
receita tributária e de transferências 
governamentais, em 2004, passou 
para 25%, em 2005. Na educação foi 
cumprida a meta de 25% exigida pela 
Constituição Federal: foram aplicados 
R$ 80 milhões 500 mil, em 2005, R$ 4 
milhões a mais do que em 2004.  

Após a apresentação, o vereador 
Ciro Campos pediu a palavra e cumpri-
mentou o atual governo por ter 
conseguido, com tão poucos recursos, 
fazer tanto por Contagem. O vereador 
Lucas Cardoso também aproveitou 
a oportunidade para lembrar que a 
transparência, “característica desse 
governo”, começa a dar novos rumos 
para o desenvolvimento de Conta-
gem. “Cobramos muito sim, mas 
reconhecemos que Contagem está 
muito melhor”, afirmou.
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Prefeitura presta contas e demonstra 
avanços na gestão de recursos
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Em cumprimento à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), a Prefeitura 
de Contagem realizou na Câmara 
Municipal dia 23 de fevereiro, audiên-
cia pública para prestação de contas 
do último quadrimestre de 2005. Os 
dados apresentados também serão 
enviados ao Tribunal de Contas do 
Estado até o fim de março.

Os números, que foram apresen-
tados pelo controlador do Município, 
Eurico Bitencourt Neto, comprovam 
que, apesar de a atual administração 
trabalhar com o orçamento reduzido 
e ter herdado uma dívida de mais de 
R$ 656 milhões, foi possível colocar a 
casa em ordem e realizar investimen-
tos. As áreas mais beneficiadas foram 
a da saúde e a social. 

De acordo com os números 

 apresentados, a atual administração 
conseguiu aumentar a arrecadação 
do município de R$ 408 milhões, em 
2004, para R$ 455 milhões, em 2005, 
superando as metas previstas.

A receita tributária do município 
também aumentou de aproximada-
mente R$ 66 milhões, em 2004, para 
R$ 72 milhões, em 2005. Já a arre-
cadação de impostos, como IPTU, ISS 
e ITBI, aumentou de R$ 58 milhões, 
em 2004, para R$ 64 milhões, em 
2005. Durante a audiência, Eurico 
Bitencourt explicou que, “graças ao 
empenho do Executivo, foi possível 
utilizar os valores arrecadados para 
investir em saúde, educação e nas 
áreas sociais”.

A Administração Municipal 
também comprovou a redução do 

percentual das despesas com pessoal, 
que em 2005 foi de 47,95% da receita 
corrente líquida do município. Por lei, 
poderia ser gasto até 54%. 

Como conseqüência das medidas que 
colocaram as finanças do município em 
ordem, durante o ano de 2005 a dívida 
consolidada líquida de Contagem tam-
bém foi reduzida. Em 2004, ela atingia 
100% da receita corrente líquida e este 
ano foi reduzida a 92%. Por lei, o limite 
de endividamento de um município 
pode atingir o máximo de 120% da sua 
receita corrente líquida. 

De acordo com o controlador, a 
redução da dívida mostra o aumento 
da capacidade da Prefeitura em cumprir 
seus compromissos. Como exemplo, ele 
apresentou o aumento na aplicação 
de recursos em saúde, que de 16% da 

Apesar da dívida herdada de mais de R$ 656 milhões, a Administração
 Municipal arrumou a casa e garantiu investimentos

Controlador do município 
apresenta prestação de 
contas do governo
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Leis

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006

Estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos da 

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e dá outras 

providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O Plano de Carreira e a Remuneração dos Servi-

dores da Educação da Fundação de Ensino de Contagem 

– FUNEC - serão regidos pelo disposto nesta Lei.

§1º Aplica-se subsidiariamente aos servidores da Edu-

cação da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - o 

disposto no Plano de Carreira e Remuneração do Quadro 

dos Servidores da Educação da Prefeitura Municipal de 

Contagem, Lei nº 3.367, de 1º de dezembro de 2000.

§2º Os servidores do Quadro do Magistério da Fundação 

de Ensino de Contagem – FUNEC serão regidos pelo dis-

posto nesta Lei, pelo Estatuto dos Servidores do Quadro 

do Magistério Público de Contagem, Lei nº 3.366, de 1º 

de dezembro de 2000, no que lhes for aplicável.

§3º Os servidores públicos lotados na Fundação de Ensino 

de Contagem estarão submetidos ao regime jurídico 

único do servidor público, estabelecido pelo Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Contagem, Lei 

Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

Art. 2º Os agentes públicos da Educação da Fundação 

de Ensino de Contagem estarão subdivididos em dois 

quadros distintos:

I - Quadro do Magistério da Fundação de Ensino de 

Contagem – FUNEC, da área fim da educação, conforme 

descrito no Anexo I desta Lei, composto pelos seguintes 

cargos:

a) cargos de provimento efetivo da classe de Professor de 

Educação Básica, que terão atuação na Educação Básica, 

no nível de Ensino Médio nas modalidades Regular, Edu-

cação de Jovens e Adultos e Educação Profissional;

b) cargos de provimento efetivo da classe de Pedagogos, 

que terão atuação na Educação Básica, no nível de Ensino 

Médio, nas modalidades Regular, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional;

c) cargos de provimento em comissão de Diretor de 

Estabelecimento de Ensino;

II – Quadro dos Servidores da Educação da Fundação 

de Ensino de Contagem – FUNEC -, cujos cargos serão 

classificados como de atividade da área da Educação, 

conforme descrito no Anexo II desta Lei, composto pelos 

seguintes cargos de provimento efetivo, de natureza 

administrativa:

a) Secretário Escolar;

b) Auxiliar de Secretaria Escolar;

c) Auxiliar de Biblioteca Escolar;

d) Assistente Escolar;

e) Agente de Serviços Escolares;

f) Auxiliar de Serviços Escolares;

g) Técnico Superior em Biblioteconomia;

h) Técnico Superior em Assuntos Educacionais.

§1º A Estrutura prevista na alínea b do inciso I e no inciso 

II deste artigo aplica-se aos servidores da rede municipal 

de educação da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura, regidos pela Lei n. 3.367, de 1º de 

dezembro de 2000.

§2o As atribuições dos cargos efetivos do Quadro do 

Magistério da Educação da Fundação de Ensino de Conta-

gem – FUNEC estão especificadas no Anexo III desta Lei.

§3o As atribuições dos cargos efetivos do Quadro dos 

Servidores da Educação da Fundação de Ensino de Conta-

gem – FUNEC estão especificadas no Anexo IV desta Lei.

§4o A Tabela de Correlação de Cargos e Vencimento dos 

cargos a que se refere o caput deste artigo com os cargos 

definidos pela Lei 2.236, de 03 de julho de 1991 e pela 

Lei nº 2.772, de 18 de setembro de 1995 será definida em 

Portaria da Superintendência Geral da FUNEC, no prazo 

de até 90 dias contados da sanção desta Lei.

Art. 3º O enquadramento dos ocupantes dos cargos efe-

tivos a que se refere a Lei 2.236, de 03 de julho de 1991 

e a Lei nº 2.772, de 18 de setembro de 1995, no Plano de 

Carreira de que trata esta Lei, será realizado tomando-

se como referência o vencimento básico percebido pelo 

servidor na data da publicação desta Lei.

§1º Dar-se-á o enquadramento:

I – direto, em cargo correspondente ao ocupado anteri-

ormente;

II – indireto, mediante correção de desvios de função.

§2º O enquadramento levará em consideração o tempo 

de serviço e a habilitação dos servidores abrangidos por 

esta Lei e será precedido de estudo a ser desenvolvido 

por comissão especial a ser instituída para esse fim especí-

fico, que determinará regras e critérios a serem utilizados 

para fins de enquadramento.

§3º Para fins do enquadramento de que trata este artigo será 

computado todo o tempo de serviço prestado no mesmo car-

go, continuado ou não, na administração direta, autárquica e 

fundacional da Prefeitura Municipal de Contagem.

Art. 4o Para ser integrado nos novos planos de carreira 

de que trata esta Lei, o servidor efetivo da Fundação 

Educacional de Contagem – FUNEC deverá formalizar sua 

opção nos termos do regulamento a ser definido pelo 

Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único O cargo dos servidores que manifestarem 

a opção, na forma do caput deste artigo, ficará automati-

camente transformado.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 5o Cabe a Superintendência Geral da Fundação de 

Ensino de Contagem – FUNEC constituir Comissão Especial 

composta de 5 (cinco) membros, para elaboração da 

proposta de enquadramento dos servidores efetivos da 

Fundação, de acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 6o Ficam extintos os seguintes cargos do Quadro de 

Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, 

previstos na Lei 2.236, de 03 de julho de 1991 e na Lei nº 

2.772, de 18 de setembro de 1995.

I - No quadro quantitativo de cargos efetivos da área 

administrativa:

a) 01 cargo de Auxiliar Administrativo I;

b) 01 cargo de Auxiliar Administrativo II;

c) 07 cargos de Auxiliar Administrativo III;

d) 17 cargos de Auxiliar de Serviços I;

e) 100 cargos de Auxiliar de Serviços II;

f) 50 cargos de Auxiliar de Serviços III;

g) 01 cargo de Assistente Administrativo I;

h) 19 cargos de Assistente Administrativo II;

i) 02 cargos de Assistente Técnico de Biblioteca I;

j) 26 cargos de Assistente Técnico de Biblioteca II;

k) 01 cargo de Técnico Superior em Biblioteconomia I;

l) 01 cargo de Técnico Superior em Biblioteconomia II;

m) 01 cargo de Técnico Superior em Biblioteconomia III;

n) 10 cargos de Oficial de Manutenção I;

o) 10 cargos de Oficial de Manutenção II;

p) 10 cargos de Oficial de Manutenção III;

q) 07 cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar I;

r) 53 cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar II;

s) 27 cargos de Disciplinário Escolar I.

II - No quadro quantitativo de cargos efetivos da área do 

magistério:

a) 22 cargos de Professor da área do Magistério;

b) 04 cargos de Professor da área do Magistério/Psicologia;

c) 04 cargos de Professor da área Técnica de Segurança do 

Trabalho/Psicologia;

d) 31 cargos de Professor da área Técnica de Contabili-

dade, Secretariado e Administração;

e) 09 cargos de Psicólogo Educacional;

f) 01 cargo de Inspetor Escolar.

Parágrafo único Os cargos efetivos extintos de acordo 

com o disposto nas alíneas d, e, f, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s 

do inciso I deste artigo ficam renomeados de acordo com 

o disposto no Anexo V desta Lei.

Art. 7o O Poder Executivo fica autorizado a abrir Crédito 

Orçamentário Suplementar ao orçamento do Município 

para o cumprimento desta Lei, utilizando recursos de an-

ulação do próprio orçamento ou excesso de arrecadação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 9º Revogam-se as Leis nº 2.236, de 03 de julho de 

1991 e nº 2.772, de 18 de setembro de 1995.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006
ANEXO I
QUADRO DO MAGISTÉRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO PROVIMENTO CLASSE Habilitação Básica Nº DE CARGOS

Pedagogo Efetivo PED Graduação em Pedagogia 40

Professor de Português Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 60

Professor de Inglês Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 30

Professor de Matemática Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 60

Professor de Geografia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 30

Professor de História Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 40

Professor de Biologia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 45

Professor de Física Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 30

Professor de Química Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 35

Professor de Arte Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 15

Professor de Educação Física Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 25

Professor de Filosofia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 10

Professor de Sociologia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena 10

Professor de Psicologia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

04

Professor de Informática Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

10

Professor de Química Industrial Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

10

Professor de Segurança do 

Trabalho

Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

08

Professor de Enfermagem Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

10

Professor de Patologia Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

10

Professor de Contabilidade e 

Administração

Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

20

Professor de Direito Efetivo PEB 2 Licenciatura Plena e/ou ha-

bilitação para a disciplina

04

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO 

CARGO

PROVIMENTO NÍVEL Habilitação básica Nº DE CARGOS

Diretor de Estabel-

ecimento de Ensino

Em comissão - com 

recrutamento limitado

IV Graduação superior com licenciat-

ura plena, na área de educação, 

mediante consulta a comunidade

25

 

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006
ANEXO II
QUADRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO PROVIMENTO CLASSE HABILITAÇÃO 

BÁSICA

Nº DE CARGOS

Agente de Serviços Escolares Efetivo AgSE Alfabetizado 50

Auxiliar de Serviços Escolares Efetivo AxSE Alfabetizado 120

Assistente Escolar Efetivo AE Ensino Médio 30

Auxiliar de Secretaria Escolar Efetivo AScE Ensino Médio 60

Auxiliar de Biblioteca Escolar Efetivo ABE Ensino Médio 30

Secretário Escolar Efetivo SE Ensino Médio 30

Técnico Superior em Biblioteconomia Efetivo TSB Ensino Superior 3

Técnico Superior em Assuntos Educacionais Efetivo TSE Ensino Superior 8

 

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006
ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC

A) CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Atribuições:

• Exercer a docência participando da elaboração do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino;

• Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

• Zelar pela aprendizagem dos alunos;

• Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

• Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar;

• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

• Cumprir o Regimento Escolar da FUNEC, bem como a legislação vigente;

• Orientar os estágios de Educação Profissional, quando necessário.

PEDAGOGO

Atribuições:

• Exercer a coordenação pedagógica nos estabelecimentos de ensino;

• Promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;
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• Participar da elaboração, coordenação e implementação 

do Projeto Pedagógico da Escola;

• Colaborar na Elaboração do Currículo Pleno da Escola;

• Assessor pedagogicamente os docentes, coordenadores 

de cursos e diretores;

• Proceder, sistematicamente, a avaliação do trabalho 

pedagógico;

• Articular as atividades culturais e esportivas da escola;

• Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, 

bem como o aproveitamento escolar dos mesmos;

• Coordenar o processo de formação continuada dos 

educadores da escola;

• Cumprir o Regimento Escolar da FUNEC, bem como a 

legislação vigente;

• Promover ações de integração dos alunos ao mundo do 

trabalho.

B) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DIRETOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Atribuições:

• Dirigir unidade escolar da FUNEC;

• Coordenar a elaboração e a implementação do Projeto 

Pedagógico da Escola;

• Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades da 

Unidade Escolar;

• Promover a articulação da comunidade escolar em 

busca da qualidade do processo educacional;

• Representar as atividades administrativas e pedagógicas 

da Unidade Escolar;

• Elaborar e encaminhar registros de freqüência e pontu-

alidade dos Servidores da Unidade Escolar;

• Efetivar o processo de gestão democrática, fortalecendo 

os Colegiados Escolares e demais instâncias participativas 

da Unidade Escolar;

• Zelar pela segurança e disciplina da unidade escolar;

• Apresentar relatórios de gestão da Unidade Escolar;

• Planejar, autorizar e fiscalizar a aplicação de recursos 

financeiros e prestar contas, apresentando demonstra-

tivos financeiros da Unidade Escolar à Superintendência 

da FUNEC e à comunidade escolar.

 

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006
ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO QUADRO DOS SERVI-

DORES DA EDUCAÇÃO DA FUNEC

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES

Atribuições:

• Observar atentamente o movimento de pessoas e 

materiais em prédios da FUNEC zelando, também, pela 

perfeita conservação de suas instalações;

• Proceder à abertura e fechamento do prédio no horário 

regulamentar, fixado pela  administração;

• Encaminhar ao Administrador a correspondência 

recebida;

• Encaminhar os visitantes ao setor competente;

• Zelar pela segurança da Unidade de ensino;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico;

• Zelar pela boa conservação do local de trabalho, 

evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que 

possam ser ocasionados por terceiros;

• Receber, do responsável pelo turno anterior a vigilância 

do local do trabalho, observando as condições do mesmo, 

a fim de comunicar à chefia imediata ou ao responsável 

pelo estabelecimento as irregularidades porventura 

existentes;

• Executar conforme orientação da chefia imediata ou 

do responsável do estabelecimento do qual faz parte, 

serviços gerais de pequena complexidade;

• Efetuar rondas, a fim de constatar a existência de pos-

síveis irregularidades;

• Verificar, ao final do expediente, as condições do local 

de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem; 

• Comunicar imediatamente ao setor responsável e a 

autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, 

distúrbios ou furtos  no local de trabalho;

• Desempenhar outras funções compatíveis com a natu-

reza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo Diretor.

AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES

Atribuições:

• Realizar serviços manuais de limpeza, acondiciona-

mento e distribuição de material de copa, carregamentos 

e outros serviços auxiliares 

• Preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;

• Requisitar à Administração o material de limpeza e 

controlar seu consumo;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico

• Desempenhar serviços de portaria no próprio setor de 

trabalho;

• Carregar e descarregar veículos;

• Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas 

dependências de seu setor de atuação;

• Responsabilizar-se por consertos simples de fechaduras, 

portas e janelas, instalações hidráulicas e elétricas;

• Executar tarefas de interesses das escolas, tais como 

pequenas compras e serviços bancários;

• Executar, quando necessário, serviços de limpeza e 

capina;

• Executar serviços de manutenção dos prédios e insta-

lações da FUNEC, de modo geral..

• Desempenhar outras funções compatíveis com a natu-

reza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Diretor.

ASSISTENTE ESCOLAR

Atribuições:

• Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos 

de assistência ao educando, juntamente com a equipe 

pedagógica;

• Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene 

pessoal, ambiental e alimentar;

• Prestar primeiros socorros e junto à direção cuidar do 

encaminhamento médico se necessário;

• Controlar a disciplina e movimentação de alunos no 

âmbito da escola;

• Contribuir no desenvolvimento de atividades sociais e 

esportivas, comemorações, festas e outras solenidades 

promovidas pela escola;

• Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico

• Desempenhar outras atividades compatíveis com a na-

tureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.  

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

Atribuições:

• Atender ao público, alunos, professores e pessoal ad-

ministrativo, prestando-lhes as informações solicitadas;

• Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes 

ao pessoal e ao ensino.

• Manter atualizados arquivos, fichários e livros de 

registro;

• Auxiliar a direção na organização do calendário escolar;

• Controlar o material permanente, de consumo e os 

equipamentos da Secretaria;

• Redigir a correspondência da escola e controlar sua 

expedição e recebimento;

• Executar os serviços de digitação da secretaria  da 

escola, quando necessário;

• Organizar o funcionamento dos serviços de escrituração 

escolar do aluno e dos profissionais da escola;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico

• Desempenhar outras atividades compatíveis com a na-

tureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção. 

SECRETÁRIO ESCOLAR

Atribuições:

• Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de 

secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, 

boletins, transposição de graus e médias e controle de 

freqüência dos alunos;

• Manter atualizados arquivos, fichários e livros de 

registro;

• Controlar o material permanente, de consumo, e os 

equipamentos da Secretaria;

• Redigir a correspondência da escola e controlar sua 

expedição e recebimento;

• Participar de reuniões, quando solicitada, lavrando as 

atas correspondentes;

• Executar os serviços de digitação da secretaria da escola, 

quando necessário;

• Distribuir e acompanhar os encargos da secretaria por 

seus auxiliares;

• Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrit-

uração em formulários e impressos;

• Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos 

e expedidos, procedendo a anotações e controle;

• Preencher e providenciar requisitos de materiais, cópias 

e outros;

• Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméti-

cos simples;

• Arquivar correspondências, documentos, circulares, 

portarias, normas e processos;

• Controlar e manter atualizados arquivos e fichários;

• Elaborar, atualizar e conferir folhas de pagamento, 

relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais;

• Organizar e manter em dia a Publicação de Leis , 

Regulamentos , Diretrizes, Ordens de Serviços, Circulares 

, Resoluções e todos os documentos recebidos / e ou 

expedidos;

• Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, trans-

ferência e conclusão de cursos ;

• Confeccionar toda documentação relacionada  à vida 

escolar do aluno e dos profissionais da escola;

• Participar de formação continuada e de reuniões ped-

agógicas e administrativas para as quais for convocado;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico;

• Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.  

TÉCNICO SUPERIOR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Atribuições:

• Executar atividades de planejamento, assessoramento e coordenação de programas e projetos educacionais;

• Auxiliar no processo de avaliação e acompanhamento das diretrizes educacionais;

• Desenvolver ações que visem a implementação das políticas educacionais da instituição;

• Elaborar  e analisar relatórios e demonstrativos que subsidiem as ações institucionais;

• Assessorar a gestão financeira, pedagógica e administrativa da Instituição.

 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Atribuições:

• Colaborar no atendimento dos usuários em suas demandas de pesquisas e estudo, orientando-os no uso dos catál-

ogos e na localização de materiais bibliográficos e audio-visuais;

• Conferir e registrar novos ítens do acervo da biblioteca, preparando-os para o procedimento técnico;

• Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audio-visuais da biblioteca;

• Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográ-

fico;

• Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os correta-

mente nas estantes e armários, para facilitar a localização e uso;

• Proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras;

• Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audio-visuais de acordo com normas pré –estabelecidas pela 

biblioteca;

• Controlar pedidos de reservas e os empréstimos de livros e outros materiais anotando as situações em fichas próprias;

• Controlar devoluções de livros e outros materiais emprestados e dentro dos prazos previstos, mediante rotinas 

próprias;

• Recuperar livros e materiais da biblioteca;

• Colaborar nas promoções culturais da biblioteca de acordo com a programação estabelecida;

• Selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a 

circulação desses materiais;

• Divulgar informações por meio de boletins ou outros;

• Incentivar e orientar a consulta e pesquisa;

• Sugerir ao administrador a aquisição de publicações diversas;

• Promover campanhas periódicas para despertar ou incrementar o gosto pela leitura;

• Promover eventos para o enriquecimento do acervo bibliográfico;

• Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;

• Executar outras funções compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelo administrador

TÉCNICO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA

Atribuições:

• Coordenar a política de informação da instituição;

• Coordenar e supervisionar a organização das bibliotecas;

• Executar serviços técnicos de biblioteca, divulgar o acervo documental, atender consultas, pesquisas bibliográficas e 

de interesse;

• Efetuar referências bibliográficas, a fim de dotar as bibliotecas das Unidades do Material necessário ao seu funciona-

mento;

• Promover cursos de Formação Continuada, visando o bom desempenho dos auxiliares de biblioteca escolar;

• Preparar e divulgar o acervo documental (periódicos, boletins, listagens  e outros).

• Coordenar e supervisionar a organização das bibliotecas;

• Executar serviços técnicos da biblioteca, divulgar o acervo documental, atender consultas, pesquisas bibliográficas e 

de interesse;

• Efetuar referências bibliográficas, a fim de dotar as bibliotecas das Unidades do material necessário ao seu funciona-

mento;

• Apresentar relatórios semestrais das ações de informação desenvolvidas;

• Responsabilizar-se pelo patrimônio das bibliotecas;

• Promover a formação continuada dos servidores ,visando o bom desempenho dos auxiliares de biblioteca.

 

LEI nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006
ANEXO V
RELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS RENOMEADOS

DENOMINAÇÃO ANTERIOR DENOMINAÇÃO ATUAL

Auxiliar de Serviços I e II

Oficial de Manutenção I, II e III

Auxiliar de Serviços Escolares

Auxiliar de Serviços III Agente de Serviços Escolares

Auxiliar de Secretaria Escolar I e II Auxiliar de Secretaria Escolar

Assistente Técnico de Biblioteca I e II Auxiliar de Biblioteca Escolar

Disciplinário Escolar Assistente Escolar

Técnico Superior em Biblioteconomia I, II e III Técnico Superior em Biblioteconomia

LEI COMPLEMENTAR nº 010, de 23 de fevereiro de 2006
Altera o Anexo II da Lei Complementar nº 006, de 26 de setembro de 2005 e dá outras providências.

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

Art. 1º O Anexo II da Lei Complementar nº 006, de 26 de setembro de 2005, passa a vigorar com a redação dada pelo 

Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 2º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial do Município, no prazo de trinta dias, a consolidação da Lei 

Complementar nº 006 com as alterações resultantes desta Lei Complementar.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 010, de 23 de fevereiro de 2006

ANEXO II 

QUADRO QUANTITATIVO GERAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NÍVEL QUANT. CARGO FORMA DE 
PROVIMENTO

REQUISITO PARA 
PROVIMENTO

ATRIBUIÇÕES

I 157 Agente de Gabinete Amplo Alfabetizado Auxiliar o gabinete em atividades adminis-
trativas de baixa complexidade.

II 190 Oficial de Gabinete Amplo Alfabetizado Auxiliar o gabinete em atividades adminis-
trativas de média e alta complexidade.
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Decretos

DECRETO nº 318, de 20 de fevereiro de 2006

Autoriza baixa patrimonial dos bens móveis que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e considerando o Ofício da Diretoria de 

Patrimônio, da Secretaria Municipal de Administração, OF/DPT/017/2006, de 09 de fevereiro de 2006;

DECRETA:

Art.1o Fica autorizada a baixa patrimonial, por furto, dos bens móveis discriminados no Anexo I deste Decreto.

Art.2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

DECRETO nº 318, de 20 de fevereiro de 2006

III 114 Gerente Amplo Alfabetizado Gerenciamento da execução dos projetos e 
atividades do órgão a que se vincule

19 Assessor Adminis-
trativo

Amplo Ensino Médio Completo Assessoramento aos órgãos de segundo e 
terceiro graus hierárquicos na consecução 
dos projetos e atividades concernentes às 
respectivas áreas de atuação.

IV 72 Diretor de Escola 
Municipal

Limitado Ensino Superior na Área 
do Magistério, mediante 
consulta à Comunidade 
Escolar.

Direção de estabelecimento municipal 
de ensino

V 07 Administrador 
Regional

Amplo Alfabetizado Desenvolvimento de atividades políticas 
e administrativas em sua área de circun-
scrição regional.

01 Assessor Jurídico Amplo Bacharelado em Direito, 
com habilitação legal para 
o exercício da profissão.

Assessoramento jurídico ao Controlador 
Geral e aos demais órgãos da Controlado-
ria Geral do Município

01 Auditor Assistente Amplo Ensino Médio Completo Assessoramento ao Sistema Municipal de 
Controle Interno

02 Corregedor Munici-
pal Assistente

Amplo Nível Superior de Esco-
laridade

Exercício das atividades de corregedoria

15 Secretário Executivo Amplo Ensino Médio Completo Chefia do Apoio Administrativo das Secre-
tarias ou órgãos a elas equiparados

75 Diretor Amplo Ensino Fundamental 
Completo

Direção das atividades do órgão a que 
se vincule

15 Assessor Técnico Amplo Ensino Médio Assessoramento técnico aos órgãos de 
segundo e terceiro graus hierárquicos na 
elaboração dos projetos e condução das 
atividades concernentes às respectivas 
áreas de atuação.

04 Assessor de Políticas 
Públicas 

Amplo Ensino Médio Formulação e Condução das políticas de 
inclusão e proteção social

VI 44 Coordenador Amplo Ensino Fundamental 
Completo

coordenar os projetos e atividades da 
Coordenadoria ou Superintendência a que 
se vincule

01 Corregedor Mu-
nicipal

Amplo Nível Superior de Esco-
laridade

Direção e Exercício das atividades de 
corregedoria

01 Coordenador de Au-
ditoria Operacional

Amplo Bacharelado em Ciências 
Contábeis, ou Direito, ou 
Administração ou Econo-
mia

Direção do Subsistema de Auditoria 
Operacional

01 Coordenador de Au-
ditoria de Gestão

Amplo Bacharelado em Ciências 
Contábeis, ou Direito, ou 
Administração ou Econo-
mia

Direção do Subsistema de Auditoria de 
Gestão

01 Ouvidor Municipal Amplo Nível superior de esco-
laridade

Exercício de atividades de ouvidoria no 
âmbito do Município

15 Assessor Especial Amplo Nível Superior de Esco-
laridade

Assessoramento aos órgãos de primeiro 
grau hierárquico na formulação das políti-
cas e elaboração e condução dos projetos 
concernentes às respectivas áreas de 
atuação.

VII 05 Gestor Público I Amplo Nível superior de escolari-
dade e 04 (quatro) anos de 
experiência em sua área 
específica de atuação

Coordenação de Projetos ou atividades 
especiais por delegação do Gabinete da 
Prefeita

VIII 10 Gestor Público II Amplo Nível superior de esco-
laridade e 08 (oito) anos 
de experiência em sua área 
específica de atuação

Coordenação de Projetos especiais de 
maior grau de complexidade por del-
egação do Gabinete da Prefeita

01 Procurador Geral 
Adjunto

Amplo Bacharelado em Direito, 
com habilitação legal para 
o exercício da advocacia

Exercício das atividades delegadas pelo 
titular do órgão e substituí-lo em suas 
ausências e impedimentos.

09 Secretário Adjunto Amplo Ensino Fundamental 
Completo

Exercício das atividades delegadas pelo 
titular do órgão e substituí-lo em suas 
ausências e impedimentos.

NÍVEL 
ESPE-
CIAL

01 Chefe de Gabinete 
do Prefeito

Amplo Ensino Fundamental 
Completo

Exercer as atividades da chefia executiva 
de gabinete do Prefeito

01 Controlador Geral 
do Município

Amplo Bacharelado em Ciências 
Contábeis, ou Direito, 
ouAdministração ou Econo-
mia

Direção Superior do Sistema Municipal de 
Controle Interno

01 Procurador Geral do 
Município

Amplo Bacharelado em Direito 
com habilitação legal para 
o exercício da advocacia

Direção superior das atividades jurídicas da 
Administração Pública Municipal

10 Secretário Municipal Amplo Ensino Fundamental 
Completo

Direção superior do órgão a que se vincule

LEI COMPLEMENTAR nº 011, de 23 de fevereiro de 2006
Dispõe sobre criação e extinção de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração Direta do Poder Execu-

tivo Municipal

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

Art. 1° Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo e recrutamento limitado, que passam a integrar o 

quadro de servidores da educação, na forma da Lei nº 3.367, de 1º de dezembro de 2000:

Cargo Quantitativo Remuneração Qualificação

Auxiliar de Serviço Escolar 472 R$ 300,00 Alfabetizado

Agente de Serviço Escolar (Zelador escolar) 168 R$ 300,00 Ensino Fundamental

Art. 2º São atribuições do cargo de Auxiliar de Serviço Escolar:

I - realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros 

serviços auxiliares;

II - preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;

III - requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo;

IV - participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;

V - executar, quando necessário, serviços de limpeza e manutenção;

VI - desempenhar outras funções compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo Diretor da 

unidade de ensino.

Art. 3º São atribuições do cargo de Agente de Serviço Escolar (Zelador escolar):

I - proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela administração escolar;

II - zelar pela segurança da unidade de ensino;

III - participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;

IV - zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser 

ocasionados por terceiros;

V - receber, do responsável pelo turno anterior, o estabelecimento de ensino para vigilância, observando as condições 

do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata ou ao responsável pelo estabelecimento as irregularidades porven-

tura existentes;

VI - executar serviços gerais de pequena complexidade, especialmente de manutenção predial;

VII - efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades;

VIII - desempenhar outras funções compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo Diretor.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, até o limite das vagas criadas nesta Lei, mediante opção do 

servidor:

I – os cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços I e de Auxiliar de Serviços II, lotados e em exercício na Secre-

taria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e nas Escolas Municipais na data de publicação desta lei, que passarão 

a denominar-se Auxiliar de Serviço Escolar;

II – os cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, lotados e em exercício na Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura e nas Escolas Municipais na data de publicação desta lei, que passarão a denominar-se 

Agente de Serviço Escolar;

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, mediante Decreto, cargos vagos de Auxiliar de Serviços I e II 

em Auxiliar de Serviço Escolar e cargos vagos de Auxiliar de Serviço III em Agente de Serviço Escolar.

Art. 6º Das transformações de cargo a que se referem os arts. 4º e 5º desta Lei não poderá resultar aumento do quan-

titativo de cargos, fixado no art. 1º desta Lei, devendo o Chefe do Poder Executivo promover sua regulamentação em 

até 30 dias da entrada em vigor desta Lei.

Art. 7º Ficam criados 30 (trinta) cargos de Secretário Escolar e 30 (trinta) cargos de Disciplinário, cujas características e 

atribuições estão descritas na Lei Municipal n. 3.629, de 26 de dezembro de 2002.

Art. 8º Os incisos I e III do art. 1º da Lei Municipal nº 3.629, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 1º ..............................................................................

I – Secretário Escolar – total 83;

II - ......................................................................................

III – Disciplinário Escolar – total 124.”

Art. 9º Ficam extintos os seguintes cargos e seus quantitativos, pertencentes ao quadro de pessoal da Administração 

Direta do Município de Contagem:

I – 7 (sete) cargos de Administrador de Cemitério I, criados pela Lei n. 2102/90;

II – 7 (sete) cargos de Administrador de Cemitério II, criados pela Lei 2102/90;

III – 1 (um) cargo de Administrador Escolar AE3, criado pela 1805/87;

IV – 3 (três) cargos de Administrador Escolar AE4, criados pela 1805/87;

V – 36 (trinta e seis) cargos de Auxiliar de Manutenção e Obras, criados pela Lei 2102/90;

VI – 5 (cinco) cargos de Auxiliar Técnico em Desenho, criados pela Lei 2102/90;

VII – 10 (dez) cargos de Auxiliar Técnico em Processamento de Dados I, criados pela Lei n. 2102/90;

VIII – 17 (dezessete) cargos de Auxiliar Técnico em Processamento de Dados II, criados pela Lei 2102/90;

IX – 5 (cinco) cargos de Auxiliar Técnico em Serviços Gráficos I, criados pela Lei 2102/90;

X – 3 (três) cargos de Comprador I, criados pela Lei 2102/90;

XI – 3 (três) cargos de Comprador II, criados pela Lei 2102/90;

XII – 3 (três) cargos de Costureira I, criados pela Lei 2340/92;

XIII – 10 (dez) cargos de Costureira II, criados pela Lei 2340/92;

XIV – 5 (cinco) cargos de Eletricista de Veículos I, criados pela Lei 2340/92;

XV – 5 (cinco) cargos de Eletricista de Veículos II, criados pela Lei 2340/92;

XVI – 10 (dez) cargos de Mecânico I, criados pela Lei 2102/90;

XVII – 2 (dois) cargos de Operador de Máquina I, criados pela Lei 2102/90;

XVIII – 2 (dois) cargos de Operador de Máquina II, criados pela Lei 2102/90;

XIX – 5 (cinco) cargos de Técnico em Publicidade I, criados pela Lei 2340/92;

XX – 5 (cinco) cargos de Técnico em Publicidade II, criados pela Lei 2340/92;

XXI – 15 (quinze) cargos de Técnico em Microfilmagem I, criados pela Lei 2102/90;

XXII – 10 (dez) cargos de Técnico em Processamento de Dados I, criados pela Lei 2102/90;

XXIII – 4 (quatro) cargos de Técnico Superior em Assuntos Educacionais I, criados pela Lei 2102/90;

XXIV – 4 (quatro) cargos de Técnico Superior em Assuntos Educacionais II, criados pela Lei 2102/90;

XXV – 4 (quatro) cargos de Técnico Superior em Assuntos Educacionais III, criados pela Lei 2102/90;

XXVI – 2 (dois) cargos de Técnico Superior em Economia de Transportes I, criados pela Lei 2340/92;

XXVII – 2 (dois) cargos de Técnico Superior em Economia de Transportes II, criados pela Lei 2340/92;

XXVIII – 2 (dois) cargos de Técnico Superior em Economia de Transportes, criados pela Lei 2340/92;

XXIX - 14 (quatorze) cargos de Técnico em Desenho I, criados pela Lei 2102/90.

Art. 10 Eventuais despesas decorrentes desta Lei serão feitas com as dotações orçamentárias previstas no orçamento 

Municipal vigente.

Art.11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 012, de 23 de fevereiro de 2006
Revoga a Lei Complementar nº 007, de 22 de novembro de 2005 e dá outras providências.

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

Art.1º Fica revogada a Lei Complementar nº 007, de 22 de novembro de 2005.

Parágrafo único Por força do disposto no caput deste artigo, fica restaurada a vigência do art. 14 da Lei Complementar 

nº 005, de 12 de julho de 2005.

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

Art.3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
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Anexo I

Descrição do Bem Código Patrimonial

Furadeira Bosch de impacto 3/8 310114

Analisador Volte-ampere 30/60 320046

Lixadeira marca “Bosch” 320112

Catraca de encaixe de ½ 32A084

Catraca de encaixe de ½ 32A085

Chave combinada 7/8 32A092

Chave L 10mm 32A124

Chave L de 13 mm 32A125

Chave L de 14 mm 32A126

Chave L de 15 mm 32A127

Chave L de 17 mm 32A128

Chave L de 19 mm 32A129

Chave ALLEM nº 42 (04 unidades) 32A132

Chave ALLEM nº 42 (03 unidades) 32A133

Chave ALLEM nº 42 (03 unidades) 32A134

Chave ALLEM n º 42 (04 unidades) 32A135

Chave ALLEM raiada 8 mm 32A136

Chave de boca 9/16 32A141

Ferro de solda nº 40 de 110 volt. 32A142

Chave combinada de 7/16 32A147

Chave combinada de 9/16 32A148

Alicate de pressão 32A149

Chave canhão 7 mm 32A151

Chave combinada de 24 mm 32A152

Chave canhão 3/8 32A153

Jogo de chave ALLEM nº 42 (02 unidades) 32A159

Chave de roda 32A168

Chave de roda 32A170

Chave de canhão 33 L ¼ 32A171

Jogo de chave de estria 06 pçs. 32A172

Chave de roda para caminhão 32A246

Chave de 11/16 32A249

Chave combinada 17 mm 32A252

Alicate eletricista do cabo vermelho 32A256

Extensão longa de ½ 32A259

Extensão longa de ½ 32A260

Extensão curta de ½ 32A261

Cabo de força ½ 32A262

Cabo de força ½ 32A263

Cabo manivela de ½ 32A265

Chave de cabeçote Fiat 32A266

Chave de estria 46x50 32A270

Chave de estria 36x41 32A272

Chave de boca 20x22 32A273

Chave de boca 32A274

Chave abraçadeira homocinetica Fiat 32A275

Saca polia 03 pernas Gedore 32A276

Chave Inglesa 62/12 32A277

Chave de fenda 32A282

Chave de fenda 32A283

Jogo de chave combinada 32A288

Cachimbo de encaixe 13 mm 32A290

Chave ALLEM estriada 8 mm 32A292

Chave de estria 6x7 32A294

Chave de estria 32A315

Chave de estria 32A316

Chave de estria 32A317

Chave de boca 22 mm 32A318

Chave de boca 18 mm 32A319

Chave de boca 19 mm 32A320

Chave de boca 17 mm 32A321

Chave Inglesa 32A322

Chave Inglesa 32A323

Chave Inglesa 32A324

Chave Inglesa 32A325 

Micro computador 150523 

DECRETO nº 319, de 20 de fevereiro de 2006
Aprova planta de desmembramento de área de terreno que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados nos 

autos do Processo Administrativo nº 02.A.04665/2005, Controle Interno nº0308/2006, de interesse de Avenir de Ávila 

Alvarenga e outros, considerando a Anuência Prévia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana, Processo SEDRU-MG nº 169/05, Ofício nº241/2005/SEDRU/SAME/DCM; e considerando o Ofício OF/SMDUMA/

GAB nº041/06;

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento do Lote 16, da Quadra 1, com área total de 748,00m², originando 

os Lotes 16-A e 16-B, medindo 374,00m² cada, localizados na Rua 1, do Bairro Canadá, neste Município.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e 

averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

WANYR NOTINI PEREIRA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

DECRETO nº 320, de 20 de fevereiro de 2006
Aprova planta de desmembramento de área de terreno que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados nos 

autos do Processo Administrativo nº 02.A.06917/2004, Controle Interno nº0309/2006, de interesse de Ivam Avicultura 

Comércio e Empreendimentos Ltda, considerando a Anuência Prévia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Re-

gional e Política Urbana, Processo SEDRU-MG nº 004/06, Ofício nº015/2006/SEDRU/SAME/DCM; e considerando o Ofício 

OF/SMDUMA/GAB nº040/06;

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento de uma área medindo 134.450,00m², originando a Gleba 1, 

medindo 86.600,544m², a Gleba 2, medindo 42.442,824m² e a Gleba 3, medindo 5.406,632m², localizados na BR040, 

Fazenda Boa Vista, neste Município.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e 

averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

WANYR NOTINI PEREIRA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

DECRETO nº 321, de 20 de fevereiro de 2006
Aprova planta de desmembramento de área de terreno que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados nos 

autos do Processo Administrativo nº 02.A.06188/2005, Controle Interno nº1954/2006, de interesse do Centro Industrial 

de Contagem - CINCO, considerando a Anuência Prévia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana, Processo SEDRU-MG nº006/06, Ofício nº018/2006/SEDRU/SAME/DCM; e considerando o Ofício OF/SMDUMA/

GAB nº042/06;

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento de uma área medindo 78.146,00m², originando uma área 

remanescente de 2.155,70m² e os Lotes 02 a 19, da Quadra 1, localizados no Distrito Industrial Dr. Hélio Pentagna 

Guimarães, neste Município, com as seguintes medidas:

I -  Lote 02, medindo 6.029,45m²

II -  Lote 03, medindo 3.926,07m²

III -  Lote 04, medindo 3.740,67m²

IV -  Lote 05, medindo 3.555,27m²

V -  Lote 06, medindo 3.369,86m²

Televisão 421217 

Vídeo cassete 421117 

Caixa acústica 421636 

Caixa acústica 421637 

Pedestal tipo girafa 421640 

Amplificador 421561 

Microfone Leson 42A590

Cabos Haiana (2 unidades) Sem número

Vídeo cassete 420814

Rádio gravador Lenox 421670

Rádio gravador 421671

Aparelho de som 421659

Aparelho de som 421660

Aparelho de som 421661

Aparelho de som 421662

Máquina fotográfica 14A082

Aparelho de som 4x1 421252

Vídeo cassete 421567

Máquina fotográfica 14A058

Objetiva Cannon 14A061

Geladeira Eletroluz 411477

Flash eletrônico 14A090

Geladeira Eletroluz 411477

Caixa acústica Biovox 42ª638

Caixa acústica Biovox 42A639
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Secretaria Municipal 
de Administração

Atos

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.294

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos artigos 12 

e 13, da Lei Municipal no. 2.160 de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conta-

gem), e suas alterações; e conforme o Ofício nº OF/039/SRH/CPAP/NOM, de 14 de fevereiro de 2006; considerando, o 

Edital de Concurso Público nº  01/2005; considerando, ainda, o resultado classificatório final, expedido pela Fundação 

Mariana Rezende Costa - FUMARC, homologado em 08 de julho de 2005; e considerando, finalmente, as necessidades 

reais do setor próprio; NOMEIA para os respectivos cargos de provimento efetivo nas respectivas lotações, a partir de 

21 de fevereiro de 2006, segundo a ordem de classificação, os candidatos habilitados a seguir relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

TÉCNICO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO DE TRANSITO I

Nome Classificação

KÁTIA ISABEL DA SILVA BRAGA 1

AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO I

Nome Classificação

AGNALDO FONSECA LIMA 1 (LEI Nº. 3.829-2004)

FÁBIO DE OLIVEIRA ALVES 2

AFONSO JOSÉ TERRA 3

MAURICIO APARECIDO RIBEIRO 4

ADRIANO FERREIRA GODINHO 5

BENEDITO MACHADO DE CASTRO FILHO 6

RUBENS ALVES DA CRUZ 7 (LEI Nº. 3.829/2004)

ULYSSES DE ARAÚJO PEREIRA 8

ADRIANO DO VALE 9

GRAZIELA DA SILVA VASCONCELOS 10

VAGNER PEREIRA DE CARVALHO 11

GUILHERME ANTONIO LARA CAMARGOS 12

SONIA LAURIDES DOS SANTOS 13

IULO PÉREZ SOARES 14

MARCELO CLAUDIO JACINTO 15 (LEI Nº.3.829/2004)

THIAGO RAPHAEL DA SILVA 16

ANGELA BONI 17

ITAMAR SANTANA PEREIRA 18

FLAVIANA DE BARROS FERREIRA 19

LUCAS SOUZA MENDONÇA 20

MARCELO DUARTE DE OLIVEIRA 21

FABRICIA COELHO PEREIRA 22

LUCAS DE OLIVEIRA FARIA 23

ADRIANA LAUSSEA MENESES LACERDA 24

VANDERSON FRANCISCO NOLASCO 25

LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA 26

VANUZA DUARTE VIANA 27

CÉLIO AFONSO ALVES 28

GUSTAVO MIRANDA VILELA 29

FÁBIO CEZAR OLIVEIRA 41 (LEI Nº.3.829/2004)

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de fevereiro de 2006.    

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

VI -  Lote 07, medindo 3.184,46m²

VII -  Lote 08, medindo 1.629,74m²

VIII -  Lote 09, medindo 1.496,21m²

IX -  Lote 10, medindo 1.744,79m²

X -  Lote 11, medindo 8.899,17m²

XI -  Lote 12, medindo 8.054,81m²

XII -  Lote 13, medindo 7.088,86m²

XIII -  Lote 14, medindo 5.404,17m²

XIV -  Lote 15, medindo 2.064,20m²

XV -  Lote 16, medindo 2.016,34m²

XVI -  Lote 17, medindo 1.716,06m²

XVII -  Lote 18, medindo 2.608,43m²

XVIII -  Lote 19, medindo 9.461,74m²

Art. 2º Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e 

averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 20 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

WANYR NOTINI PEREIRA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

DECRETO nº 322, de 21 de fevereiro de 2006
Delega competência para estabelecer o horário de funcionamento dos órgãos que compõem a estrutura da Adminis-

tração Pública Municipal nos dias que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a grande festividade 

popular do Carnaval, que ocorre em todo o território nacional;

DECRETA

Art. 1º Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, fica delegada aos titulares das Secretarias, ao Chefe de Gabinete 

da Prefeita, ao Controlador Geral do Município, ao Procurador Geral do Município e aos titulares das entidades da 

Administração Autárquica e Fundacional competência para dispensar os seus administrados nos dias:

I -  27 de fevereiro de 2006;

II -  28 de fevereiro de 2006; e

III -  01 de março de 2006, até 12:00h (doze horas).

Parágrafo único. A dispensa de trata o caput deste artigo poderá ser utilizada no sistema de banco de horas.

Art. 2º Os serviços essenciais de saúde, funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, defesa civil e outros assim 

considerados, deverão ter programação de equipes em rodízio, para suprir necessidades específicas nos dias de que 

trata o art. 1º deste Decreto, conforme escala a ser estabelecida pelos titulares dos respectivos órgãos.

Art. 3º A rede de ensino municipal cumprirá o calendário escolar, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Administração estabelecer as diretrizes para o cumprimento do disposto neste 

Decreto, compatibilizando as jornadas de trabalho diferenciadas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, Contagem, 21 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

DECRETO n.º 323, de 23 de fevereiro de 2006
Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 

5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro de 2005;

DECRETA:

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

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

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903900.010000 1.300.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903000.010100 70.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903900.010901 30.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33904900.010100 70.000,00

 1.11.1.18.452.0007.2016.33909200.010000 315.572,09

 1.11.1.17.512.0008.1020.44909200.311201 26.560,00

 1.11.1.17.512.0008.1020.44909300.011201 1.750.000,00

 1.11.1.17.512.0008.1020.44909300.311201 750.000,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33901400.010000 3.000,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903300.010000 5.000,00

 1.11.1.15.451.0009.2021.33903900.011203 97.500,00

 1.11.1.18.452.0007.2016.33903700.010000 72.000,00

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903500.011100 62.480,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.44905200.031209 30.000,00

 1.11.1.18.451.0007.2085.33903900.030400 278.537,80

 1.07.1.04.122.0046.2105.33909200.010000 106,92

TOTAL 4.860.756,81

 

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto serão utilizados recursos provenientes de:

I - Anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

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

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903600.010000 106,92

 1.09.1.04.126.0031.2076.33903900.010000 1.300.000,00

 1.11.1.15.122.0013.2014.33903600.010000 8.000,00

 1.11.1.15.452.0009.2023.33903900.011203 97.500,00

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.011201 1.750.000,00

 1.11.1.17.512.0008.1020.44905100.311201 776.560,00

 1.11.1.18.452.0007.2016.33903900.010000 387.572,09

 1.12.1.12.361.0037.1089.33903000.010100 70.000,00

 1.12.1.12.361.0037.1089.33903900.010100 100.000,00

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903900.011000 62.480,00

TOTAL 4.552.219,01

II - recurso oriundo de saldo de Convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais/Secretaria do Estado de Desen-

volvimento Regional e Políticas Urbanas e o Município de Contagem para aquisição de veículo utilitário para apoio à 

fiscalização de obras públicas e ações da Defesa Civil, depositado em 31 de dezembro de 2005, no Banco do Brasil S/A, 

Agência 0503-7, conta corrente 51078-5, conforme extrato bancário, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

III - recurso oriundo de saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2005, na conta corrente 51749-6, Agên-

cia nº503-7 do Banco do Brasil S/A, proveniente de Indenização de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás, no valor de 

R$278.537,80 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), conforme extratos 

bancários.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de fevereiro de 2006.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LUIZ FERNANDO PEREIRA MENDES

Secretário Municipal de Fazenda

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral - Interina
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Contagem foi sede do 39º En-
contro da União de Conselhos de 
Minas Gerais. O evento, que acon-
teceu dia 22 de fevereiro no Centro 
Cultural teve por objetivo fortalecer 
os Conselhos de Assistência Social 
em âmbito estadual, como espaços 
privilegiados de deliberação e exe-
rcício do controle social. Trata-se 
de um mecanismo de participação 
popular na construção e na adminis-
tração do Sistema Único de Assistên-
cia Social (SUAS). Modelo de gestão 
descentralizado e participativo, o 
SUAS contribui para a regularização 
e organização em todo o território 
nacional da rede de serviços sócio-
assistenciais.

A Assistência Social é um di-
reito social fundamental previsto na 
Constituição Federal, e que compõe 
a Política Pública de Seguridade 
Social.  De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Social, Nilton Silva, a 
importância do evento está no seu pa-
pel articulador de fortalecimento da 
participação democrática dos gestores 
na formulação e implementação 
de políticas públicas. “É importante 
garantirmos aos cidadãos seus direitos 
constitucionais”, disse. 

Contagem foi sede do 39º Encontro da 
União de Conselhos de Minas Gerais

O encontro teve palestra minis-
trada pelo deputado estadual 
André Quintão (PT), sobre os assun-
tos: Política de assistência social, 
de governo e eleições; Democracia 
participativa, representativa e 
eleitoreira; Deliberações de con-

ferências, previsão orçamentária, 
prestação de contas; e Política 
estadual de assistência social, 
mandato legislativo – Comissão de 
Participação Popular.   

Treze municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 

estiveram presentes. Também par-
ticiparam do encontro a presidente 
do Conselho de Assistência Social de 
Contagem, Gláucia Lucas, e os coor-
denadores da União de Conselhos, 
Jaqueline Borges e Domingos Sávio 
de Araújo.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 030/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem e 

EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA DE MINAS GERAIS – Objeto: Alteração da clausula Quinta da Dotação Orçamentária: 

código: 33.90.3908 F 010000 – Data: 02/01/2006 Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 036/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem e 

ACF METRÓPOLE LTDA – Objeto: Alteração da clausula Quinta da Dotação Orçamentária: código: 33.90.3907 F 010000 

– Data: 02/01/2006 Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 063/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem 

e MAXSYS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – Objeto: Alteração da clausula Quinta da Dotação Orçamentária: 

código: 33.90.3907 F 010000 – Data: 02/01/2006 -Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 102/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem 

e IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS– Objeto: Alteração da clausula Quinta da Dotação Orçamentária: 

código: 33.90.3907 F 010000 – Data: 02/01/2006 -Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 132/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem e 

WELBER PINHEIRO - ME– Objeto: Alteração da clausula Sétima da Dotação Orçamentária: código: 33.90.3921 F 010000 

– Data: 02/01/2006 -Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo de Alteração Unilateral do Contrato nº 142/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem 

e CONSTEC- CONSULTORIA TÉCNICA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA– Objeto: Alteração da clausula 

Quinta da Dotação Orçamentária: código: 33.90.3929 F 010000 – Data: 02/01/2006 -Contagem/MG.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato  nº 152/2005/Licitação. Partes: Município de Contagem e MÁRIO 

SERGIO CADAR EPP – Objeto: Inclusão de 08 (oito) placas de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de 

Contagem, conforme descrito na Cláusula Segunda-Das Alterações.- VALOR: O valor decorrente do acréscimo ao Con-

trato é de R$ 8.336,00. - Dotação Orçamentária: código: 33.90.3918 F 010000 – Data: 02/01/2006 -Contagem/MG.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 002/2003-Licitação. Partes: Município de Contagem e FÁBIO 

LUIZ COSTA. - Objeto: Renovação do contrato e alteração na Cláusula Primeira do Objeto Contratual -VALOR: Decor-

rente da renovação do contrato o valor é de R$4.200,00, sendo o valor mensal do aluguel de R$350,00.-Vigencia: Pror-

rogação pelo período de 12 meses, com termo inicial em 01 de Janeiro de 2006  –Projeto/Atividade: 33903611-Fonte: 

010000- Data: 02/01/2006-Contagem/MG.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 019/2003-Licitação. Partes: Município de Contagem e LÉA 

LÚCIA FONSECA RIBEIRO. - Objeto: Renovação do contrato.  -VALOR: Decorrente da renovação do contrato o valor é 

de R$7.788,00, sendo o valor mensal do aluguel de R$649,00.-Vigencia: Prorrogação pelo período de 12 meses, com 

termo inicial em 01 de Janeiro de 2006  –Projeto/Atividade: 33903611-Fonte: 010100- Data: 02/01/2006-Contagem/MG.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 029/2003-Licitação. Partes: Município de Contagem e JÉSUS 

THEODORO DE SANTANA- Objeto: Renovação do contrato.VALOR: Decorrente da renovação do contrato o valor é 

de R$6.494,40,, sendo o valor mensal do aluguel de R$541,20.-Vigencia: Prorrogação pelo período de 12 meses, com 

termo inicial em 01 de Janeiro de 2006  –Projeto/Atividade: 33903611-Fonte: 010000- Data: 02/01/2006-Contagem/MG.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 206/2003-Licitação. Partes: Município de Contagem e ANTO-

NIO OLIVEIRA TORRES. - Objeto: Renovação do contrato.  -VALOR: Decorrente da renovação do contrato o valor é de 

R$13.200,00, sendo o valor mensal do aluguel de R$1.100,00.-Vigencia: Prorrogação pelo período de 12 meses, com 

termo inicial em 01 de Janeiro de 2006  –Projeto/Atividade: 33903611-Fonte: 010100- Data: 02/01/2006-Contagem/MG.

Extrato de RETIFICAÇÃO do Nono Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 027/2001/Licitação. Partes: Municí-

pio de Contagem e BANCO DO BRASIL S.A. – Objeto: Retifica-se a publicação do extrato da edição N° 2262 do dia  

13/02/2006 – onde se lê: Extrato de Nono Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 088/2005 – Leia-se: Extrato de 

Nono Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 027/2001.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 069/2005, de 

23/11/2005, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Diretoria de Administração de Materiais, conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2006, Processo 086/2006, para contratação de empresa para prestação de serviços de 

ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DISTÚRBIO COMPORTA-

MENTAL, marcado para o dia 17/03/2006, credenciamento de 09:00 às 09:30 horas e início da disputa às 09:30 horas.

O edital completo e seus anexos poderão ser obtidos, a partir do dia 06/04/2006, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG. Informações pelo Telefone (31) 

3356.6658. Contagem, 23/02/06. Elio de Siqueira Valério Pinto - Pregoeiro.

Objetivo foi fortalecer os Conselhos de Assistência Social em âmbito estadual

Treze municípios da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte estiveram presentes
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No mês de março, os programas 
Trilhas da Cultura e Cultura na Escola 
voltam a circular pelas 15 cidades 
integrantes do Circuito Cultural 
Belgo-Arcelor Brasil. Até dezembro, 

a Fundação Belgo-Arce-
lor Brasil irá 

Programas de financiamentos 
contemplam empresários de Contagem 

trazer mensalmente a Contagem 
entretenimento de qualidade para 
todas as idades. No ano passado, 527 
espetáculos levaram lazer para mais 
de 125 mil pessoas, nas cidades inte-
gradas do projeto. 

O Trilhas da Cultura será iniciado no 
próximo dia 15, com apresentação do 
cantor Alexandre AZ com o show “No 

Meio do Brasil”. No espetáculo 
o artista apresenta uma 

mistura do autên-
tico forró com 

Trilhas da Cultura e Cultura na 
Escola de volta a Contagem

Agora os empresários das micro e 
pequenas empresas de Contagem pode-
rão obter financiamento por meio do 
programa Juro Zero para Inovação, in-
forma o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Saint Clair Schmiett Terres.  
O Juro Zero é um instrumento criado 
pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) com o objetivo de estimular 
a capacidade inovadora das micro e 
pequenas empresas (MPEs) nos aspectos 
comerciais, de processo ou de produtos 
e serviços, por meio de financiamento 
de longo prazo e com juro real zero. 
O programa visa a fomentar projetos 
e/ou programas de desenvolvimento 
tecnológico nacional das MPEs.

Podem participar do Juro Zero 
micro e pequenas empresas que te-
nham projetos inovadores nas diversas 
atividades, - científicas, tecnológicas, 
organizacionais, financeiras, comer-
ciais e mercadológicas -, com receita 
operacional bruta de R$ 333 mil até 
R$ 10,5 milhões por ano.

Para obter o financiamento os 
interessados precisam possuir assinatura 
digital válida e emitida por autoridade 
certificadora homologada pela ICP Brasil; 
regularidade junto a todos os órgãos 
governamentais (CNDs Receita Federal, 
INSS, FGTS e Dívida Ativa da União); 
e não ter renegociado créditos com a 
FINEP nos últimos três exercícios fiscais.

O limite de financiamento é na ordem 

ritmos afro-mineiros e brasileiros. No 
dia 22, o show será com Marcello Diniz. 
Os dois eventos acontecem no Centro 
Cultural de Contagem, a partir das 20h.

A programação para as crianças 
começa mais cedo. No dia 8 de março, 
às 19h, será apresentada a peça 
“Zorro”. O espetáculo relata a história 
de um menino que quer defender sua 
amiga de uma injustiça e, para isso, se 
baseia no livro do herói mascarado.

Os ingressos para os eventos do 
Trilhas da Cultura e Cultura na Escola 
devem ser retirados no Centro Cul-
tural com antecedência. Os programas 

são realizados pela Fundação 

Voltado para médias e grandes 

empresas o Programa de Incentivo 

à Inovação nas Empresas Brasileiras 

(PRÓ-INOVAÇÃO) constitui-se de 

financiamento com encargos reduzi-

dos para a realização de projetos 

de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação de bens, serviços ou para 

capacitação tecnológica de empresas 

brasileiras. 

São itens financiáveis pelo pro-

grama investimento em máquinas 

e equipamentos; aquisição de insumos 

e materiais de consumo; outros custos 

e despesas envolvidos em atividades 

de P&D; melhoria de processos organi-

zacionais; contratação de pesquisa-

dores e especialistas; consultoria 

estratégica e estudos de viabilidade; 

e desenvolvimento de mercado, entre 

outros.

O valor do financiamento dependerá 

da avaliação da capacidade de pagamen-

to da empresa, do conteúdo do projeto 

e da disponibilidade de recursos da 

Finep. O prazo de execução do projeto 

é de até dois anos. Já o prazo e peri-

odicidade do pagamento são de até 

120 meses, incluída a carência de até 

36 meses.

O formulário de apresentação de 

propostas está disponível no site: http://

www.finep.gov.br/formularios_manuais/

instalacaoFAPCP.exe.

Outras informações podem ser obti-

das na SMDE, pelo telefone: 3396-7524.

Médias e grandes empresas
Programa FINEP PRÓ-INOVAÇÃO

Belgo-Arcelor Brasil e patrocinados 
pelas empresas do Grupo Belgo-
Arcelor Brasil, BBA (Belgo Bekaert 
Arames), Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura e pela 
Lei Federal de Incentivo à 
Cultura (Lei Rouanet). A 
produção dos espe-
táculos fica por 
conta da Planeta 
Agência de 
Cultura.

mínima de R$ 100 mil e máxima de R$900 
mil, com prazo de 100 meses sem carência.

Mais informações podem ser obti-
das no site da Retec (Rede de Tecnolo-
gia de Minas Gerais): www.mg.retec.
org.br, ou na Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Contagem 
(SMDE)  pelo telefone: 3396-7524.

Outros financiamentos

As micro e pequenas empresas que 
necessitarem de informações sobre li-
nhas de crédito do BNDES, BDMG, Caixa 
Econômica Federal, Banco do Brasil e 
CREDIFIEMG poderão obtê-las na Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico 
de Contagem as terças e quintas-feiras 
das 9h às 12h.  A SMDE fica na Avenida 
Haeckel Ben Hur Salvador, 180 – Cinco.


