 3° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; II – estar inscrita no respectivo conselho municipal 
de assistência social ou no conselho de assistência social do Distrito Federal, na forma do art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993; 
III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de que trata o inciso XI do art.19 da 
Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, e Resolução nº.016/2017 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem.

Justifi cativa

Celebração do Termo de Fomento para execução do projeto “Campeões para Vida – Fase 5” em cumprimento à Resolução nº 
022/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem.
O projeto e plano de trabalho foram analisados tecnicamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos 
termos do Art. 35, V, da Lei 13.019/2014, sendo suas ações compatíveis com Sistema Nacional de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e com a tipifi cação na Política Nacional de Assistência Social. O cronograma de desembolso está 
compatível com as metas a serem alcançadas, cujo acompanhamento se dará pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, instituída pela 
Resolução nº 20/2019. Há parecer jurídico pela Inexigibilidade de Chamamento Público, cuja justifi cativa tem base legal no 
caput do Art. 31, da Lei 13.019/2014, tendo em vista tratar-se de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, captados 
pela OSC, Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem, conforme Certifi cado de Autorização de Captação emitido pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem; com destinação aprovada pelo Conselho, pela 
Resolução nº 022/2019, tudo conforme instruído em processo administrativo. O gestor responsável pela fi scalização da 
execução da parceria, assim como pelos procedimentos de avaliação de sua execução física e fi nanceira está designado no 
Termo de Parceria. Foi constituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria, designada pela Resolução CMDCAC 
nº 20/2019. A previsão de receitas e despesas foi estimada em cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, 
publicações especializadas visando à mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado, aprovada pelo conselho responsável. As prestações de contas serão apresentadas mensalmente, de acordo com o 
cronograma de presente no Plano de Trabalho, na forma do estabelecido pelo Manual de Prestação de Contas da Controla-
doria Geral do Município de Contagem e pelas regras estabelecidas no Termo de Parceria. A justifi cativa e seus fundamentos 
encontram-se disponíveis para consulta pública na íntegra no processo administrativo em tela.
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Procedimento para impugnação

Nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº 13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justifi cativa, apresentada 
no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável, em 
até cinco dias da data do respectivo protocolo. Eventuais impugnações devem ser apresentadas por escrito, no seguinte en-
dereço: Rua Padre Rossini Cândido nº10, Bairro Centro – Contagem – MG – CEP.: 32.040-030 – Sede da Secretaria Municipal 
Desenvolvimento Social de Contagem - Gabinete da Secretária.

Data/Local da publicação:
Contagem, 20 de agosto de 2019.

Ordenadora de Despesas/ Assinatura:
Luzia Maria Ferreira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante: Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC: Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso – AMONP

CNPJ: 16.684.664/0001-57

Objeto:

Desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de atividades que valorizem e pro-
movam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária através do esporte, lazer e cultura, reduzindo situações de 
isolamento social e melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa.

Gestor: Marina Rodrigues Alves de Carvalho

Cargo: DAM – 05

Matrícula: 01497894

Vigência: Data de publicação do extrato da parceria no Diário Ofi cial de Contagem até o término de sua vigência.

Ordenador de despesa: Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Data de assinatura: 15 de agosto de 2019.

Funec

EDITAL PÚBLICO 018/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-001/2018
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais e considerando  o Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 e Edital de 
Homologação, datado de 29/06/2018, publicado no DOC Edição 4374,torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro 
de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a classifi cação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:



"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, 20 de agosto de 2019 Página 60 de 65 Diário Oficial de Contagem - Edição 4646

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA 01 MANHÃ / NOITE 22/08/2019 14 HORAS

ASSISTENTE ESCOLAR 01 NOITE 22/08/2019 14H30MIN

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas. 
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.
Local da chamada:FUNEC INCONFIDENTES – Praça Marília de Dirceu, 20 – Inconfi dentes/Contagem-MG
                 Telefone  da FUNEC ADMINISTRAÇÃO: 3356-6695/3391-7669
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
a) 01 foto 3X4 recente
b)Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
c)Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) fi lho(s) menor(es) de 14 anos e cartão de vacina atualizado
d)Fotocópia do Certifi cado de Reservista, se do sexo masculino
e)Fotocópia da Carteira de Identidade  e  CPF 
f)Certidão de Quitação Eleitoral ou Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
g)Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP ; OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, dever  trazer a cópia da CARTEIRA DE TRABALHO, onde conste o número 
e a série, para que seja providenciado o cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
h)Atestado de Bons de Antecedentes da Polícia Civil
i)Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certifi cado ou Atestado de Conclusão do curso exigido para o cargo pretendido
j)01 Fotocópia do comprovante de endereço ( Água, Luz, Telefone, de órgãos ofi ciais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
k)Laudo Médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho ( será encaminhado pelo RH-FUNEC no dia da chamada)
l)Declaração a ser preenchida no ato da contratação ( Declaração de Acúmulo)
m)Declaração de Bens ( A Declaração será necessária apenas no momento da assinatura de contrato)
As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.

Contagem, 19 de agosto de 2019.

Raquel Parreira Reis Carvalho
Vice Presidente da FUNEC
Portaria nº 091/2019

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 087, de 07 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Nomeação de servidor público efetivo que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 129, datada de 03 de julho de 1992, no tocante ao nome do servidor, nomeado para o cargo de provimento efetivo de Professor de 
Língua Portuguesa, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Jorge Luis Hilário”, leia-se [...] “Jorge Luiz Hilário”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao dia 03/07/1992.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 088, de 07 de agosto de 2019.

Convalida o Termo de Compromisso e Posse do servidor público efetivo que menciona e  dá outras providências

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR E CONVALIDAR a posse do servidor JORGE LUIZ HILÁRIO, matrícula nº 044130, CPF nº  227.141.626-49, no cargo de provimento efetivo de Profes-
sor de Língua Portuguesa, no tocante à grafi a do nome, conforme abaixo descrito: 

Onde se lê: [...] “Jorge Luis Hilário”, leia-se [...] “Jorge Luiz Hilário”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/07/1992.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 089, de 07 de agosto de 2019.

Prorroga a Homologação do Processo Seletivo Simplifi cado – PSS, Edital 01/2018 que menciona para contratações temporárias de excepcional interesse público, em 
caráter de urgência no Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, e que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 
e Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 201 e, considerando ainda a Homologação do Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2018 e Edital de Homologação, 
datado de 29/06/2018, publicado no Diário Ofi cial de Contagem – DOC, na Edição nº 4374  de 29 de Junho de 2018, RESOLVE:

Artigo 1º - PRORROGAR pelo prazo de mais 01(um) ano, o Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2018 – para contratações temporárias de excepcional interesse público, 
em caráter de urgência no Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, conforme a relação dos candidatos classifi cados nos cargos de NÍVEL 
MÉDIO COMPLETO: 201 – Auxiliar de Biblioteca Escolar; 202- Assistente Escolar; 203 – Secretário Escolar e de NÍVEL SUPERIOR: 301 – Pedagogo; de Professores de Edu-
cação Básica PEB 2 de Ensino Médio: 302 – Arte; 303 – Análises Clínicas; 304 – Biologia; 305 – Educação Física; 306 – Espanhol; 307 – Farmácia; 308 – Filosofi a; 309 – 
Física; 310 – Geografi a; 311 – História; 312 – Informática; 313 – Inglês; 314- Matemática; 315 – Português;  316 – Química e 317 – Sociologia, nos termos da legislação 
e das normas estabelecidas no mencionado Edital.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de junho de 2019.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 090, de 07 de agosto de 2019.

Retifi ca a Portaria de Efetivação de servidor público efetivo que menciona e dá outras providências
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A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; RESOLVE:

Artigo 1º - Retifi car a Portaria nº 081, datada de 10/06/2017, de efetivação de servidores em cargo público, no que tange a data de exercício do servidor Ildevagno 
Caetano de Santana:

Onde se Lê: 02/06/2014
Leia-se: 09/06/2014

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 09/06/2017.

Artigo 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS 
PRESIDENTE DA FUNEC

Transcon

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 30/08/2019 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei Municipal nº. 2102/1990 e Decreto Municipal nº 5.628/92, aos seguintes servidores:

Matrícula Nome Cargo
Nível / Letra
De:   /   Para: A partir do Mês

19945-1 Amauri Mariano Pereira Agente de Op. e Fisc. de Transporte e Trânsito VI / I VI / J Julho/2019

20016-6 Leonardo Gonçalves Reis Agente de Op. e Fisc. de Transporte e Trânsito VI / J VI /L Julho/2019

Contagem, 16 de agosto de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2019/TRANSCON
DISPENSA Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019. 
CONTRATADA: CASPER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Constitui objeto do Presente Termo Aditivo:
Prorrogar vigência do Contrato Administrativo n° 011/2019, em conformidade com artigo 57, §1º, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterando as Cláusulas Segunda, 
Quinta e Décima; Alterar o prazo para pagamento do primeiro aluguel, nos termos do artigo 57, §1º, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterando a Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÕES
2.1. O item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA – O PRAZO DA LOCAÇÃO passa a vigorar com a seguinte redação:
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2.1. A locação é ajustada pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 01 de setembro de 2019 e com término em 31 de agosto de 2024, independentemente de 
qualquer aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

2.2. O item 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO ALUGUEL passa a vigorar com a seguinte redação:
O valor desta locação é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, pago pela LOCATÁRIA, através de boleto bancário emitido pela LOCADORA, impreterivelmente, 
até o dia 05 (cinco) de cada mês, sendo que o primeiro aluguel ocorrerá em 15 de outubro de 2019.

2.3. Os itens 5.1 e 5.1.2 da CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE passarão a vigorar com a seguinte redação:
O valor mensal do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do IGPM/FGV, tendo como data base o dia 01/09/2019.
[...]
5.1.2. A primeira parcela do aluguel será reajustada a partir de 01/09/2020.

2.4. O item 10.3 da CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES passa a vigorar com a seguinte redação:
10.3. Após o recebimento do imóvel, fi cará a LOCATÁRIA obrigada a concluir suas instalações e decoração, iniciando sua operação efetiva a partir do dia 01 de setem-
bro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 Este Termo Aditivo passa a vigorar a partir da data da assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1 Ficam ratifi cadas as demais Cláusulas do Contrato Originário, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: O valor desta locação é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais.
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2148. 33.90.39.10 – Fonte:  0157 – Reduzida: 902. 
Contagem, 20 de agosto de 2019.
GUSTAVO GOMES PEIXOTO
PRESIDENTE DA TRANSCON

TORNAR SEM EFEITO 

O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, GUSTAVO GOMES PEIXOTO, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento 
dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação da Ratifi cação do Processo Administrativo nº 046/2019, Dispensa 019/2019.
Motivo: Por conter incorreções no CNPJ informado.
Data da Circulação: Diário Ofi cial de Contagem, edição 4622, dia 17 de julho de 2019, págs. 16 e 17.
Contagem, 20 de agosto de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TransCon

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato – Processo nº 051/2019 - Pregão Presencial nº 12/2019 - Objeto: contratação de microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de persianas para este legislativo municipal. Contratada: Ros Angela Michalsky 23226510606. Valor 
total R$ 5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais). Dotação orçamentária n° 01.031.0058.2062.33.90.30 – material de consumo - PJ. Vigência: 16/08/2019 a 16/10/2019.  
Contagem, 16 de agosto de 2019. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de 1º termo Aditivo - prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência estabelecido no Contrato primitivo 
celebrado em 21 de Agosto de 2018, Processo nº 036/2018, Dispensa nº 025/2018. Objeto locação do imóvel situado na Praça Silviano Brandão, nº 25, loja 06, Centro, 
em Contagem-MG para abrigar os setores administrativos deste legislativo municipal. Locadora: Rocha Faria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Prazo de vigência: 
22/08/2019 a 21/08/2020. Reajuste aluguel - variação acumulada de 6,39% do IGP-M nos últimos doze meses (Agosto de 2018 a Julho de 2019).  Valor mensal: R$ 
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7.050,86 (sete mil e cinqüenta reais e oitenta e seis centavos) a partir de 22 de Agosto de 2019. Valor total (12 meses) R$ 84.610,32 (oitenta e quatro mil seiscentos e 
dez reais e trinta e dois centavos). Dotação orçamentária nº 01.031.0058.2062.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros PJ. Contagem/MG, 19 de Agosto de 2019. Verea-
dor Daniel Flávio de Moura Carvalho- Presidente.

Ata da 24º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezenove. Aos treze  dias do mês de agosto, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a vigésima quarta reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Alexsander Chiodi Maia.   Em seguida, o 
vereador Jérson Braga Maia (Caxicó),  fez a leitura do Capítulo 18,  Versículos 1 a 14, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, com 
ressalva, a ata da reunião anterior. Foram ainda, lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 
037/2019 – “Dispõe sobre medida de prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Contagem”, 
de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Projeto de Lei nº 038/2019 – “Altera a denominação do logradouro público, passando a denominar-se Parque Linear 
Luzia Barbosa Alves o atual Parque Linear do São Mateus, neste Município” , de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Projeto de Resolução nº 034/2019 – 
“Concede o diploma de honra ao mérito desportivo ao atual Secretário de Cultura, Esporte e Juventude do Município de Contagem o Senhor Hugo Otávio Costa 
Vilaça”, de autoria do vereador José Carlos Carneiro Gomes; Projeto de Resolução nº 035/2019 – “Concede o diploma de mérito desportivo ao Senhor Yankow Oliveira 
Peçanha”, de autoria do vereador Wellington (ortopedista); Projeto de Resolução nº 036/2019 – “Concede o Diploma de Mérito Desportivo a Senhora Aline Ferris”, de 
autoria do vereador Rubens Campos. Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 768 a 795/2019; Indicações nºs 1232 a 
1270/2019; Moções nºs 144 a 157/2019, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 789/2019 – “Requer presença e 
atuação da Guarda Municipal de Contagem nos transportes coletivos do município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Indicação nº 1263/2019 – “Indica manuten-
ção da iluminação pública no ponto de ônibus da linha 103, na Estação do Metrô Eldorado, neste Município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Moção nº 144/2019 
– “Manifesto profundo pesar pelo falecimento da Senhora Marlene Alvarenga Santos” de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Moção nº 157/2019 
– “Manifesta parabenizações aos 45 anos de existência da instalação do CEASA/ MINAS – Centro de Abastecimento de Minas Gerais S/A – neste Município”, de autoria 
do Vereador Presidente Daniel Carvalho. Nesse instante, os vereadores autores de suas matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nas notas 
taquigráfi cas.  Na sequência, o vereador Pastor Itamar solicitou a palavra para agradecer o Prefeito Municipal Alexis de Freitas por ele ter sancionado a Lei que dá direito 
ao paciente internado no hospital à assistência religiosa. De acordo com Pastor Itamar, esse projeto de sua autoria e do vereador Alex Chiodi trará um consolo espiritual 
para aquele paciente que se encontra em momento difícil. Esclareceu que essa assistência religiosa não será imposta e, ainda, será de acordo com a opção religiosa do 
paciente ou de seus familiares. Pastor Itamar estendeu os seus agradecimentos ao presidente desta Casa, aos colegas vereadores e ao vereador Alex Chiodi pela parceria 
desse projeto. Aparteando, o vereador Dr: Rubens parabenizou o colega Pastor Itamar pela iniciativa. O vereador José Antônio solicitou a palavra para agradecer o 
Executivo Municipal e a Secretaria de Saúde por ter resolvido a situação da servidora Andréa, que há anos comparecia às reuniões plenárias e, das galerias, solicitava 
apoio dos parlamentares desta Casa para as suas reivindicações. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Em seguida, o presidente Daniel Carvalho 
informou sobre o recebimento de uma nova denúncia apresentada pelo cidadão Gilberto do Carmo Rodrigues por suposta irregularidade de contratação de serviços de 
funerária pelo prefeito Alexis de Freitas. Na sequência, o Procurador desta Casa, Silvério Cândido fez a leitura, na íntegra, de seu parecer que recomendava a não 
aceitação dessa denúncia para a abertura de procedimento para a cassação do mandato do senhor prefeito Alexis de Freitas, com a seguinte justifi cativa:  “Tendo em 
vista que os fatos narrados na denúncia fogem da competência de apuração da Câmara de vereadores, vez que são de competência privativa do Egrégio Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, haja vista que, se verdadeiros, confi guram crime de responsabilidade e não infrações político-administrativas, manifestamos pelo não 
recebimento e pelo arquivamento da denúncia apresentada por Gilberto do Carmo Rodrigues, objetivando abertura de procedimento para cassação do mandato do 
prefeito Alex de Freitas”. Nesse instante, o vereador Rubens Campos solicitou a palavra para manifestar o seu voto pela não aceitação do pedido de impedimento do 
prefeito. Dr: Rubens enfatizou que essa denúncia deve ser aceita pelo Ministério Público e, se julgada pela condenação, esta Casa Legislativa deve tomar uma posição 
para avaliar esse impedimento. Aparteando, o vereador José Antônio também manifestou contrário a aceitação dessa denúncia e, na oportunidade, frisou que há muito 
Contagem sofre com os serviços das funerárias.Entretanto, afi rmou que para resolver a situação,  o executivo abriu uma licitação para a contratação defi nitiva de 
funerárias. O vereador Daniel (do Irineu) posicionou-se favorável a aceitação do pedido de impedimento, justifi cando que seriam denúncia muito graves e que deveria, 
sim, serem apuradas, com a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Logo depois esses debates, foi colocado em votação o Parecer da Procuradoria 
desta Casa, obtendo a seguinte votação: 18 (dezoito) votos pela não aceitação e 1(um) voto pela aceitação do vereador Daniel (do Irineu). Tendo sido aprovado o 
parecer, a referida denúncia foi encaminhada ao arquivo. Na sequência, foi votado e aprovado, com o voto contrário do vereador Daniel (do Irineu), o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nº 025/2019, originária do Projeto de Lei Complementar nº 007/2019, que “Altera a Lei Complementar nº 267, de 06 de novembro de 2018, que 
“Regulamenta as Áreas de Interesse Social 2 (AIS-2); institui o Programa Habitacional “Morar Contagem” e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Logo 
após, foi pedido vistas pela  vereadora Glória (da aposentadoria) ao Projeto de Lei nº 005/2019, que “Institui no Município de Contagem o Programa de Apoio e 
Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado à Tribuna Livre, a Senhora Maria José Mendes Estevão, 
Gerente da CEMAUF – Centro Municipal de Agricultura Urbana Familiar que discorreu sobre o Desenvolvimento de Ações desse centro e, ainda, sobre a parceria desse 
centro com o Projeto “Transformar Contagem”. Nesse instante, os vereadores Bruno (Barreiro), Glória (da aposentadoria), Rubens Campos, Jérson (Caxicó), Daniel 
Carvalho, José Antônio parabenizaram a senhora Maria José e toda a sua equipe pelo belo trabalho realizado em nossa cidade, com doações de mudas e explicações 
sobre as plantas medicinais.  O vereador Dr: Rubens falou da necessidade de mais pesquisas com plantas em nosso país. Logo após, a vereadora Silvinha agradeceu a 
todos pelas felicitações de seu aniversário natalício ocorrido nesta data e, em especial à sua netinha Gabriela que a homenageou com um buquê de fl ores. No horário 
destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel (do Irineu) leu um manifesto dos motoristas de ambulância do município de Contagem que se encontravam nas 
galerias do plenário. Antes dessa leitura, o vereador Daniel (do Irineu) declarou o seu total apoio a essa categoria de motoristas que, segundo o vereador, estariam com 
os seus salários defasados e, mesmo assim, estariam exercendo exemplarmente as suas funções. Daniel (do Irineu) lembrou que há poucos dias esteve no pátio da 
Secretaria de Saúde fi scalizando e pôde perceber o total descaso com esses motoristas e com a população em geral. Esse vereador encontrou ambulâncias sem os 
equipamentos de segurança e, ainda,  sem a documentação exigida pela legislação.  De acordo com esse manifesto, esses motoristas, que seriam efetivos no município 
de Contagem,  estariam recebendo uma remuneração menor do que os motoristas terceirizados pela prefeitura para exercerem a mesma função.  Ainda, segundo o 
manifesto, após questionamento dos motoristas a respeito do pagamento desigual de salários, eles receberam como resposta, que pedissem exoneração para serem 
novamente contratados pela empresa terceirizada. Ainda, de acordo com esses motoristas, quando eles são acometidos por qualquer mal estar, eles são questionados 
pela apresentação do atestado médico. Aparteando, os vereadores Dr: Rubens Campos, José Antônio e Wellington (ortopedista) também saíram   em defesa desses 
motoristas. Dr: Rubens aproveitou para reafi rmar que é contra as terceirizações em todos os setores do serviço público. O vereador Dr: Wellington (ortopedista) disse 
que a saúde em nosso município sempre funcionou com o servidor efetivo. Esse vereador aproveitou e  teceu duras críticas à empresa terceirizada IGH que, segundo 
ele, não teria nada de humanização. Comentou que teria presenciado essa empresa lavando a UPA  com um paciente deitado, ao lado, no chão. Quantos aos motoristas 
efetivos de ambulância, Dr; Wellington sugeriu que a prefeitura possa dar uma gratifi cação a eles a fi m de igualar o salário com os motoristas terceirizados. Finalizando 
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os trabalhos, foi convocada a 25ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 20 de agosto, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, 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.  
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