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Contagem, 04 de setembro de 2019.

MODALIDADE: Convite Nº 002/2019 
PA: 109/2019

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução de obras de contenção em encosta e serviços 
complementares de infraestrutura, inclusive drenagem pluvial, em área de risco próxima ao muro de divisa da escola municipal Walter Fausto Amaral localizada na Rua 
Mármore, Bairro Carajás na cidade de Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.15.1.15.451.0016.1004. Código: 449051 01 - Fonte 0100.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

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

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa ALUGANE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA., com o valor de R$ 247.304,74 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro 
centavos), a ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa ALUGANE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA., para posterior 
contratação.

Contagem, 04 de setembro de 2019.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.    

Funec

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 01/2019

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

ATENÇÃO CANDIDATOS PARA OS ITENS 5.11 E 5.12 DO EDITAL

5.11. O candidato cujo pedido de isenção da taxa de inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.
5.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, conforme o item 3 e efetuar o pagamento conforme 
disposto no item 3.14 deste edital.
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ORD. NOME RG SITUAÇÃO

01 Bruna Cardoso de Oliveira Soares 56.588.293-4 DEFERIDO

02 Fernanda Yemanja Rodrigues Feitosa 18.040.112 INDEFERIDO

03 Geraldo Romeu Costa 6.577.397 DEFERIDO

04 Gislaine Vieira Mendes 13.770.049 DEFERIDO

05 Jonathas Samuel Barbosa 14.891.477 DEFERIDO

06 Joyce Vieira Mendes Beltrão 17.915.874 DEFERIDO

07 Lidiane Ferreira Silva 12.860.529 DEFERIDO

08 Renata Patrícia Santos Simões 19.215.255 DEFERIDO

09 Rodrigo Fernandes de Carvalho 5.282.704 DEFERIDO

Contagem, 04 de setembro de 2019

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DESTINADA À CONCESSÃO DE 
BOLSA- FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – 
PRONATEC/FUNEC 
EDITAL Nº 02/2019 

 

1ª RETIFICAÇÃO 
 

A Vice-Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Raquel 

Parreira Reis Carvalho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, torna pública a primeira retificação do edital para seleção 

pública simplificada destinada à concessão de bolsa-formação para membros do 

Comitê Gestor do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – 

Pronatec/Funec. 

 

1) No item 1.1 sobre as funções que serão ofertadas no processo de seleção: 

 

Onde se lê: 
 

1.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profissionais de nível 

superior interessados em desempenhar a função de Coordenador-Geral, 

Coordenador Administrativo, Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e 

Apoio Administrativo nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec/ Funec. 

 
Quadro I 

Código  Função Carga horária 
semanal 

301 Coordenador - Geral Até 40 horas 

302 Coordenador Administrativo Até 40 horas 

303 Supervisor Pedagógico Até 40 horas 

304 Supervisor de Curso Até 40 horas 

305 Apoio Administrativo  Até 40 horas 
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Leia-se: 

 
1.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profissionais de nível 

superior interessados em desempenhar a função de Supervisor Administrativo; 

Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e Apoio Administrativo nos cursos 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/ 

Funec. 
Quadro I 

Código  Função Carga horária 
semanal 

302 Supervisor Administrativo Até 40 horas* 

303 Supervisor Pedagógico Até 40 horas* 

304 Supervisor de Curso Até 40 horas* 

305 Apoio Administrativo  Até 40 horas* 

* Os horários de trabalho do bolsista do programa serão de acordo com a necessidade 

da instituição contratante, podendo assim ser nos turnos da manhã, tarde ou noite, 

ficando vedado o conflito de horários com demais atividades laborais regulares. 

 

2) No item 2.1, quadro II sobre o quantitativo de vagas  
 

Onde se lê: 
 

Quadro II 

Função 

Vagas 

Ampla 
concorrência 

Negros 
20% 

Pessoas 
com 

deficiência 
10% 

Coordenador - Geral 01  - - 

Coordenador Administrativo 01   

Supervisor Pedagógico 01 - - 

Supervisor de Curso 01 - - 

Apoio Administrativo  04 - - 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 08 0 0 
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Leia-se: 
Quadro II 

 

Função 

Vagas 

Ampla 
concorrência 

Negros 
20% 

Pessoas 
com 

deficiência 
10% 

Supervisor Administrativo 01   

Supervisor Pedagógico 01 - - 

Supervisor de Curso 01 - - 

Apoio Administrativo  03 01 - 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 06 01 0 

 

 

3) No item 6.1, das atribuições das funções, quadro III 

 

Onde se lê: 
 

Função Atribuições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador - Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa - Formação nos 
diferentes cursos oferecidos nas unidades da instituição de modo a 
garantir condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do 
conjunto das atividades; 

b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando 
decisões de caráter gerencial, operacional e logístico necessárias para 
garantir a infraestrutura adequada para as atividades dos cursos; 

c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando 
as turmas da Bolsa - Formação, os controles acadêmicos, as atividades 
de capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros; 

d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos 
profissionais envolvidos na implementação da bolsa-formação e aprovar 
os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado; 

e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos 
pagamentos devidos aos profissionais; 

f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição; 

g) receber os avaliadores externos indicados pela Setec/MEC e prestar-
lhes informações sobre o andamento dos cursos; 
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Coordenador - Geral 
 

h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários 
da bolsa-formação, na perspectiva de que seja assegurado o que 
estabelece o parágrafo 4° do artigo 6º da Lei n°12.513, de 26 de outubro 
de 2011; e 

i) Assessorar as demais coordenações na gestão financeira e contábil do 
Pronatec; 

j) Acompanhar as coordenações com relação ao cuidado com 
composição e arquivamento de processos e documentos indispensáveis 
quando da prestação de contas; 

k) Solicitar, sempre que necessário, adequação e/ou suplementação de 
crédito orçamentário; 

l) Incluir na elaboração do planejamento orçamentário anual da Funec a 
previsão das demandas orçamentária/financeiras do Pronatec/Funec 
vigente; 

m) Receber as solicitações de aquisição de materiais e/ou contratação 
de serviços terceiros pessoa jurídica e executar as atividades de 
preparação do processo de licitação com a verificação da existência de 
crédito orçamentário e da previsão da pretensa despesa no plano de 
execução orçamentário, solicitação de intenção de gastos, coleta das 
assinaturas dos dirigentes e/ou ordenador de despesas e demais 
procedimentos, observado o fluxo de processos da Funec; 

n) Receber as solicitações de emissão de notas de empenho resultantes 
de processos de licitação e/ou atas de registro de preços para aquisição 
de materiais e/ou contratação de serviços e repassá-las; 

o) Solicitar os pagamentos relativos às compras e/ou contratação de 
serviços de terceiros pessoa jurídica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador 
Administrativo 

 

 

 

 

a) Utilizar as estruturas financeira e contábil da Funec com o fito de 
atender as demandas de aquisição de materiais, contratação de serviços 
de terceiros e pessoa jurídica; 

b) Organizar e manter em arquivo cópias de contratos, notas de 
empenho, notas de pagamento, notas fiscais, recibos e demais 
documentações necessárias à prestação de contas e/ou para efeitos de 
auditoria dos órgãos internos e/ou externos disponibilizando-os, sempre 
que solicitado; 

c) Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 
para informar sobre a situação financeira e contábil do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que convocado, de outras reuniões de trabalho 
com outros grupos participantes do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que requisitado, de reuniões com a coordenação 
geral e de outras reuniões de trabalho com outros grupos participantes 
do Pronatec/Funec; 

e) Supervisionar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, 
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Coordenador 
Administrativo 

em articulação com os Apoios Administrativos, com o Supervisor, e 
sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias, durante o processo 
de formação; 

f) Assessorar, na tomada de decisões administrativas, financeiras e de 
logística, tendo por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao 
desenvolvimento das atividades, bem como na gestão dos materiais 
didático-pedagógicos; 

g) Fazer e manter arquivo dos termos de compromisso, devidamente 
assinados, de cada um dos beneficiados matriculados nas vagas do 
Pronatec/Funec, juntamente com às respectivas listas de presença, pelo 
prazo mínimo de 20 (vinte) anos após o encerramento dos cursos, 
disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle 
sempre que solicitado; 

h) Participar de ações de divulgação junto aos demandantes, 
apresentando as ofertas da Funec e seus parceiros executores; 

i) Auxiliar o Coordenador - Geral nas ações de inclusão produtiva, em 
parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (Sine); 

j) Providenciar toda a documentação necessária à prestação de contas 
da execução financeira do Pronatec/Funec emitindo para tal os relatórios 
financeiros/contábeis e anexando os relatórios técnicos que se fizerem 
necessários ou forem exigidos pelos MEC/FNDE; 

k) Planejar juntamente com a coordenação geral os procedimentos de 
pagamento da assistência estudantil, com o intuito de subsidiar a 
alimentação e o transporte; 

l) Planejar e acompanhar juntamente com a coordenação geral o 
pagamento de bolsas correspondentes aos trabalhos efetuados dos 
demais participantes do programa; 

m) Assessorar as demais coordenações do programa quanto à 
elaboração e organização das planilhas de pagamento de bolsas em 
geral; 

n) Assessorar a coordenação geral nos procedimentos pertinentes à 
prestação de contas do programa no tocante à execução orçamentária 
financeira e contábil; 

 
 
 
 
 
Supervisor 
Pedagógico 
 
 
 
 

a) Supervisionar e auxiliar o Supervisor de Curso na elaboração dos 
planos de cursos e dos planos de ensino; 

b) Possibilitar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 
deficiência; 

c) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 
coordenador geral, ao final de cada curso ou quando solicitado; 

d) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 
conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 
Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 
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Supervisor 
Pedagógico 

e) coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 
articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 
tecnológico, necessárias durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador - Geral; 

f) coordenar o planejamento de ensino; 

g) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 
deficiência; 

h) apresentar ao coordenador-geral, ao final do curso ofertado, relatório 
das atividades e do desempenho dos estudantes; 

i) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 
coordenador-geral ao final de cada semestre; 

j) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 
ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 
curso; 

k) supervisionar a constante atualização, no Sistec, dos registros de 
frequência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

l) zelar pela qualidade da proposta pedagógica do programa e sua 
aplicabilidade; 

m) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 
acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Acompanhar as atividades do Pronatec nas próprias Unidades 
ofertantes dos cursos, com o fito de constatar a existência de ambiência 
física, capaz de atender as demandas dos cursos e oficinas de práticas; 

b) Gerenciar todas as ações relativas à oferta da bolsa-formação, em 
todos os cursos e turmas que acontecerão nas unidades ofertantes, 
garantindo a plena execução do programa; 

c) Assegurar as condições materiais e institucionais para o pleno 
desenvolvimento de todos os cursos e turmas que ocorrerão na Unidade 
Regional e Unidades Remotas, que estão sob a sua jurisdição 
administrativa; 

d) Acompanhar, promover e tomar decisões de caráter administrativo, 
gerencial, operacional e logístico, necessárias para garantir todo 
mecanismo para execução dos cursos e das turmas; 

e) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 
como a frequência regular das pessoas nomeadas e responsáveis por 
atividade a elas atribuídas; 

f) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 
como a frequência regular dos estudantes, professores e equipe 
administrativa e pedagógica; 

g) Manter canal de comunicação direto com os coordenadores 
pedagógicos e demais, além de toda a equipe docentes das unidades 
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Apoio Administrativo 
 

ofertantes; 

h) Comunicar em tempo à Coordenação -Geral do programa no âmbito 
da Funec, toda e qualquer situação que esteja inviabilizando a execução 
regular da Bolsa - Formação do Pronatec; 

i) Manter uma linha de comunicação permanente com as Unidades 
ofertantes, no intuito de acompanhar as atividades acadêmicas de 
docentes e discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades que 
previnam a evasão, resguardando a utilização de estratégias que 
favoreçam a permanência e o êxito dos estudantes; 

j) Receber, organizar e formalizar os processos de pagamento de 
cursistas, professores e demais bolsistas que atuam no âmbito da sua 
coordenação regional e encaminhá-los a Coordenação- Geral; 

k) Levantar informações sobre as atividades de ensino para encaminhar 
à Coordenação- Geral para fins de conhecimento do andamento do 
programa; 

l) Manter atualizado o Sistec com as informações relativas à frequência, 
à carga horária ministrada aos conteúdos programáticos previstos e 
executados, ao índice de evasão e outros; 

m) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 
frequência dos profissionais bolsistas, envolvidos no Pronatec/Funec da 
sua coordenação regional; 

n) Apoiar e promover ações de divulgação, junto aos demandantes das 
ofertas dos cursos e turmas, visando atingir o maior número de 
beneficiários dos cursos do Pronatec; 

o) Receber os avaliadores externos indicados pelo Setec/MEC e prestar-
lhes informações sobre o andamento dos cursos e da execução do 
Pronatec/Funec; 

p) Participar, quando solicitado, de encontros e reuniões relativos à 
Bolsa- Formação do Pronatec/Funec; 

q) Viabilizar e acompanhar a realização das atividades relativas à oferta 
dos cursos que serão realizados na unidade remota sob sua 
coordenação; 

r)Promover ações de divulgação dos cursos junto aos estudantes 
beneficiários; 

s)Assegurar as condições materiais e institucionais necessárias para o 
pleno desenvolvimento de todas as atividades relativas aos cursos; 

t)Permitir aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à 
infraestrutura educativa, recreativa, esportiva ou de outra natureza das 
unidades ofertantes, especialmente bibliotecas, laboratórios de 
informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições; 

u) Acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de 
caráter gerencial, necessários para garantir a infraestrutura adequada às 



"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, 4 de setembro de 2019 Página 10 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4656

atividades dos cursos; 

v) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 
frequência dos profissionais bolsistas envolvidos no Pronatec; 

w) Receber os avaliadores externos indicados pelo FNDE e prestar-lhes 
informações sobre o andamento dos cursos e execução do Programa; 

x) Acompanhar e garantir a assistência estudantil dos beneficiários da 
bolsa-formação, viabilizar a acessibilidade para a plena participação nos 
cursos de pessoas com deficiência e participar de encontros e reuniões 
quando convocado; apoiar a gestão administrativa das turmas; executar 
outras atividades correlatas. 

 
Leia-se: 

 

Função Atribuições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor 
Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Utilizar as estruturas financeira e contábil da Funec com o fito de 
atender as demandas de aquisição de materiais, contratação de serviços 
de terceiros e pessoa jurídica; 

b) Organizar e manter em arquivo cópias de contratos, notas de 
empenho, notas de pagamento, notas fiscais, recibos e demais 
documentações necessárias à prestação de contas e/ou para efeitos de 
auditoria dos órgãos internos e/ou externos disponibilizando-os, sempre 
que solicitado; 

c) Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 
para informar sobre a situação financeira e contábil do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que convocado, de outras reuniões de trabalho 
com outros grupos participantes do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que requisitado, de reuniões com a coordenação 
geral e de outras reuniões de trabalho com outros grupos participantes 
do Pronatec/Funec; 

e) Supervisionar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, 
em articulação com os Apoios Administrativos, com o Supervisor de 
Pedagógico e Supervisor de Curso sugerindo ações de suporte 
tecnológico necessárias, durante o processo de formação; 

f) Assessorar, na tomada de decisões administrativas, financeiras e de 
logística, tendo por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao 
desenvolvimento das atividades, bem como na gestão dos materiais 
didático-pedagógicos; 

g) Fazer e manter arquivo dos termos de compromisso, devidamente 
assinados, de cada um dos beneficiados matriculados nas vagas do 
Pronatec/Funec, juntamente com às respectivas listas de presença, pelo 
prazo mínimo de 20 (vinte) anos após o encerramento dos cursos, 
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Supervisor 
Administrativo 

disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle 
sempre que solicitado; 

h) Participar de ações de divulgação junto aos demandantes, 
apresentando as ofertas da Funec e seus parceiros executores; 

i) Auxiliar o Coordenador - Geral nas ações de inclusão produtiva, em 
parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (Sine); 

j) Providenciar toda a documentação necessária à prestação de contas 
da execução financeira do Pronatec/Funec emitindo para tal os relatórios 
financeiros/contábeis e anexando os relatórios técnicos que se fizerem 
necessários ou forem exigidos pelos MEC/FNDE; 

k) Planejar juntamente com a coordenação geral os procedimentos de 
pagamento da assistência estudantil, com o intuito de subsidiar a 
alimentação e o transporte; 

l) Planejar e acompanhar juntamente com a coordenação geral o 
pagamento de bolsas correspondentes aos trabalhos efetuados dos 
demais participantes do programa; 

m) Assessorar as demais coordenações do programa quanto à 
elaboração e organização das planilhas de pagamento de bolsas em 
geral; 

n) Assessorar a coordenação geral nos procedimentos pertinentes à 
prestação de contas do programa no tocante à execução orçamentária 
financeira e contábil; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor 
Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Supervisionar e auxiliar o Supervisor de Curso na elaboração dos 
planos de cursos e dos planos de ensino; 

b) Possibilitar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 
deficiência; 

c) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 
coordenador geral, ao final de cada curso ou quando solicitado; 

d) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 
conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 
Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 

e) coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 
articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 
tecnológico, necessárias durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador - Geral; 

f) coordenar o planejamento de ensino; 

g) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 
deficiência; 

h) apresentar ao coordenador-geral, ao final do curso ofertado, relatório 
das atividades e do desempenho dos estudantes; 
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Supervisor 
Pedagógico 

i) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 
coordenador-geral ao final de cada semestre; 

j) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 
ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 
curso; 

k) supervisionar a constante atualização, no Sistec, dos registros de 
frequência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

l) zelar pela qualidade da proposta pedagógica do programa e sua 
aplicabilidade; 

m) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 
acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 
Supervisor de curso 

 

a) Interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 

conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 

b) Coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 

articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 

tecnológico necessárias durante o processo de formação, prestando 

informações ao coordenador-geral; 

c) Coordenar o planejamento de ensino; 

d) Assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

e) Apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso ofertado, 

relatório das atividades e do desempenho dos estudantes; 

f) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador-geral ao final de cada semestre; 

g) Ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 

ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 

curso; 

h) Supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de 

freqüência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

i) Fazer a articulação com a escola de ensino médio para que haja 

compatibilidade entre os projetos pedagógicos; e 

j) Exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 

acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 
Apoio Administrativo 
 
 

a) Acompanhar as atividades do Pronatec nas próprias Unidades 
ofertantes dos cursos, com o fito de constatar a existência de ambiência 
física, capaz de atender as demandas dos cursos e oficinas de práticas; 
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Apoio Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gerenciar todas as ações relativas à oferta da bolsa-formação, em 
todos os cursos e turmas que acontecerão nas unidades ofertantes, 
garantindo a plena execução do programa; 

c) Assegurar as condições materiais e institucionais para o pleno 
desenvolvimento de todos os cursos e turmas que ocorrerão na Unidade 
Regional e Unidades Remotas, que estão sob a sua jurisdição 
administrativa; 

d) Acompanhar, promover e tomar decisões de caráter administrativo, 
gerencial, operacional e logístico, necessárias para garantir todo 
mecanismo para execução dos cursos e das turmas; 

e) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 
como a frequência regular das pessoas nomeadas e responsáveis por 
atividade a elas atribuídas; 

f) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 
como a frequência regular dos estudantes, professores e equipe 
administrativa e pedagógica; 

g) Manter canal de comunicação direto com os coordenadores 
pedagógicos e demais, além de toda a equipe docentes das unidades 
ofertantes; 

h) Comunicar em tempo à Coordenação -Geral do programa no âmbito 
da Funec, toda e qualquer situação que esteja inviabilizando a execução 
regular da Bolsa - Formação do Pronatec; 

i) Manter uma linha de comunicação permanente com as Unidades 
ofertantes, no intuito de acompanhar as atividades acadêmicas de 
docentes e discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades que 
previnam a evasão, resguardando a utilização de estratégias que 
favoreçam a permanência e o êxito dos estudantes; 

j) Receber, organizar e formalizar os processos de pagamento de 
cursistas, professores e demais bolsistas que atuam no âmbito da sua 
coordenação regional e encaminhá-los a Coordenação- Geral; 

k) Levantar informações sobre as atividades de ensino para encaminhar 
à Coordenação- Geral para fins de conhecimento do andamento do 
programa; 

l) Manter atualizado o Sistec com as informações relativas à frequência, 
à carga horária ministrada aos conteúdos programáticos previstos e 
executados, ao índice de evasão e outros; 

m) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 
frequência dos profissionais bolsistas, envolvidos no Pronatec/Funec da 
sua coordenação regional; 

n) Apoiar e promover ações de divulgação, junto aos demandantes das 
ofertas dos cursos e turmas, visando atingir o maior número de 
beneficiários dos cursos do Pronatec; 
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Apoio Administrativo 
 

o) Receber os avaliadores externos indicados pelo Setec/MEC e prestar-
lhes informações sobre o andamento dos cursos e da execução do 
Pronatec/Funec; 

p) Participar, quando solicitado, de encontros e reuniões relativos à 
Bolsa- Formação do Pronatec/Funec; 

q) Viabilizar e acompanhar a realização das atividades relativas à oferta 
dos cursos que serão realizados na unidade remota sob sua 
coordenação; 

r)Promover ações de divulgação dos cursos junto aos estudantes 
beneficiários; 

s)Assegurar as condições materiais e institucionais necessárias para o 
pleno desenvolvimento de todas as atividades relativas aos cursos; 

t)Permitir aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à 
infraestrutura educativa, recreativa, esportiva ou de outra natureza das 
unidades ofertantes, especialmente bibliotecas, laboratórios de 
informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições; 

u) Acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de 
caráter gerencial, necessários para garantir a infraestrutura adequada às 
atividades dos cursos; 

v) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 
frequência dos profissionais bolsistas envolvidos no Pronatec; 

w) Receber os avaliadores externos indicados pelo FNDE e prestar-lhes 
informações sobre o andamento dos cursos e execução do Programa; 

x) Acompanhar e garantir a assistência estudantil dos beneficiários da 
bolsa-formação, viabilizar a acessibilidade para a plena participação nos 
cursos de pessoas com deficiência e participar de encontros e reuniões 
quando convocado; apoiar a gestão administrativa das turmas; executar 
outras atividades correlatas. 
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4) No item 7.1, quadro IV, com os requisitos para desempenho das funções. 

 
Onde se lê: 

 
Função Requisitos 

Coordenador - Geral Diploma de Graduação em Gestão, Administração ou áreas afins, 
ser servidor público ativo/ inativo. 

Coordenador 
Administrativo 

Diploma de Graduação em Gestão, Administração ou áreas afins 

Supervisor de 
Pedagógico 

Diploma de Graduação em Pedagogia 

Supervisor de Curso Diploma de graduação em qualquer área 

Apoio Administrativo  Diploma de graduação em qualquer área 

 
Leia-se: 

 

Função Requisitos 

Supervisor 
Administrativo Diploma de Graduação em Administração ou áreas afins 

Supervisor  Pedagógico Diploma de Graduação em Pedagogia 
Supervisor de Curso Diploma de graduação em qualquer área 

Apoio Administrativo  Diploma de graduação em qualquer área 

 

 
 
 

5) No item 8.1.21, sobre o quantitativo de currículos a serem analisados.  

 
Onde se lê: 

 
8.1.21 Será analisado o quantitativo de 90 currículos, que obtiverem as maiores 

notas. 

Leia-se: 

 
8.1.21 Será analisado o quantitativo de 70 currículos, que obtiverem as maiores 

notas. 
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6) No quadro V do item 8.2.1 

  
Onde se lê: 

 

Quadro V 

Função Nível Valor 
Coordenador -Geral, Coordenador Administrativo; 
Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e Apoio 
Administrativo 

Superior R$ 80,00 

 
Leia-se: 

 
Quadro V 

Função Nível Valor 
Supervisor Administrativo; Supervisor Pedagógico, 
Supervisor de Curso e Apoio Administrativo Superior R$ 80,00 

 

7) No item 9.2, quadro com a distribuição da prova objetiva. 

 
Onde se lê: 

 
QUADRO III  

 
Quadro de Distribuição das Provas 

Ensino Superior Completo 

Funções Provas Conteúdo 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 
Pontuação 

- Coordenador- 
Geral,  

- Coordenador 
Administrativo;  

- Supervisor 
Pedagógico,  

- Supervisor de 
Curso  

- Apoio 
Administrativo 

Prova 
objetiva 

Língua Portuguesa 5 2 10 

Legislação específica 
do programa 10 2 20 

Execução do 
programa 5 2 10 

 Total geral de pontos 40 
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Leia-se: 
QUADRO VII 

 
Quadro de Distribuição das Provas 

Ensino Superior Completo 

Funções Provas Conteúdo 
Número 

de 
questões 

Valor de 
cada 

questão 
Pontuação 

- Supervisor 
Administrativo;  

- Supervisor 
Pedagógico,  

- Supervisor de 
Curso  

- Apoio 
Administrativo 

Prova 
objetiva 

Língua Portuguesa 5 2 10 

Legislação específica 
do programa 

10 2 20 

Execução do 
programa nacional 
de acesso ao ensino 
técnico e emprego – 
Pronatec. 

5 2 10 

 Total geral de pontos 40 

8) No item 9.2.1, sobre o critério de eliminação no processo de seleção. 

 
Onde se lê: 

 
9.2.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos; 

b) não obtiver o mínimo de 50% do total dos pontos da prova objetiva de múltipla 

escolha e pelo menos 20% dos pontos em cada conteúdo; 

 

Leia-se: 
 

9.2.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos; 

b) não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta) do total dos pontos da prova 

objetiva de múltipla escolha e pelo menos 20% dos pontos em cada conteúdo, 

conforme Quadro VII. 
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9) No item 9.33.9 sobre o candidato transgênero 

 
Onde se lê: 

 
9.33.9. A relação dos candidatos que tiveram deferida a sua solicitação de 

tratamento pelo nome social será divulgada no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial Eletrônico de Contagem 

- DOC.e, na data provável de 25 de setembro de 2019. 

 

Leia-se: 

 

9.33.9. A relação dos candidatos que tiveram deferida a sua solicitação de 

tratamento pelo nome social será divulgada no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial Eletrônico de Contagem 

- DOC.e, na data provável de 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

10) No item 10.1 sobre o processo de aprovação, classificação e desempate. 

 

Onde se lê: 
 

10.1. Será aprovado o candidato que obtiver: 

a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais da prova objetiva de 

múltipla escolha, nota igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos pontos em 

todas as partes mencionadas conforme critérios estabelecidos neste edital.  

 
Leia-se: 

 

10.1. Será aprovado o candidato que obtiver: 

 
a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais da prova 
objetiva de múltipla escolha e, no mínimo, 20% (vinte por cento) em cada 
conteúdo, conforme consta no item 9.2 no quadro VII deste edital. 
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11) No item 10.2 , sobre o processo de classificação do candidato. 

 

Onde se lê: 
 

10.2. A classificação final dos candidatos para preenchimento das vagas será 

feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova 

objetiva.  

Leia-se: 

 
10.2. A classificação final dos candidatos para preenchimento das vagas será 

feita em ordem decrescente, considerando o total de pontos obtidos na prova 

objetiva e análise de currículo. 

 

12) No item 10.4, sobre a data de divulgação do resultado da análise de 
currículo 

 
Onde se lê: 

10.4. O resultado da etapa de análise de currículo será divulgado no dia 23 de 

outubro de 2019. Nessa etapa será considerada a pontuação máxima obtida em 

cada item de formação, independentemente do número de cursos apresentados, 

vide 1.1 (Anexo VI). 

Leia-se: 

 
10.4. O resultado da etapa de análise de currículo será divulgado no dia 29 de 
outubro de 2019. Nessa etapa será considerada a pontuação máxima obtida 

em cada item de formação, independentemente do número de cursos 

apresentados, vide 1.1 (Anexo VI). A nota obtida na análise de currículo será 

somada à nota obtida pelo candidato na prova objetiva. 
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13)  No item 12.1, sobre a remuneração, que se dará através de concessão de 

bolsa: 

Onde se lê: 
 

Função Carga Horária Valor Hora 

Coordenador-Geral Até 40 horas semanais* R$ 50,00 

Coordenador Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 44,00 

Supervisor Pedagógico Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor de Curso Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Apoio Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 18,00  

12.2 *Importante ressaltar que a carga horária será realizada conforme consta na 

resolução/CD/FNDE n°4, de 16 de março de 2012, Art.14 

   Leia-se: 

 
Função Carga Horária Valor Hora 

Supervisor Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor Pedagógico Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor de Curso Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Apoio Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 18,00  

 

12.2 *Os horários de trabalho do bolsista do programa serão de acordo com a 

necessidade da instituição contratante, podendo assim ser nos turnos da manhã, tarde 

ou noite. Ficando vedado o conflito de horários com demais atividades laborais 

regulares. 
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14) No Cronograma Básico sobre a data de divulgação do resultado da prova 

objetiva e da análise de currículos e sobre demais datas relacionadas 

Onde se lê: 
 

CRONOGRAMA DE ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do edital 19/08/2019 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 04/09/2019 a 06/09/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 10/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 
isenção da taxa de inscrição 

11/09/2019 e 12/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos 
quanto à isenção da taxa de inscrição 

16/09/2019 

Inscrições via internet 04/09/2019 a 16/09/2019 

Período de recebimento da documentação para análise curricular 04/09/2019 a 16/09/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 17/09/2019 

Solicitação de condições especiais para realização de provas 04/09/2019 a 16/09/2019 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial e uso de 
nome social. 

20/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise do pedido de 
condição especial. 

23/09/2019 e 24/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos 
contra a análise do pedido de condição especial 

25/09/2019 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os 
locais e horários da prova objetiva. 

27/09/2019 

Divulgação da relação de candidatos inscritos 04/10/2019 

Realização da prova objetiva 06/10/2019 

Divulgação do gabarito preliminar 07/10/2019  

Prazo para interposição de recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

08 e 09/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

16/10/2019 

Divulgação dos resultados das provas objetivas  16/10/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das provas objetivas  17 e 18/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado das provas objetivas 22/10/2019 

Resultado final da prova objetiva  22/10/2019 

Divulgação do resultado da prova objetiva e análise de currículo 23/10/2019 

Prazo para interposição de recurso contra resultado da classificação e análise 
de currículo 

24 e 25/10/2019 

Divulgação do resultado do recurso contra classificação e análise de currículo e 
resultado final 

29/10/2019 
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Leia-se: 

 
CRONOGRAMA DE ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do edital 19/08/2019 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 04/09/2019 a 06/09/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 10/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 
isenção da taxa de inscrição 

11/09/2019 e 12/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos 
recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 

16/09/2019 

Inscrições via internet 04/09/2019 a 16/09/2019 

Período de recebimento da documentação para análise curricular 04/09/2019 a 16/09/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 17/09/2019 

Solicitação de condições especiais para realização de provas 04/09/2019 a 16/09/2019 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial e 
uso de nome social. 

20/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise do 
pedido de condição especial. 

23/09/2019 e 24/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos 
recursos contra a análise do pedido de condição especial 

25/09/2019 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, 
com os locais e horários da prova objetiva. 

27/09/2019 

Divulgação da relação de candidatos inscritos 04/10/2019 

Realização da prova objetiva 06/10/2019 

Divulgação do gabarito preliminar 07/10/2019  
Prazo para interposição de recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

08 e 09/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e contra o 
gabarito preliminar. 

16/10/2019 

Divulgação dos resultados das provas objetivas  16/10/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das provas 
objetivas  

17 e 18/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado das provas 
objetivas 

22/10/2019 

Resultado final da prova objetiva  22/10/2019 

Divulgação do resultado da prova objetiva e análise de currículo 29/10/2019 
Prazo para interposição de recurso contra resultado da 
classificação e análise de currículo 30 e 31/10/2019 

Divulgação do resultado do recurso contra classificação e análise 
de currículo e resultado final 07/11/2019 
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15) No anexo V, sobre a pontuação para seleção de membros do Comitê 
Gestor Pronatec – para as funções de Coordenador e supervisor 

 
Onde se lê: 

ANEXO V 
 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR - FUNÇÕES DE  COORDENADOR E 
SUPERVISOR 

 
Leia-se: 

 

ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO – FUNÇÃO DE  SUPERVISOR 

 

 

16) No anexo VI, no quadro de critérios de pontuação para seleção de 
membros Comitê Gestor Pronatec – para as funções de Coordenador e 
Supervisor 

 
Onde se lê: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ GESTOR 

PRONATEC PARA AS FUNÇÕES - COORDENADOR E SUPERVISOR 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

DO 
CANDIDATO 

1.1 Formação acadêmica  
(Não cumulativa. Será considerada apenas a maior pontuação) 
Graduação concluída na área pleiteada 2 pontos  

Aperfeiçoamento - mínimo 180 horas 3 pontos  

Especialização (concluída reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

4 pontos  

Mestrado (concluído) 5 pontos  

Doutorado (concluído) 6 pontos  

1.2 Experiência Profissional  Pontuação Máxima   

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado  

5,0 
pontos 
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Atuação em programas governamentais na 
área educacional 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

 

Atuação na gestão de cursos técnicos ou 
tecnológicos 

1,0 ponto por ano de 
atuação 

5,0 
ponto 

 

Participação em Comissões de entidades de 
ensino técnico e tecnológico. 1,0 ponto por participação 5,0 

pontos 
 

Pontuação Máxima 20,0 
pontos 

 

 
 

Leia-se: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ GESTOR 

PRONATEC PARA A FUNÇÃO DE SUPERVISOR 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC PONTUAÇÃO  

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 
1.1 Formação complementar   

Especialização (concluída e reconhecida pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

8 pontos  

1.2 Experiência Profissional  Pontuação Máxima   

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado  

4,0 
pontos 

 

 

Atuação em programas governamentais na 
área educacional 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

 

Atuação na gestão de cursos técnicos ou 
tecnológicos 

1,0 ponto por ano de 
atuação 

4,0 
ponto 

 

Participação em Comissões de entidades de 
ensino técnico e tecnológico 1,0 ponto por participação 4,0 

pontos 
 

Pontuação Máxima 16,0 
pontos 

 

PONTUAÇÃO TOTAL (SOMANDO-SE AS NOTAS DOS ITENS  1.1 E 1.2)  
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17) No anexo VII, no quadro de critérios de pontuação para seleção de 
membro Comitê Gestor Pronatec – para as funções de Apoio 

 
Onde se lê: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ 

GESTOR PRONATEC - FUNÇÃO DE APOIO 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC DA FUNÇÃO DE APOIO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

DO 
CANDIDATO 

1.3 Formação acadêmica 
(Não cumulativa. Será considerada apenas a pontuação maior) 
Graduação na área (concluída) 2 pontos  

Aperfeiçoamento - mínimo 180 horas 3 pontos  

Especialização (concluída reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

4 pontos  

Mestrado (concluído) 5 pontos  

Doutorado (concluído) 6 pontos  

1.2 Experiência Profissional Pontuação Máxima   
Atuação na educação profissional técnica de 
nível médio. 

1,0 pontos por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

Atuação professional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

 

Participação em: programa de monitoria; 
estágio curricular não obrigatório; projetos de 
extensão; ligas acadêmicas; empresa júnior 

1,0 ponto por cada 
participação 

5,0 
pontos 

 

Experiência professional na área pleiteada, nos 
últimos 3 (três) anos 0,5 ponto a cada 6 meses 4,0 

pontos 
 

Monitoria/ Iniciação científica 0,5 ponto por certificado 1,0 
pontos 

 

Pontuação Máxima 20,0 
pontos 
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Leia-se: 
 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ 
GESTOR PRONATEC - FUNÇÃO DE APOIO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO DO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC DA FUNÇÃO DE APOIO PONTUAÇÃO  

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 
1.1 Formação  complementar  
Especialização (concluída  e reconhecida pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

8 pontos  

1.2 Experiência Profissional Pontuação Máxima   
Atuação na educação profissional técnica de 
nível médio. 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

 

Participação em: programas de monitoria; 
estágios curriculares não obrigatórios; projetos 
de extensão; ligas acadêmicas; empresas 
júniores 

1,0 ponto por cada 
participação 

4,0 
pontos 

 

Experiência profissional na área pleiteada, nos 
últimos três anos 0,5 ponto a cada 6 meses 3,0 

pontos 
 

Monitoria/ Iniciação científica 0,5 ponto por certificado 1,0 
pontos 

 

Pontuação Máxima 16,0 
pontos 

 

PONTUAÇÃO TOTAL (SOMANDO-SE AS NOTAS DOS ITENS  1.1 E 1.2)  

 

 

Contagem, 04 de setembro de 2019. 
 

______________________________ 

 
Raquel Parreira Reis Carvalho 

Vice-Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 
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Controladoria Geral 
do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 069, de 03 de setembro de 2019.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/009/2019, através da Portaria Nº 023 de 24 de abril de 2019, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pela servidora SOFIA ALVES NOGUEIRA VALERIO, matrícula n° 202139, Veterinária;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/009/2019, a SUSPENSÃO de 30(trinta) dias da servidora SOFIA ALVES NOGUEIRA VALERIO, matrícula n° 202139, Veterinária, com 
fundamento legal no inciso II do art. 123 da Lei Municipal 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Contagem, 04 de setembro de 2019.

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2019 – PA NÚMERO 083/2019
OBJETO: Credenciamento de Instituições Bancárias, nos termos da Lei Federal número 8666/93 e alterações, para prestação de serviços de Arrecadação de Tributos 
e Demais Receitas do Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em Dívida Ativa (FECON),Inscrito no CNPJ nº 31.819.646/0001-29, instituído pela Lei 
Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017 e regulamentado pelo Decreto nº 181 de 03 de agosto de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ONDE SE LÊ:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.123.0001.2161 – 3390.3964 – FONTE: 0100

LEIA-SE:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1082.04.123.0082.2230 – 3390.3964 – FONTE: 7100

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações



"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, 4 de setembro de 2019 Página 28 de 45 Diário Oficial de Contagem - Edição 4656

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Contagem, 26 de agosto de 2019.
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2019 – PA NÚMERO 083/2019
OBJETO: Credenciamento de Instituições Bancárias, nos termos da Lei Federal número 8666/93 e alterações, para prestação de serviços de Arrecadação de Tributos 
e Demais Receitas do Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em Dívida Ativa (FECON),Inscrito no CNPJ nº 31.819.646/0001-29, instituído pela Lei 
Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017 e regulamentado pelo Decreto nº 181 de 03 de agosto de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.123.0001.2161 – 3390.3964 – FONTE: 0100
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto ao ITAÚ UNIBANCO S/A., CNPJ número 60.701.190/0001-04, com os valores abaixo a 
serem contratados:

R$ 1,41
Por recebimentos realizados por meio de caixas nas agências bancárias.

R$ 1,68 Por recebimentos realizados por meio de correspondentes bancários.

R$ 1,14
Por recebimentos realizados por meio de home/Offi ce banking, internet 
banking e autoatendimento.

VALOR DISPONÍVEL PARA O ITAÚ UNIBANCO S/A.:
VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 11.428,57 (onze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
DESPACHO:
Adjudicado parte do objeto desta licitação ao ITAÚ UNIBANCO S/A., CNPJ número 60.701.190/0001-04, Credenciamento número 003/2019 – Processo Administrativo 
número 083/2019, homologo parcialmente a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 26 de agosto de 2019.
Adriano Henrique Fontoura de Faria 
Secretário Municipal de Administração

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

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2019
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, PARA TRANSPORTE LOGÍSTICO E LOCAÇÃO DE MATERIAL, PARA XIII CORRIDA DA 
JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA DE 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1201.27.813.0077.2102 – 33903999 – FONTE 0100

ONDE SE LÊ na Edição 4655 do DOC de 03/09/2019 – página 1 de 115:
Procedimento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei número 8.666/93 
LEIA-SE: Procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RERRATIFICAÇÃO, da dispensa com a empresa SIMONE LUCIENE DEBECHE, inscrita no CNPJ: 
25.377.385/0001-31, no valor total estimado de R$ 13.237,50 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias
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DESPACHO:

RERRATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa SIMONE LUCIENE DEBECHE, inscrita no 
CNPJ: 25.377.385/0001-31, no valor total estimado de R$ 13.237,50 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Publique-se.

Contagem, 04 de setembro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração 

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

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2019
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO OPERACIONAL DE TRÂNSITO, PARA A REALIZAÇÃO DA XIII CORRIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA 
DE 2019, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1201.27.813.0077.2102 – 33903999 – FONTE 0100
ONDE SE LÊ na Edição 4655 do DOC de 03/09/2019 – página 3 de 115:
Procedimento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei número 8.666/93 
LEIA-SE: Procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RERRATIFICAÇÃO, da dispensa com a empresa TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no 
CNPJ: 09.540.215/0001-70, no valor total estimado de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). 

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RERRATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, 
inscrita no CNPJ: 09.540.215/0001-70, no valor total estimado de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). 

Publique-se.

Contagem, 04 de setembro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
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PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 04/09/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PA. 080/2019 DL. 017/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. 
CONTRATADA: INSTITUTO ANIMA SOCIESC DE INOVAÇÃO, PESQUISA E CULTURA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE TEMPO 
INTEGRAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS QUE ATUARÃO NESSAS UNIDADES.
VALOR GLOBAL: R$ 301.040,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0030.2086 – 33903999 - 0101
VIGÊNCIA: DE 28/08/2019 ATÉ 28/03/2020
ASSINADO: 28/08/2019.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2019 PA. 133/2019 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019 (ADESÃO A ATA 177/2019 DO MUNICIPIO 
DE NOVA LIMA/MG)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 
CONTRATADA: BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: SEAD: 1071.04.122.0001.2132 – 33903399 – 0100 RED. 122 (R$ 65.000,00) / SEDUC: 1121.12.122.0001.2079 – 33903999 – 0101 RED. 
513 (R$ 10.000,00)
VIGÊNCIA: DE 26/08/2019 ATÉ 26/08/2020
ASSINADO: 26/08/2019.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 077/2017 PA. 070/2017 PE. 025/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 
CONTRATADA: SOLO NETWORK BRASIL S.A..
OBJETO: REAJUSTE DO CONTRATO EM 6,527920%, CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO IGP-M (FGV) – PERÍODO JULHO DE 2018 E JUNHO DE 2019.
VALOR: R$ 158.338,60
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0059.2070 – 33904099 – 0100 RED. 326
ASSINADO: 20/08/2019.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO DE FUNERÁRIAS 
Publicação no Diário Ofi cial do Município de Contagem 

Conforme Portaria SEAD nº 018, de 10 de julho de 2019, estão CREDENCIADAS até a data de 04 de setembro de 2019, as empresas abaixo relacionadas: 

Ordem EMPRESA CNPJ nº DATA DA AUTORIZAÇÃO 

01 Empresa Mineira de Remoções e Traslados Ltda. 05.748.494/0001-00 10/07/2019 

02 Funerária Santa Terezinha Serviços Póstumos Eireli 33.467.302/0001-23 12/07/2019 

03 Funerária Central Eireli 64.364.003/0001-97 15/07/2019 

04 Serviço Funerário de Belo Horizonte Ltda. 16.526.671/0001-20 16/07/2019 

05 Funerária Dom Bosco Eireli 27.509.715/0001-20 17/07/2019 

06 Emirtra Serviços Funerários e Somatoconservação Ltda. 22.138.145/0001-96 22/08/2019 
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DESCREDENCIAMENTO DE FUNERÁRIA 
Publicação no Diário Ofi cial do Município de Contagem 

Conforme Portaria SEAD nº 018, de 10 de julho de 2019, fi ca descredenciada, a pedido, a partir da data de 04 de setembro de 2019, a empresa abaixo relacionada: 

Ordem EMPRESA CNPJ nº 

01 Funerária Sarzedense Ltda. 12.888.743/0001-29 

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.969
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no 
Processo Administrativo nº. 11707/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 
48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à servidora MARIA DOS REIS LIMA BISPO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível I, 
Padrão “P-05”, matrícula nº. 1205303, lotada na Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 19 de setembro de 2019 a 16 de dezembro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.970
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 23.574, datado de 27 de junho de 2019, no 
tocante à data de Revogação da autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, da servidora MAURA RODRIGUES MIRANDA, matrícula 
1404837, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a contar da data de publicação deste Ato Administrativo [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 12 de junho de 2019 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.971
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 12.149, datado de 09 de dezembro de 1999, no 
tocante ao nome da servidora nomeada para cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, Nível I, Grau “A”, matrícula 1210692, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JUDITH GOMES [...]”.
Leia-se: “[...] JUDITH GOMES MAURÍLIO [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.972
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 20.412, datado de 05 de outubro de 2017, no 
tocante ao nome do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, matrícula 1502523, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] DAVID EDSON SOARES [...]”.
Leia-se: “[...] DAVID EDSON SOARES ANDRADE [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.973
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 10.918, datado de 12 de julho de 1999, no tocante 
ao nome da servidora nomeada para cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, Grau “A”- P1A, matrícula 1204102, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] ELIZABETH SOARES MOREIRA [...]”.
Leia-se: “[...] ELIZABETH SOARES MOREIRA DIAS [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.974
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no 
Processo Administrativo nº. 04703/2019-01A; RESOLVE:
 Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora FABIANA QUEIROZ PIRES BRANDAO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P-6”, matrícula nº. 
1461857, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019. 
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019, a designação para 
exercer a Função de Assessor Administrativo, Referência FC-8, CFC-255, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.976
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 5º do Ato Administrativo nº 23.940, datado de 26 de agosto de 
2019, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, SEDS.DAM4.10.10, THAYSSA GABRIELA DE BARROS, lotada na Secretaria Municipal de Defesa 
Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário 
Municipal de Defesa Social [...]”.
Leia-se: “[...] Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, SEDS.DAM4.10.10, THAYSSA GABRIELA DE BARROS, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, 
designada para responder pela Gerência de Compras, Contratos, Convênios e Termos de Parceria [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.977
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confi ança de Coordenador Técnico-Administrativo, Referência FC-5, CFC-116, a servidora GIZELLE BERALDO FARIA DE SOUZA, matrícula 202235, lotada na Secretaria 
Municipal de saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.978
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERAR, do cargo em comissão DAM-4, o servidor SAULO DE OLIVEIRA REIS, lotado na Secretaria 
Municipal de Defesa Social, designado para responder pela Gerência de Logística, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, devendo o servidor 
apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.979
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confi ança de Chefe de Gerenciamento da Guarda Municipal, Referência FC-7, CFC-249, o servidor SAULO DE OLIVEIRA REIS, matrícula 1337552, lotado na Secretaria 
Municipal de Defesa Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.980
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, conforme 
descrito; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei 
Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
BARBARA ALVES FERREIRA, cargo em comissão DAM-5;
DANIELE TAMIRES BARREIROS DAMASCENO, cargo em comissão DAM-6;
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 2018, e suas alterações conforme abaixo descrito:
BARBARA ALVES FERREIRA, cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.03.12, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por 
Portaria do Secretário Municipal Fazenda;
DANIELE TAMIRES BARREIROS DAMASCENO, cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.02.17, designada para responder pela Diretoria de Movimentação 
Bancária;
VITOR HUGO FERREIRA, cargo em comissão DAM-5, código SEFAZ.DAM5.02.03, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por 
Portaria do Secretário Municipal Fazenda; 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, SEGOV.DAM4.01.02, NOE DA SILVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Governo, para exercer suas atribuições de 
assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Governo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 
429, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º Este Ato Administrativo, entra em vigor a partir da sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.986
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; 
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-98, a servidora MARIA DAS NEVES DIAS DOS SANTOS 
MOREIRA, matrícula 1138010, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 02 de setembro de 2019.
Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFE-90, o servidor BENEDITO ANTONIO ANTUNES DE 
OLIVEIRA, matrícula 1067130, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 02 de setembro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.987
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA para o cargo em comissão DAM-7, código SMDUH.DAM7.24.24, VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE, 
lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, designado para responder pela Diretoria de Regulação Fundiária, a partir da data de 
publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.988
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo em comissão DAM-4, código SEAD.DAM4.21.22, a servidora LUANA CARVALHO MIRANDA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data 
atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SEAD.DAM5.03.05, LUANA CARVALHO MIRANDA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Administração, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de setembro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE/ CONTAGEM 
Avenida José Faria da Rocha, nº 1016 - 3º andar , B. Eldorado / 3395-7918
seduc.conselhoalimentacao@edu.contagem.mg.gov.br

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Contagem, por meio de sua Presidência, CONVOCA os (as)  Conselheiros (as) de Direito a participarem da 6ª reunião 
Plenária - ordinária, a realizar-se no dia 10 de       setembro (terça-feira), às 09 horas, em sua sede, situada à Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial em 
Contagem/ MG. 
Pauta: 
1. Leitura e aprovação da ata da 5ª Reunião Plenária – ordinária, realizada no dia 09/07/2019;
2. Informes gerais;
3. Apresentação de relatório referente à visita técnica realizada no mês de agosto;
4.IV Conferência Municipal de Segurança Alimentar - 18/09/2019
Tema: Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem;
5. Plano de Ação/2019: 
a) Defi nição de datas e unidades escolares para realização de visitas técnicas a serem feitas no mês de  agosto.

Contagem, 04 de setembro de 2019. 

Maria Dolores Lima de Paiva
Presidente do CAE/Contagem

PORTARIA SEDUC Nº. 44, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Instaura Tomada de Contas Especial n° 02/2019 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017, Decreto nº. 29, de 18 de 
março de 2013 e Decreto nº 434 de 20 de março de 2018, e no art. 4º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, 
nas disposições contidas no art. 47, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, 
incisos I e IV, do Decreto Municipal n° 11.190/2003;
Considerando a Manifestação Técnica Preliminar nº. 001/2019, de 03 de abril de 2019, emitida pela Controladoria-Geral do Município de Contagem,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial n° 02/2019 para apuração de irregularidades e eventuais danos causados ao erário municipal na execução Dispensa de 
Licitação n° 047/2014 – CA n.º 224/2014, celebrados entre o Município de Contagem, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a  .

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme 
procedimentos estabelecidos na IN TCEMG n° 003/2013:
Emerson Ludgero Ribeiro – Assessor Jurídico – Matrícula: 0142474-9;
Soraya Aparecida Damasceno de Souza – Auxiliar Administrativo – Matrícula: 11611-4;
Daniela Carla Ramos de Menezes – Bibliotecônomo – Matrícula: 0136143-7.
Vandernilson Eustáquio de Araújo – Assessor de Gestão e Inovação - Matrícula: 01391404-1. Suplente.

Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial de que trata o art. 1º desta Portaria, podendo 
requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da C3 Comercial de Alimentos Ltda na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração”.
Art. 5º Conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n° 03/2013.
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Art. 6º Comunicar o fato à Procuradoria Municipal de Contagem, conforme disposto no Ofício Circular nº. 001/2019/GAB/PGM, datado de 09 de abril de 2019, para 
posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 03 de setembro de 2019. 

Sérgio Mendes Pires
Subsecretario de Gestão e Operações

PORTARIA SEDUC Nº. 45, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Instaura Tomada de Contas Especial n° 03/2019 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017, Decreto nº. 29, de 18 de 
março de 2013 e Decreto nº 434 de 20 de março de 2018, e no art. 4º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, 
nas disposições contidas no art. 47, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, 
incisos I e IV, do Decreto Municipal n° 11.190/2003;
Considerando a Manifestação Técnica Preliminar nº. 001/2019, de 03 de abril de 2019, emitida pela Controladoria-Geral do Município de Contagem,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial n° 03/2019 para apuração de irregularidades e eventuais danos causados ao erário municipal na execução do Pregão 
Eletrônico nº. 015/2016 -ARP nº. 39/2016, celebrados entre o Município de Contagem, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a C3 Comercial de 
Alimentos Ltda.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme 
procedimentos estabelecidos na IN TCEMG n° 003/2013:
Emerson Ludgero Ribeiro – Assessor Jurídico – Matrícula: 0142474-9;
Soraya Aparecida Damasceno de Souza – Auxiliar Administrativo – Matrícula: 11611-4;
Daniela Carla Ramos de Menezes – Bibliotecônomo – Matrícula: 0136143-7;
Vandernilson Eustáquio de Araújo – Assessor de Gestão e Inovação - Matrícula: 01391404-1. Suplente.

Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial de que trata o art. 1º desta Portaria, podendo 
requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da C3 Comercial de Alimentos Ltda na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração”.
Art. 5º Conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n° 03/2013.

Art. 6º Comunicar o fato à Procuradoria Municipal de Contagem, conforme disposto no Ofício Circular nº. 001/2019/GAB/PGM, datado de 09 de abril de 2019, para 
posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 03 de setembro de 2019. 

Sérgio Mendes Pires
Subsecretario de Gestão e Operações

PORTARIA SEDUC Nº. 46, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Instaura Tomada de Contas Especial n° 03/2019 e dá outras providências.
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A SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017, Decreto nº. 29, de 18 de 
março de 2013 e Decreto nº 434 de 20 de março de 2018, e no art. 4º da Instrução Normativa nº 04/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, 
nas disposições contidas no art. 47, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, 
incisos I e IV, do Decreto Municipal n° 11.190/2003;
Considerando a Manifestação Técnica Preliminar nº. 001/2019, de 03 de abril de 2019, emitida pela Controladoria-Geral do Município de Contagem,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial n° 04/2019 para apuração de irregularidades e eventuais danos causados ao erário municipal na execução do Pregão 
Presencial nº. 027/2015 -ARP nº. 66/2015, celebrados entre o Município de Contagem, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a C3 Comercial de 
Alimentos Ltda.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme 
procedimentos estabelecidos na IN TCEMG n° 003/2013:
Emerson Ludgero Ribeiro – Assessor Jurídico – Matrícula: 0142474-9;
Soraya Aparecida Damasceno de Souza – Auxiliar Administrativo – Matrícula: 11611-4;
Daniela Carla Ramos de Menezes – Bibliotecônomo – Matrícula: 0136143-7.
Vandernilson Eustáquio de Araújo – Assessor de Gestão e Inovação - Matrícula: 01391404-1. Suplente.

Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial de que trata o art. 1º desta Portaria, podendo 
requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da C3 Comercial de Alimentos Ltda na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração”.
Art. 5º Conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n° 03/2013.

Art. 6º Comunicar o fato à Procuradoria Municipal de Contagem, conforme disposto no Ofício Circular nº. 001/2019/GAB/PGM, datado de 09 de abril de 2019, para 
posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 03 de setembro de 2019. 

Sérgio Mendes Pires
Subsecretario de Gestão e Operações

PORTARIA SEDUC Nº. 47, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Instaura Tomada de Contas Especial n° 05/2019 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017, Decreto nº. 29, de 18 de 
março de 2013 e Decreto nº 434 de 20 de março de 2018, e no art. 4º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, 
nas disposições contidas no art. 47, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, 
incisos I e IV, do Decreto Municipal n° 11.190/2003;
Considerando a Manifestação Técnica Preliminar nº. 001/2019, de 03 de abril de 2019, emitida pela Controladoria-Geral do Município de Contagem,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial n° 05/2019 para apuração de irregularidades e eventuais danos causados ao erário municipal na execução do Pregão 
Eletrônico nº. 046/2016 -ARP nº. 01/2017, celebrados entre o Município de Contagem, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a C3 Comercial de 
Alimentos Ltda.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme 
procedimentos estabelecidos na IN TCEMG n° 003/2013:
Emerson Ludgero Ribeiro – Assessor Jurídico – Matrícula: 0142474-9;
Soraya Aparecida Damasceno de Souza – Auxiliar Administrativo – Matrícula: 11611-4;
Daniela Carla Ramos de Menezes – Bibliotecônomo – Matrícula: 0136143-7.
Vandernilson Eustáquio de Araújo – Assessor de Gestão e Inovação - Matrícula: 01391404-1. Suplente.

Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial de que trata o art. 1º desta Portaria, podendo 
requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.
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Art. 4º Determinar a inscrição da C3 Comercial de Alimentos Ltda na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração”.
Art. 5º Conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n° 03/2013.

Art. 6º Comunicar o fato à Procuradoria Municipal de Contagem, conforme disposto no Ofício Circular nº. 001/2019/GAB/PGM, datado de 09 de abril de 2019, para 
posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 03 de setembro de 2019. 

Sérgio Mendes Pires
Subsecretario de Gestão e Operações

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 608/2019

PROCESSO Nº 23380/2017-02A
RECORRENTE: MARCIA DE LOURDES DA SILVA PIO
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Não comprovação de propriedade/titularidade ou posse do imóvel
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO 
MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso da contribuinte 
para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.137.0367.001, por não ter a requerente comprovado a propriedade do 
imóvel junto ao Cartório de Registro Imobiliário. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 609/2019

PROCESSO Nº 10881/2017-02A
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS LARA
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Não comprovação da condição de aposentada
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido - DECISÃO 
REFORMADA – COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância 
para dar provimento ao recurso da contribuinte para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.045.0324.001, por ter a 
requerente comprovado a condição de aposentada. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 610/2019
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PROCESSO Nº 10508/2017-01A
RECORRENTE: MILTON DE SALES
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Não comprovação de propriedade/titularidade ou posse do imóvel
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido - DECISÃO 
REFORMADA – COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância 
para dar provimento ao recurso do contribuinte para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 10.844.0064.001, por ter o 
requerente os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves 
de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 611/2019

PROCESSO Nº 13008/2017-02A
RECORRENTE: DONIZETE ARISTOTELES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR :Mário Lúcio Gonçalves de Moura
VOTO EM SEPARADO
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI 
MUNICIPAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do 
pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº: nº 07.185.0990.130, pelo fato do Requerente auferir renda acima 
do estabelecido, não atendendo assim aos requisitos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto nº 54/2017. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Rogério da Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 612/2019

PROCESSO Nº 00324/2016-07A.
RECORRENTE: PREVIAÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL E EMERGÊNCIA LTDA
ASSUNTO: ISSQN RETENÇÃO
RELATOR: Adriano Cardoso
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

ISSQN – RETENÇÃO – SERVIÇOS TOMADOS DE AUTÔNOMOS - ART. 78 E DO CTMC – imposto devido no local do estabelecimento prestador - responsabilidade DOS 
SÓCIOS – ART. 135 DO CTN – infração à lei não caracterizada – recurso voluntário - INdeferimento do pedido em primeira instância - decisão reformada – PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância no sentido de:  a) desconstituir as exigências de 
ISSQN e multas de revalidação relativas aos serviços tomados junto aos prestadores de serviços autônomos Danielle Silva Ferreira, Mário Viegas Neto, Aparecida Maria 
Gonzaga e Paulo Lobemvein H. Junior, tendo em vista o imposto ser devido à outra municipalidade; b) retirar os nomes dos sócios do rol de coobrigados do pólo 
passivo da obrigação tributária, tendo em vista que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei, de modo a direcionar a execução 
para a pessoa dos sócios.  Foram mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 25.651 – “série B”, lavrado em 27/10/2016. Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 613/2019

PROCESSO Nº 14742/2017-02A
RECORRENTE: ANTÔNIO EUSTÁQUIO LOPES GONÇALVES
ASSUNTO: Isenção de IPTU para aposentados
RELATOR: Adriano Cardoso
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO 
MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso da contribuinte 
para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 04.314.0365.0001-0, , tendo em vista que a área total construída é superior 
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a 250 m2. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano 
Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 614/2019

PROCESSO Nº: 16612/2017-02A
RECORRENTE: ENEIDA FIRMINO DIAS 
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019.

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVISÃO DO IMÓVEL POR FRAÇÃO. Por unanimidade dos votos os relatores 
da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e negaram provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção e manter a decisão de primeira 
instância. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério da Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. 
Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 615/2019

PROCESSO Nº: 16271/2017-02A
RECORRENTE: MAURO ANTÔNIO ARAÚJO.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
1ª Câmara de Julgamento
DATA DO JULGAMENTO – 03 de setembro de 2019..

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- RENDA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DECLARAÇÃO DO IRPF ANO CALENDÁRIO 2017. Por unanimidade 
dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e deram provimento, para julgar procedente o pedido de isenção e reformar a 
decisão de primeira instância. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério da Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de 
Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

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 044/2019 – PAC: 065/2019- 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Crachá de Identifi cação.. – Data: 17 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 049/2019 – PAC : 077/2019- Objeto: 
Registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Colunas para Deionizador de Água. Data: 17 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.
licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 04 setembro de 2019.

Aviso Suspensão de Sessão – A Comissão Especial de Licitação avisa sobre SUSPENSAO DA SESSÃO de PE 034/2019 PAC 048/2019 que tem como objeto REGISTRO DE 
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PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORDENS JUDICIAIS, sendo a nova data de 
realização do mesmo informada posteriormente - Comissão Especial de Licitação – Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 03 de setembro de 2019.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 022/2019 - P.A. Nº 023/2019/SMDS – EMENDA Nº 014/2019
Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento nº 022/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil OSC Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II – AMONP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
16.684.664/0001-57.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e o Decreto Municipal nº 30/2017. 
Do objeto: alterar o Termo de Fomento nº 022/2019 no tocante a CLÁUSULA SEXTA –– DA FISCALIZAÇÃO, designando como Gestora responsável pela fi scalização do 
presente Termo de Fomento a servidora Silvania Aparecida Lopes Teixeira Burato - matrícula 01339008.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento não alcançadas por este Termo de Apostilamento. 
Data assinatura: 03/09/2019. 
Luzia Maria Ferreira / Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG  
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Contagem/MG  
Edital 01/2019 Publicado no Diário Ofi cial no dia 05/04/2019, edição: 4555, pag.31. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG, TORNA PÚBLICO A LISTA COM OS LOCAIS DE VOTAÇÃO, conforme 
abaixo:  

Nº  NOME DAS ESCOLAS ENDEREÇO

1 Escola Municipal Joaquim Teixeira Camargos 
Rua Nossa Sra. de Fátima – Água Branca

2 Escola Municipal Dona Cordelina Silveira Mattos 
Rua Pará de Minas, 666 – Santa Edwiges 

3 Escola Municipal José Ovídio Guerra 
Rua Buganville, 392 – Eldorado

4 Escola Municipal Josefi na de Souza Lima Rua Olímpio Francisco da Silva, 170 – Bela Vista

5 Escola Municipal Professor Geraldo Basílio Ramos 
Rua Jacarandá, 822 – Colonial

6 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Bolsa Família Rua Cel. João Camargos, 56 – Centro

7 Escola Municipal Pedro de Alcântara Júnior Rua Padre Antônio Vieira, 463 – Jardim Industrial

8 Escola Municipal Machado De Assis 
Rua Japurá, 449 – Amazonas

9 Escola Municipal Professora Lígia Magalhães 
Rua Osório de Morais, 957 – Cidade Industrial

10 Escola Municipal Coronel Joaquim Antônio da Rocha Rua Diamante, 930 – São Joaquim

11 Escola Municipal Albertina Alves do Nascimento 
Rua Cinco, 20 – Oitis, Contagem 

12 Unidade Básica de Saúde Novo Boa Vista 
Rua Panamá, 60 – Novo Boa Vista

13 Unidade Básica de Saúde Vale das Amendoeiras 
Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras
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14 Unidade Básica de Saúde Estrela Dalva
Rua Búzios, 56 – Estrela Dalva 

15 Unidade Básica de Saúde Joaquim Murtinho
Rua Lúcia Muniz, n° 476 – Nacional

16 Escola Municipal Professor Hilton Rocha Rua Ingá, 1138 – Industrial São Luiz 

17 Unidade Básica de Saúde Sapucaias Rua Amazonita, 230 – Tropical 

18 Unidade de Referência de Saúde da Família Petrolândia Rua Refi naria Duque de Caxias, 297 – Petrolândia 

19 Unidade Básica de Saúde Novo Riacho 
Rua Rio Orenoco, n° 457 – Novo Riacho 

20 Unidade Básica de Saúde Flamengo 
Monsenhor Messias, 456 – Flamengo

21 Escola Municipal Cândida Rosa do Espírito Santo 
Rua Rio São João, 212 – Riacho das Pedras 

22 Escola Municipal Professora Ana Guedes Vieira Rua VC-4, 777 – Nova Contagem 

23 Administração Regional Vargem Das Flores Rua VL - 7, 249 – Nova Contagem 

24 Escola Municipal Francisco Sales da Silva Diniz Rua Stela Diniz Macedo, 301 – Darcy Ribeiro 

Contagem, 04 de setembro de 2019

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem torna público o resultado da Eleição das 14 (quatorze) entidades representantes da 
Sociedade Civil  para o Biênio 2019/2021 do CMDCAC, conforme Edital 003/2019, publicado no Diário Ofi cial do dia 28/06/2019, edição nº4609 e 1ª Retifi cação do 
Edital 003/2019, publicado no Diário Ofi cial do dia 31/07/2019, edição nº4632.

ENTIDADES ELEITAS:

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADES REPRESENTANTES VOTOS

1º
Titular Centro de Educação Infantil  Bem Te Vi

José William da Silva
23

2ª
Titular Movimento de Luta Pró-Creche e Educação Infantil de Contagem  MLPC Maria Dolores Lima de Paiva 17

3ª
Titular Organização Educacional João XXII - Irmã Elvira Eva Venceslau Custódio 15

4º
Titular Centro de Atendimento e Inclusão Social CAIS Dinalva Martins 15

5º
Titular Centro de Referência a Criança e o Adolescente - CRESCER Patrícia Lemos 13

6º 
Titular Instituto São Domingos Sávio Sônia Maria Santos Soares

12

7º
Titular Creche Comunitária Lago Azul Simone Cristina da Silva 12

8ª
Suplente Associação Dona Marilene Pinto de Mattos - CEI Dona Belinha Maria Bernadete Faria Santos 11

9ª
Suplente Associação Príncipe da Paz

Suzana Kátia Araújo
09

10ª
Suplente Ass. Com. Força Unida do B. Estaleiro – CEI Raios de Sol Vicente Xavier Mendes 07

11º
Suplente Núcleo Incentivo a Cultura -NIC

Deniza Pereira
07

12º
Suplente Associação Comunitária Remanescentes -  ACRE Adair Vicente 07

13º
Suplente Associação Cidadã Esporte e Assistência -  ACEAS Rose Mary Teixeira 07
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14ª
Suplente Kiryus arte Kátia Helena de Jesus Soares 06

Para as entidades que obtiveram a mesma quantidade de votos foi utilizado o critério de desempate previsto no paragrafo único, art. 8º, do Edital 003/2019.

ENTIDADES NÃO ELEITAS:

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADES REPRESENTANTES VOTOS:

15º Ass. dos Moradores da Vila Estrela Dalva e da Vila São Mateus – CEI Vovó Naly Suely de Oliveira Diniz Rocha 04

16º Inspetoria Madre Mazzarello – Centro de acolhida Chiara Palazzoli Celuta da Cunha Teles 02

Contagem, 03 de setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG, Edital 04/2019 para repasse do Fundo da Infância e Adolescência 

Edital Publicado no Diário Ofi cial no dia 08/07/2019, edição: 4615, páginas 02 a 19.

Termo de Retifi cação da Lista referente ao resultado preliminar das 10 (dez) OSC's selecionadas, bem como, desclassifi cas e eliminadas.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados a 
primeira retifi cação da Lista referente ao resultado preliminar das 10 (dez) OSC's selecionadas, bem como, desclassifi cas e eliminadas, conforme abaixo: 

ONDE SE LÊ:

DESCLASSIFICADOS:

Nome da Instituição Proposta Valor: Pontuação Motivo:

Juventude Com Atitude
Crianças e Adolescentes x Uso e 
Abuso  de Drogas R$59.280,61 Desclassifi cado

Conforme previsto no item 8.7.2 visto que a OSC não apresentou 
documento comprobatório de um ano de inscrição no CMDCAC

Centro de Atendimento e 
Inclusão Social – CAIS Música e Artes na Inclusão R$119.972,82 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  não 
consta assinatura do representante legal  e responsável técnico

NIC – Núcleo de Incentivo a 
Cidadania

Agenda Radical
R$119.999,58 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2, visto que não apresentou Portfólio; Cópia 
do Estatuto;

Associação Comunitária 
Remanescentes – ACRE Resgatando Vidas R$120.000,00 Desclassifi cado Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  

Rede Cidadã 

Projeto Jovens Profi ssionais do 
Futuro

R$120.000,00 Desclassifi cado
Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2 
 

Associação Ser Parte
Dribles e Braçadas para o Futuro

R$119.842,23 Desclassifi cado

O projeto foi desclassifi cado conforme item 8.7.2 do Edital 
04/2019 faltou Portfólio, Declaração de Ciência e Concordância, 
Cópia do Estatuto

Instituição Espírita Lar de 
Marcos

Espaço da Alegria
R$68.382,00 Desclassifi cado

O projeto foi desclassifi cado conforme item 8.7.2 do Edital 
04/2019 faltou Portfólio.

Centro de Apoio 
Promocional e Educacional 
Santo Hermann José  CEPA 

Todo Mundo Tem R$158.500,34 Desclassifi cado
O Projeto está em desacordo com o item 8.7.2 (Diretriz) e o valor 
fora do estipulado no item 10.2.

Associação Move Cultura
Laboratório de Arte Urbana

R$100.840,00 Desclassifi cado Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  

CDM – Cooperação para 
Desenvolvimento e Morada 
Humana Biblioteca Pública na Frigo R$111.723,84 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  não 
consta assinatura do representante legal e responsável técnico

]
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ELIMINADOS:

Nome da Instituição Proposta Valor: Pontuação Motivo:

Associação dos Moradores do 
Bairro Novo Progresso AMONP

Projeto Cultura e Arte para a 
cidadania R$103.250,64 67,5

O valor da proposta ultrapassou o saldo 
disponível

Casa de Apoio à Criança Carente 
de Contagem Esporte em Evidência R$120.000,00 61

O valor da proposta ultrapassou o saldo 
disponível

Kirius, CIA de Artes Educação Criativa R$120.000,00 53,5
O valor da proposta ultrapassou o saldo 
disponível

Instituto Posso Mais
Eu posso Mais Primeiro Emprego R$89.300,00 Eliminado

 Item 8.7.10 recebeu zero no item 1 
Diretriz

Fred – Uma Alternativa a 
Reintegração

 Fred: Dança e Cidadania 
R$ 116.400,00 Eliminado

 Item 8.7.10 recebeu zero no item  4 
Exequibilidades

LEIA-SE:

DESCLASSIFICADOS:

Nome da Instituição Proposta Valor: Pontuação Motivo:

Juventude Com Atitude
Crianças e Adolescentes x Uso e 
Abuso  de Drogas R$118.561,21 Desclassifi cado

Conforme previsto no item 8.7.2 visto que a OSC não 
apresentou documento comprobatório de um ano de 
inscrição no CMDCAC

Centro de Atendimento e 
Inclusão Social – CAIS Música e Artes na Inclusão R$119.972,82 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  
não consta assinatura do representante legal  e responsável 
técnico

NIC – Núcleo de Incentivo a 
Cidadania

Agenda Radical
R$119.999,58 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2, visto que não apresentou Portfólio; 
Cópia do Estatuto;

Associação Comunitária 
Remanescentes – ACRE Resgatando Vidas R$120.000,00 Desclassifi cado Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  

Rede Cidadã 

Projeto Jovens Profi ssionais do 
Futuro

R$120.000,00 Desclassifi cado
Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2 
 

Associação Ser Parte
Dribles e Braçadas para o Futuro

R$119.842,23 Desclassifi cado

O projeto foi desclassifi cado conforme item 8.7.2 do 
Edital 04/2019 faltou Portfólio, Declaração de Ciência e 
Concordância, Cópia do Estatuto

Instituição Espírita Lar de 
Marcos

Espaço da Alegria
R$68.382,00 Desclassifi cado

O projeto foi desclassifi cado conforme item 8.7.2 do Edital 
04/2019 faltou Portfólio.

Centro de Apoio 
Promocional e Educacional 
Santo Hermann José  CEPA 

Todo Mundo Tem R$158.500,34 Desclassifi cado
O Projeto está em desacordo com o item 8.7.2 (Diretriz) e o 
valor fora do estipulado no item 10.2.

Associação Move Cultura
Laboratório de Arte Urbana

R$100.840,00 Desclassifi cado Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  

CDM – Cooperação para 
Desenvolvimento e Morada 
Humana Biblioteca Pública na Frigo R$111.723,84 Desclassifi cado

Conforme Item 8.7.2 não apresentou exigências do item 5.2  
não consta assinatura do representante legal e responsável 
técnico

]

ELIMINADOS:

Nome da Instituição Proposta Valor: Pontuação Motivo:

Associação dos Moradores do 
Bairro Novo Progresso AMONP

Projeto Cultura e Arte para a 
cidadania R$103.250,64 67,5 O valor da proposta ultrapassou o saldo disponível

Casa de Apoio à Criança Carente 
de Contagem Esporte em Evidência R$120.000,00 61 O valor da proposta ultrapassou o saldo disponível

Kirius, CIA de Artes Educação Criativa R$120.000,00 53,5 Não alcançou a pontuação exigida.

Instituto Posso Mais
Eu posso Mais Primeiro Emprego R$89.300,00 Eliminado  Item 8.7.10 recebeu zero no item 1 Diretriz
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Fred – Uma Alternativa a 
Reintegração

 Fred: Dança e Cidadania 
R$ 116.400,00 Eliminado  Item 8.7.10 recebeu zero no item  4 Exequibilidades

Contagem, 04 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre alteração do número dos candidatos para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, por meio da Comissão Organizadora Central, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.967/2005, Edital 01/2019 e resolução 18/2019 do CMDCAC.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, Lei 12.696, de 25 de julho de 2012, a Lei Municipal nº 3967, de 
18 de novembro de 2005, e a Resolução nº 152/2012 e 170/2014 do CONANDA, Resolução nº 18/2019 do CMDCAC. 

RESOLVE:

Art. 1º, os candidatos que tiverem interesse em trocar o número de candidatura poderão requerer na sede do CMDCAC, na data de 09/09/2019, a 10/09/2019, no 
horário de 09:00 as 16:30 horas.
Art. 2º Os números dos candidatos serão obrigatoriamente de três dígitos, ou seja, entre 001 a 999, e deverão ser escolhidos entre os números disponíveis, ou seja, que 
não estejam sendo utilizados por outro candidato. 
Art. 3º A preferência para troca por número disponível ocorrerá por ordem de chegada na sede do CMDCAC.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 04 de setembro de 2019.

Wellington Soares Martins 
Presidente do CMDAC 

C.M.D.P.D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - CMDPD

CONVOCAÇÃO

Contagem, 03 de setembro de 2019

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participarem da 128ª Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de Contagem - CMDPD, que será realizada (quarta-feira), dia 11 de setembro de 2019, às 14h00  na 
Faculdade Una de Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, 424, sala 206 – Beatriz  – Contagem.

Pauta da 128ª Reunião Ordinária do CMDPD – 11 de setembro de 2019.
1 - Informes
2 - Apreciação da 127ª Ata.
3 – Explanação da Associação Parkisonianos de Minas Gerais - ASPARMIG.
4 – Semana da Pessoa com Defi ciência 2019.

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD. 
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Câmara Municipal

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA N° 018/2019

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor de RODRIGO PASSES ANACLETO, MATRÍCULA 3748, GARÇOM, LOTADO NESTE LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, pela suposta prática dos seguintes atos: faltas reiteradas e consecutivas ao trabalho ocasionando a aplicação de diversas advertências pelo mesmo motivo; 
Descumprimento de ordens superiores; Falta de assiduidade e pontualidade; Saída do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.

Tais fatos se comprovados, confi guram prática de diversas infrações:

1. Observar as normas legais e regulamentares (Art. 112, I e VII Lei Municipal n° 2.160/90);
2. Ser assíduo e pontual ao serviço (Art. 112, X, Lei Municipal n° 2.160/90);
3. Inassiduidade habitual (Art. 127, III, Lei Municipal n° 2.160/90).

Estará o infrator sujeito à cominação legal do art. 123, I (advertência), II (suspensão ou multa), e III (demissão) da Lei Municipal n° 2.160/90, caso restem comprovadas 
as imputações feitas.

Para tanto DETERMINO:

Artigo 1°. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometida:

I – Leandro Alexandre Perche;
II – Iara Marta Coleta Castro;
III – Isabella Priscilla Oliveira dos Reis.

Parágrafo único – designo para Presidente e Relator do processo o servidor Leandro Alexandre Perche.

Artigo 2°. Determino a citação do servidor Rodrigo Passes Anacleto, matrícula 3748, garçom, lotado neste legislativo municipal para responder a todos os termos do 
Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal fi nalidade.

Artigo 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Câmara Municipal de Contagem, 20 de agosto de 2019.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
-Vereador Presidente-
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