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Contagem, quinta-feira, 10 de abril de 2014  Ano 23 Edição 3360
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Abertas inscrições para 71 vagas 
temporárias na área da educação
PSS contempla funções de assistente, auxiliar, secretário, bibliotecônomo, pedagogo e professor

Estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo sim-
plificado da Prefeitura de Con-
tagem, que visa a contratação 
temporária de servidores para 
a educação. A Fundação de En-
sino de Contagem (Funec) é a 
organizadora da seleção, que 
tem 71 vagas para as funções 
de assistente, auxiliar, secre-
tário, bibliotecônomo, peda-
gogo e professor. As remune-
rações variam de R$ 902,00 a 
R$ 2.038,00, de acordo com a 
função.

Do total de vagas, 15 são 
destinadas às funções de nível 
médio de assistente escolar, 
auxiliar de biblioteca e secretá-
rio escolar. Para essas funções, 
a remuneração é de R$ 902,99 
para carga horária de 30 horas 
semanais. As demais 56 vagas 
são destinadas às funções de 
nível superior de bibliotecôno-
mo (1), pedagogo (5), profes-
sor da educação básica da 1ª a 
4ª séries (5) e professor da edu-
cação básica da 5ª a 8ª séries 
(45). As vagas para a função 
de professor da educação bá-
sica da 5ª a 8ª séries são dis-
tribuídas entre as áreas de Ar-
tes (5), Ciências (5), Física (5), 
Ensino Religioso (5), Geogra-
fia (5), História (5), Inglês (5), 
Matemática (5) e Português 
(5). Para bibliotecônomo, a re-
muneração é de R$ 1.735,40 
para jornada de 30 horas se-

manais e para professor é de 
R$ 2.038,19 para 22h30 sema-
nais. Para cada cargo, há reser-
va de 5% das vagas a pessoas 
com deficiência.

Os interessados podem se 
inscrever pelo site da Prefeitu-
ra de Contagem (www.conta-
gem.mg.gov.br/concursos), até 
5/5. Para confirmar a inscrição, 
é preciso pagar a taxa, que é 
de R$ 25,00 (nível médio) e R$ 
50,00 (superior). Para quem 
não possuir acesso à internet, a 
Funec disponibilizará computa-
dores, de segunda a sexta, das 
8h às 17h, na sede administra-

tiva da Fundação, no Espaço 
do Saber e no Telecentro Água 
Branca.

Processo seletivo
A seleção será feita por meio 

de provas objetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório. As 
provas serão compostas por 20 
questões com quatro alternati-
vas de respostas, sendo apenas 
uma correta. Para os cargos de 
assistente escolar, auxiliar de 
biblioteca e secretário escolar, 
serão dez questões de portu-
guês, cinco de conhecimentos 
de informática e cinco de co-

nhecimentos políticos peda-
gógicos. Para bibliotecônomo, 
serão dez de português e dez 
de conhecimentos específicos. 
Para pedagogo e professor, se-
rão dez questões de português 
e dez de conhecimentos políti-
cos pedagógicos.

As provas estão previs-
tas para o dia 18/5, das 9h às 
11h30, em locais que serão 
informados no Comprovante 
Definitivo de Inscrição (CDI). O 
comprovante estará disponível 
no endereço www.contagem.
mg.gov.br/concursos a partir 
de 9/5.

A Funec é a organizadora do processo seletivo. Os interessados 
podem se inscrever pelo site da Prefeitura de Contagem (www.
contagem.mg.gov.br/concursos), até 5/5
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Atos do Executivo

DECRETO nº 307, de 09 de abril de 2014.
Altera o Decreto n° 711, de 13 de julho de 2007, que dispõe sobre estacionamento rotativo e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1° Os incisos I e II do art. 6° do Decreto n° 711, de 13 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6°............................................................
I – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por hora;
II - R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) por quatro horas.
.......................................”
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de 1° de maio de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, 09 de abril de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente da TransCon

DECRETO nº 308, de 09 de abril de 2014.
Altera o Decreto nº 1209, de 24 de agosto de 2009, que relaciona os serviços não compulsórios prestados pelo Poder Executivo Municipal, fixa os respectivos preços, 
estabelece prazos para o seu pagamento e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, no uso de atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º A Tabela de Preço Público - anexo único do Decreto nº 1.209, de 24 de agosto de 2009, passa a vigorar acrescida dos serviços não compulsórios constantes do 
anexo único deste Decreto, cujos valores estão expressos em Reais.
Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 1.359, de 17 de maio de 2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 09 de abril de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
DALMY FREITAS DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Fazenda 

MARCO AURÉLIO MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
 DECRETO nº 308, de 09 de abril de 2014.
ANEXO ÚNICO
TABELA DE PREÇO PÚBLICO

Item Serviço Carga Horária Base Preço
11 PROGRAMAS DE QUALIDADE, ACREDITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

11.1
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO I

11.1.1 Avaliação e Qualificação de Fornecedores 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.2 Contabilidade para não Contadores 8 horas p/ pessoa 150,00

Escritório de Desdobramento de Custos 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.3 Estratégia de Compras 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.4 Ética nas Empresas 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.5 Formação de RD´s 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.6 Gestão de Almoxarifado 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.7 Integração do Modelo de Gestão de Projetos no Sistema ISO 9001 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.8 Integração do Modelo de Medição Lean Six Sigma na ISO 9001 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.9 Integração do Modelo de Melhoria Six Sigma na ISO 9001 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.10 Integração do Sistema de Liderança Lean Six Sigma na ISO 9001 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.11 Padronização do modelo de gestão VR na ISO 9001 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.12 Planejamento Avançado da Qualidade de Produtos 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.13 Princípios da Qualidade 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.14 Programa 5S 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.15 Qualidade no Atendimento aos Clientes 8 horas p/ pessoa 150,00
11.1.16 Vídeo Análise em Sistemas de Produção 8 horas p/ pessoa 150,00
11.2 CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO MÓDULO II
11.2.1 Ações Corretivas, Preventivas e Ferramentas Aplicáveis 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.2 FMEA - Análise de Modos e Efeitos das Falhas 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.3 Formação de Preços 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.4 Gestão de Custos 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.5 Liderança 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.6 Motivação 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.7 Padronização de Processos 12 horas p/ pessoa 180,00
11.2.8 Programa 5S, 3R´s e Coleta Seletiva 12 horas p/ pessoa 180,00
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11.3
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO III

11.3.1 Avaliação dos Custos da Qualidade 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.2 CEP - Controle Estatístico de Processos 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.3 Escritório de Desenvolvimento de Projetos de Melhoria 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.4 Ferramentas da Qualidade 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.5 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 13485 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.6 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 14064 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.7 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 15378 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.8 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 22000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.9 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 26000 / SA 8000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.10 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 29990 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.11 Formação de Auditores Internos da Norma ISO 50001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.12 Formação de Auditores Internos da Norma ISO/IEC 17025 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.13 Formação de Auditores Internos da Norma ISO/IEC 20000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.14 Formação de Auditores Internos da Norma ISO/IEC 27001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.15 Formação de Auditores Internos da Norma ISO/TS 16949 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.16 Formação de Auditores Internos da Norma ISO/TS 29001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.17 Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 9001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.18 Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 14001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.19 Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 31000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.20 Formação de Auditores Internos da Norma OHSAS 18001 16 horas p/ pessoa

11.3.21
Formação de Auditores Internos da Norma PBQP-H SIAC - Programa Brasileiro da Quali-
dade e Produtividade do Habitat

16 horas p/ pessoa

11.3.22 Formação de Auditores Internos da Norma SASSMAQ 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.23 Formação de Auditores Internos da Norma TL 9000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.24 Gerenciamento da Rotina com ênfase em Lean Six Sigma 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.25 Gerenciamento de Projetos DMAIC I – MS Project 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.26 Gestão da Inovação 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.27 Gestão de Marketing 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.28 Gestão de Pessoas e Liderença 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.29 Gestão Financeira 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.30 Interpretação da Norma ISO 13485 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.31 Interpretação da Norma ISO 14064 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.32 Interpretação da Norma ISO 15378 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.33 Interpretação da Norma ISO 22000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.34 Interpretação da Norma ISO 26000 / SA 8000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.35 Interpretação da Norma ISO 29990 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.36 Interpretação da Norma ISO 50001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.37 Interpretação da Norma ISO/IEC 17025 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.38 Interpretação da Norma ISO/IEC 20000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.39 Interpretação da Norma ISO/IEC 27001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.40 Interpretação da Norma ISO/TS 16949 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.41 Interpretação da Norma ISO/TS 29001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.42 Interpretação da Norma NBR ISO 9001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.43 Interpretação da Norma NBR ISO 14001 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.44 Interpretação da Norma NBR ISO 31000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.45 Interpretação da Norma OHSAS 18001 16 horas p/ pessoa 200,00

11.3.46
Interpretação da Norma PBQP-H SIAC - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat

16 horas p/ pessoa 200,00

11.3.47 Interpretação da Norma SASSMAQ 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.48 Interpretação da Norma TL 9000 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.49 Kaizen (DMAIC) 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.50 Liderança e Estrutura Organizacional Lean 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.51 Logística 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.52 Mapeamento de Processos e Indicadores da Qualidade 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.53 Marketing Estratégico 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.54 Relações Humanas no Trabalho 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.55 Sistema Lean Manufacturing 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.56 Sistema Lean Office 16 horas p/ pessoa 200,00
11.3.57 Táticas de Vendas 16 horas p/ pessoa 200,00

11.4
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO IV

11.4.1 Formação de Auditores Internos - Normas Especiais 16 horas p/ pessoa 250,00
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11.4.2 Gestão de Resíduos Industriais 16 horas p/ pessoa 250,00
11.4.3 Interpretação de Normas Especiais 16 horas p/ pessoa 250,00
11.4.4 JIT - Just In Time - Kan Ban 16 horas p/ pessoa 250,00
11.4.5 Metrologia 16 horas p/ pessoa 250,00
11.4.6 Planejamento Estratégico 16 horas p/ pessoa 250,00

11.5
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO V

11.5.1 MASP - Metodologia de Análise de Solução de Problemas 20 horas p/ pessoa 250,00
11.5.2 Metodologia Seis Sigma 20 horas p/ pessoa 250,00

11.6
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO VI

11.6.1 ACV - Análise do Ciclo de Vida 20 horas p/ pessoa 300,00
11.6.2 EIA - RIMA - Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto do Meio Ambiente 20 horas p/ pessoa 300,00

11.6.3
Formação de Auditores Internos das Normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 - Gestão 
Integrada

20 horas p/ pessoa 300,00

11.6.4 Interpretação das Normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 - Gestão Integrada 20 horas p/ pessoa 300,00
11.6.5 RCA e PCA - Relatório de Controle Ambiental - Programa de Controle Ambiental 20 horas p/ pessoa 300,00

11.7
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO VII

11.7.1 Balanced Scorecard com ênfase em Lean Six Sigma 24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.2
Formação de Auditores Internos das Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 
18001 - Gestão Integrada

24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.3
Formação de Auditores Internos da Norma ONA - Formação de Multiplicadores para 
Organizações de Saúde

24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.4 Formação de Líderes Lean Six Sigma (Champion) 24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.5
Interpretação das Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 - Gestão 
Integrada

24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.6
Interpretação da Norma ONA - Formação de Multiplicadores para Organizações de 
Saúde

24 horas p/ pessoa 300,00

11.7.6 Interpretação e Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 9001 24 horas p/ pessoa 300,00

11.8
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO VIII

11.8.1 Gerenciamento de Projetos DMAIC II – Simulador Integrado 32 horas p/ pessoa 350,00

11.9
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO IX

11.9.1 Gestão de Processos com Simuladores e Realidade Virtual 40 horas p/ pessoa 1.700,00

11.10
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO X

11.10.1 Yellow Belt (Lean Sensei DMAIC) 80 horas p/ pessoa 1.000,00

11.11
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO XI

11.11.1 Green Belt Lean Six Sigma 80 horas p/ pessoa 1.300,00

11.12
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO XII

11.12.1 Black Belt Lean Six Sigma 160 horas p/ pessoa 2.500,00

11.13
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO
MÓDULO XIII

11.13.1 Black Belt Simulation-Based Lean Six Sigma 200 horas p/ pessoa 3.800,00

11.14
CURSOS DO SISTEMA DE GESTÃO IN COMPANY - Os itens dos Módulos I ao IX, poderão 
ser ministrados in company, com turmas de no máximo 20 participantes.

11.14.1 Cursos do MÓDULO I 8 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

2.250,00

11.14.2 Cursos do MÓDULO II 12 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

2.700,00

11.14.3 Cursos do MÓDULO III 16 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

3.000,00

11.14.4 Cursos do MÓDULO IV 16 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

3.750,00

11.14.5 Cursos do MÓDULO V 20 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

3.750,00

11.14.6 Cursos do MÓDULO VI 20 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

4.500,00

11.14.7 Cursos do MÓDULO VII 24 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

4.500,00

11.14.7 Cursos do MÓDULO VIII 32 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

5.250,00

11.14.7 Cursos do MÓDULO IX 40 horas
p/ turma de no 
máximo 20 pessoas

25.500,00

11.15 CONSULTORIA TÉCNICA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO, PROGRAMAS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE 
11.15.1 CCQ - Círculo Controle de Qualidade / Grupos de Melhoria p/ hora técnica 120,00
11.15.2 CEP - Controle Estatístico de Processos p/ hora técnica 120,00
11.15.3 Norma ISO 13485 p/ hora técnica 120,00
11.15.4 Norma ISO 14064 p/ hora técnica 120,00
11.15.5 Norma ISO 15378 p/ hora técnica 120,00
11.15.6 Norma ISO 22000 p/ hora técnica 120,00
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11.15.7 Norma ISO 26000 / SA 8000 p/ hora técnica 120,00
11.15.8 Norma ISO 29990 p/ hora técnica 120,00
11.15.9 Norma ISO 50001 p/ hora técnica 130,00
11.15.10 Norma ISO/IEC 17025 p/ hora técnica 120,00
11.15.11 Norma ISO/IEC 20000 p/ hora técnica 120,00
11.15.12 Norma ISO/IEC 27001 p/ hora técnica 120,00
11.15.13 Norma ISO/TS 16949 p/ hora técnica 120,00
11.15.14 Norma ISO/TS 29001 p/ hora técnica 120,00
11.15.15 Norma NBR ISO 9001 p/ hora técnica 90,00
11.15.16 Norma NBR ISO 14001 p/ hora técnica 100,00
11.15.17 Norma NBR ISO 31000 p/ hora técnica 130,00
11.15.18 Norma SASSMAQ p/ hora técnica 120,00
11.15.19 Norma TL 9000 p/ hora técnica 120,00
11.15.20 Gestão Integrada em duas ou três Normas p/ hora técnica 120,00
11.15.21 Normas Especiais p/ hora técnica 120,00
11.15.22 FMEA - Análise de Modos e Efeitos das falhas p/ hora técnica 120,00
11.15.23 JIT - Just In Time e Kan Ban p/ hora técnica 120,00
11.15.24 Metodologia Seis Sigma p/ hora técnica 120,00

11.15.25 PBQP-H SIAC - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat p/ hora técnica 100,00

11.15.26 Planejamento Estratégico p/ hora técnica 120,00
11.15.27 Programa 5S p/ hora técnica 80,00
11.15.28 Programa 5S, 3R´s e Coleta Seletiva p/ hora técnica 90,00
11.16 AUDITORIAS EM SISTEMAS DE GESTÃO NORMATIZADOS
11.16.1 Auditoria Interna de 1.ª Parte em Sistemas de Gestão - Norma NBR ISO 9001 p/ hora técnica 90,00
11.16.2 Auditoria Interna de 1.ª Parte em Sistemas de Gestão - Norma NBR ISO 14001 p/ hora técnica 90,00
11.16.3 Auditoria Interna de 1.ª Parte em Sistemas Gestão Integrada em duas ou três normas p/ hora técnica 100,00
11.16.4 Auditoria de 2.ª Parte em Sistemas de Gestão - Norma NBR ISO 9001 p/ hora técnica 180,00
11.16.5 Auditoria de 2.ª Parte em Sistemas de Gestão - Norma NBR ISO 14001 p/ hora técnica 180,00
11.16.6 Auditoria de 2.ª Parte em Sistemas Gestão Integrada em duas ou três normas p/ hora técnica 200,00

Controladoria 
Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO
O presidente da comissão processante constituída pela portaria nº 029 de 24 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial de Contagem de 26/02/2014, tendo em 
vista o que dispõe o art. 157 da Lei nº 2.160/90, promove, pelo presente edital, a citação de GISELE AUGUSTA ELOI, matrícula nº. 088016-7, Enfermeira, residente a 
Rua: José Luiz Raso, nº 36, Bairro Mangueiras, Belo Horizonte / MG, mas atualmente está em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da publica-
ção deste, comparecer à Corregedoria situada a Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, a fim de apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar 02/009/2014, sob pena de revelia, bem como, acompanhar o processo disciplinar a que responde por supostos ilícitos funcionais e adotar as 
providências que entender cabíveis em sua defesa.
Contagem, 08 de abril de 2014.
CAMILA GARCIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 10/04/2014  

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2014/SRP – PAC. 140/13 PP. 050/13 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 048/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRATADA: LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA – EPP 
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
VALOR: R$ 82.024,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1021.04.122.0001 – 33903999 – 010000
ASSINADO / VIGÊNCIA: 09/04/2014 / 12 MESES

2. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 022/2014 – CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL  NEWTON AMARAL FRANCO.
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VALOR: R$ 106.280,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS:  3.3.50.41.00 E 4.4.50.41.00 FONTE: 010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 28/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

3. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N 085/2014 – CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NUNES DOS SANTOS.
VALOR: R$ 32.910,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS:  3.3.50.41.00 E 4.4.50.41.00 FONTE: 010100 
ASSINADO / VIGÊNCIA: 31/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

4. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONTAGEM, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
E A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON
OBJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO CUMPRIR OS OBJETIVOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL N°. 9.503/97 E DEMAIS LEIS MUNICIPAIS CORRELATAS, 
NO SENTIDO DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CONTAGEM, UM SERVIÇO PÚBLICO MAIS EFICIENTE E DE MELHOR QUALIDADE E SEGU-
RANÇA.
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CONTAGEM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS GUARDAS MUNCIPAIS QUE EXER-
CEM O PODER DE POLÍCIA NO TRÂNSITO: 1171.06.0001.2021 – NATUREZAS:  33903000, 33903600, 33903700 E 44905200 FONTE: 010000 (SEDS); É DE RESPONSA-
BILIDADE DA TRANSCON O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO 
PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 NATUREZA 33903000 FONTE 015701 / 1162.15.451.0014.2067 – NATUREZA 33903000 FONTE 015701 / 
1162.15.451.00014.2067 NATUREZA 44905200 FONTE 015701
ASSINADO / VIGÊNCIA: 10/04/2014 / 60 MESES.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 007/2014 – PA NÚMERO 054/2014.
TIPO TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: Contratação de duas agências de propaganda para prestação de serviços técnicos de publicidade para atendimento às necessidades de comunicação do Muni-
cípio de Contagem/MG.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 09h30min do dia 02 (dois) de junho de 2014 e abertura marcada para as 10h00min do mesmo dia 02 (dois) de junho de 2014.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste edital e seus anexos, a partir do dia 15 (quinze) de abril de 2014, no site desta Prefeitura, www.contagem.
mg.gov.br/licitacoes ou na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo Neves número 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, 
telefone (0**31) 3356.6658, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, com o recolhimento através de GEA (Guia 
Especial de Arrecadação). Para retirada do edital os interessados deverão informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. Contagem, 10 de abril de 2014. Comissão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 004/2014 – PA NÚMERO 049/2014.
TIPO MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, ESTATÍSTICAS E JORNADA DE TRABALHO, 
INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMATIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 09h00min do dia 05 (cinco) de maio de 2014 e com a abertura marcada para as 09h15min do mesmo dia 05 (cinco) de maio de 
2014.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste edital e seus anexos no site: www.contagem.mg.gov/licitacaoes ou na Sala da Comissão Permanente de Lici-
tações, situada Praça Presidente Tancredo Neves número 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, telefone (0**31) 3356.6658, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min. Comissão Permanente de Licitações, Contagem, 09/04/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/04/2014  

1. EXTRATO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 032/2014 – CENTRO DE REFERÊNCIA  À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – CRESCER E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCIADO PELO TESOURO MUNICIPAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO GLOBAL DE 100 (CEM) ESTUDANTES NA PROPOSTA DA EDU-
CAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA.
VALOR: R$ 100.000,00 – 02 PARCELAS DE R$ 50.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000.
ASSINADO / VIGÊNCIA: 03/04/2014 / ATÉ 31/12/2014

2. EXTRATO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 027/2014 – GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHOS EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – GETEC E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRA-
VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCIADO PELO TESOURO MUNICIPAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO GLOBAL DE 100 (CEM) ESTUDANTES NA PROPOSTA DA EDU-
CAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA.
VALOR: R$ 50.000,00 – 02 PARCELAS DE R$ 25.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000.
ASSINADO / VIGÊNCIA: 08/04/2014 / ATÉ 31/12/2014

3. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 053/2014 – CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEXEIRA CAMARGOS, E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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OBJETO: MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEXEIRA CAMARGOS.
VALOR: R$ 52.080,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000. E 1.12.1.12.361.0024.2211-4.4.50.41.00.010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 02/04/2014 / ATÉ 31/12/2014

4. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 046/2014 – CAIXA ESCOLAR ELDORADO, E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS LEMOS.
VALOR: R$ 9.480,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000. E 1.12.1.12.361.0024.2211-4.4.50.41.00.010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 31/03/2014 / ATÉ 31/12/2014

5. EXTRATO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 018/2014 – CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM, E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
OBJETO: MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ DINIZ COSTA 
BELÉM.
VALOR: R$ 61.820,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000. E 1.12.1.12.361.0024.2211-4.4.50.41.00.010100
ASSINADO / VIGÊNCIA: 03/04/2014 / ATÉ 31/12/2014

"EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2014 
PROCESSO N.º 021/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ARÉAS VERDES DE CONTAGEM- 
CONPARQ, FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON,  CENTRO INDUSTRIAL DE 
CONTAGEM – CINCO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM- PREVICON.  
VIGÊNCIA DA ATA: 26 DE MARÇO DE 2014 À 25 DE MARÇO DE 2015 
 
AOS 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA POSSÍVEL E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA MATE, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGI-
NOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE 
ITEM COM PREÇO REGISTRADO ABAIXO:"

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO:  ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA-ME 
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01 CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 200G – ERVA 
MATE QUEIMADO CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE 
ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS LIGEIRAMENTE TOSTA-
DOS E PARTIDOS; DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA; 
COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE 
SUJIDADES E LARVAS.

PC 200 135 70 10 500 15 10 940 MIS-
SÃO

R$ 2,37 R$ 
2.227,80

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
2.227,80

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2013
PROCESSO N.º 256/2013
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM- FUNDAC E AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON.
VIGÊNCIA DA ATA: 25 DE MARÇO DE 2014 À 24 DE MARÇO DE 2015

AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL 
DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO 
DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO:  RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

LOTE 01           
QUANTIDADE ESTIMADA           
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1 "Estação de trabalho reta. Dimensão: 1400x600x740mm 

Tampo em laminado melamínico de baixa pressão espessura 25 mm 

com bordas retas , encabeçado com borda de PVC de 3mm fixado 

através do processo automático cola Hotmelt, fixação estrutural 

através de parafusos mecânicos e buchas metálicas. Painel frontal 

inferior em laminado baixa pressão de 18 mm, fixados entre os pés 

laterais através de parafuso-pino excêntrico. Estrutura autoportante 

compostos de pés laterais em formato ”C” ,confeccionado em chapa 

de aço 1,5mm #16 com compartimento para subida de fiação com 

no mínimo 2 calhas sacável na parte interna e externa, parte superior 

da calha vertical removível com corte ½ circulo para passagem de 

fiação, calha estrutural de união entre pés laterais espessura de 

1,5mm #16 com fixação através de barra chata 3/16”x1”, sapatas 

em aço 1,5mm #16 superiores e inferiores estampado e conformado 

medindo 560mmx65mmx32mm niveladoras de piso em nylon, 

permitindo desnivelamento até 15mm. Componentes metálicos são 

confeccionados em tubo trefilado e chapas dobradas de aço SAE - 

1010/1020, soldados por processo MIG, desengraxados, decapados 

fosfatizado em banho eletrolítico. Pintura texturizada epóxi-pó. 

Deverá conter duas (02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea e três (03) 

Conexões Eletricas do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas 

a seus respectivos  pontos (conexões de rede devem ser conectadas 

até o Switch ou Patch painel e conexão elétrica deverá ser conectada 

até o quadro de conexão ou distribuição elétrica)"

UN 350 70 100 0 16 536  RIVERA R$ 810,43 R$ 434.390,48

2 Estação de trabalho em formato L. Dimensão: 

1400x1400x600x600x740mm. Tampo em formato L em peça única 

revestido em laminado melamínico de baixa pressão espessura 25 

mm com bordas retas, encabeçado com bordas de PVC 3 mm fixado 

através do processo automático cola “Hotmelt “ de fixação, com raio 

de 3mm, fixado a estrutural através de parafusos mecânicos e buchas 

metálicas. Painel frontal inferior em laminado baixa pressão  de 18 

mm  fixados entre os pés laterais através de parafusos-pino excên-

trico. Estrutura autoportante compostos de pés laterais em formato 

“C“, confeccionado em chapa de aço 1,5mm #16 com compartimen-

to para subida de fiação com no mínimo  2 calhas sacável na parte in-

terna e externa,, parte superior da calha vertical removível com corte 

½ circulo para passagem de fiação, calha estrutural de união entre 

pés laterais espessura de 1,5mm #16 com fixação através de barra 

chata 3/16”x1”, sapatas em aço 1,5mm #16 superiores e inferiores 

estampado e conformado medindo 560mmx65mmx32mm nivelado-

ras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Pé de 

canto sextavado medindo no mínimo 80x80 mm em chapa de aço 

com calha vertical removível para subidas de fiação. Componentes 

metálicos; são confeccionados em tubo trefilado e chapas dobradas 

de aço SAE - 1010/1020, soldados por processo MIG, desengraxados, 

decapados fosfatizado em banho eletrolítico. Pintura texturizada 

epóxi-pó. Deverá conter duas (02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea 

e três (03) Conexões Eletricas do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e 

conectadas a seus respectivos  pontos (conexões de rede devem ser 

conectadas até o Switch ou Patch painel e conexão elétrica deverá ser 

conectada até o quadro de conexão ou distribuição elétrica)

UN 350 70 50 0 0 470  RIVERA R$ 

1.161,11

R$ 545.721,70
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3 Estação de coordenação. Dimensão: 1600x1600x600x600x740mm 

Tampo em formato L em peça única revestido em laminado melamíni-

co de baixa pressão espessura 25 mm com bordas retas, encabeçado 

com bordas de PVC 3 mm fixado através do processo automático 

cola “Hotmelt “ de fixação, com raio de 3mm, fixado a estrutural 

através de parafusos mecânicos e buchas metálicas. Painel frontal 

inferior em laminado baixa pressão  de 18 mm  fixados entre os pés 

laterais através de parafusos-pino excêntrico. Estrutura autoportante 

compostos de pés laterais em formato “C” , confeccionado em chapa 

de aço 1,5mm #16 com compartimento para subida de fiação com 

no mínimo 2 calhas sacável na parte interna e externa,, parte superior 

da calha vertical removível com corte ½ circulo para passagem de 

fiação, calha estrutural de união entre pés laterais espessura de 

1,5mm #16 com fixação através de barra chata 3/16”x1”, sapatas 

em aço 1,5mm #16 superiores e inferiores estampado e conformado 

medindo 560mmx65mmx32mm niveladoras de piso em nylon, per-

mitindo desnivelamento até 15mm. Pé de canto sextavado medindo 

100x100 mm em chapa de aço com calha vertical removível para 

subidas de fiação. Componentes metálicos; são confeccionados em 

tubo trefilado e chapas dobradas de aço SAE - 1010/1020, soldados 

por processo MIG, desengraxados, decapados fosfatizado em banho 

eletrolítico. Pintura texturizada epóxi-pó. Deverá conter duas (02) co-

nexões lógicas tipo RJ45 Femea e três (03) Conexões Eletricas do tipo 

ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas a seus respectivos  pontos 

(conexões de rede devem ser conectadas até o Switch ou Patch painel 

e conexão elétrica deverá ser conectada até o quadro de conexão ou 

distribuição elétrica)

UN 100 20 0 0 7 127  RIVERA R$ 

1.591,48

R$ 202.117,96
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4 Mesa executiva com mesa auxiliar e armário pedestal com 3 gavetas 

e 1 porta. Dimensões: 2700x2300x740mm. Mesa executiva principal 

com tampo reengrossado medindo 2500x900x60, sendo o tampo 

construído em MDF com 9 e 40mm de espessura revestido em lâmina 

pré-composta de madeira natural totalizando 60mm de espessura 

com as lâminas pré compostas, topos encabeçados com lâminas pré 

compostas de madeira natural com o sentido de veio na vertical com 

acabamento. Parte central do tampo da mesa constituído de bivar 

retrátil em couro natural na cor preta com dimensões de 700x500mm 

com espessura de 15mm com encabeçamento totalizando 30mm 

encaixando perfeitamente quando fechado, faceando as bordas 

laterais e face superior, em sua parte inferior (dentro do tampo) será 

dotados de compartimento porta trecos. Pé painel maior tipo painel 

reengrossado construídos em MDF revestido em lamina pré-composta 

de madeira natural, com 60 mm de espessura, dotados de sapatas 

niveladoras redondas com 35 mm de diâmetro cromada, topos 

encabeçados com lâminas pré compostas de madeira natural com o 

sentido de veio na vertical, o tampo deve ter no seu interior um refor-

ço central para que o tampo não venha empenar com tempo.Tampo 

auxiliar reengrossado medindo 1400x700x60 sendo construído em 

MDF com 9 e 40mm de espessura revestido em lâmina pré-composta 

de madeira natural totalizando 60mm de espessura com as lâminas 

pré compostas, topos encabeçados com lâminas pré compostas de 

madeira natural com o sentido de veio na vertical. Tampo dotado de 

caixa de tomada com tampas basculante corrugada em alumínio, 

dotados de “rasgos” para conectores elétricos para o novo padrão 

brasileiro e conectores de RJ padrão furukawa, o pé painel menor 

tipo painel reengrossado construídos em MDF revestido em lâmina 

pré-composta de madeira natural com 60 mm de espessura, topos 

encabeçados com lâminas pré compostas de madeira natural com o 

sentido de veio na vertical, dotados de sapatas niveladoras redondas 

com 35 mm de diâmetro cromada, com passagem de fiação interna 

dos pé. Armário pedestal com distanciador sendo com 3 gavetas e 

1 porta, sendo todo o seu corpo inclusive portas, frente de gavetas, 

prateleira e fundo confeccionados em MDF 18mm de espessura com 

acabamento na cor preta. O corpo da gaveta deverá ser confecciona-

do com a espessura de 15mm, sem a necessidade do uso de puxado-

res, a abertura das gavetas deverá ser pelo sistema “one touch”, ou 

seja, trilho telescópico com sistema de abertura automático através 

de toque para acionar o dispositivo, prateleira com 5 níveis de ajustes 

e porta com fechadura cilíndrica cromada com chave escamoteável. 

Deverá conter duas (02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea e três (03) 

Conexões Eletricas do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas 

a seus respectivos  pontos (conexões de rede devem ser conectadas 

até o Switch ou Patch painel e conexão elétrica deverá ser conectada 

até o quadro de conexão ou distribuição elétrica)

UN 50 10 100 0 3 163  RIVERA R$ 

5.742,55

R$ 936.035,65

5 "Painel divisor. Dimensão: 1400x1100x18mm. Painel divisor com 18 

mm de espessura, confeccionado em MDP e revestido em laminado 

baixa pressão.  

Chapas de sustentação confeccionados em chapa de aço SAE 

1010/1020, desengraxados e fosfatizados com processo eletrolítico"

UN 350 200 500 0 10 1.060 - R$ 213,95 R$ 226.787,00

6 "Painel divisor suspenso. Dimensão: 1400x350x18mm. Painel divisor 

com 18 mm de espessura, confeccionado em MDP e revestido em 

laminado baixa pressão.   

Chapas de sustentação confeccionados em chapa de aço SAE 

1010/1020, desengraxados e fosfatizados com processo eletrolítico."

UN 350 200 500 0 10 1.060 - R$ 68,04 R$ 72.122,40

7 Calha J                                                                                                             

Calha de fiação central, em formato J, para cabeamento elétrico  e  

lógico  de  grande  capacidade, confeccionada  em  chapa  de  aço  

#18, contendo 3 furações para tomadas ABNT NBR14136 e 3 fura-

ções para CAT. 6 femea,  com  seção transversal 90x140mm

UN 350 200 300 0 10 860 - R$ 33,28 R$ 28.620,80

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 2.445.795,99

LOTE 02

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC  CONTRO-

LADORIA

FUNEC FUNDAC  TRANS-

CON

TOTAL MARCA 

MODELO

VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL 

R$
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1 "Gaveteiro (2 gavetas e 1 pasta suspensa). Dimensão: 

400x500x600mm Tampo confeccionado em chapa de MDP com 

25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, encabeçamento frontal em fita de bordo 

03 mm de espessura com arredondamento das quinas com raio de 

03 mm, demais encabeçamentos em fita de bordo 02 mm, ambos 

colados pelo sistema Hotmelt.  

Corpo, fundo, base e frente das gavetas confeccionados em MDP 

de 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de 

baixa pressão em ambas as faces, encabeçamento em fita de bordo 

na cor carvalho prata com 02 mm de espessura colado pelo sistema 

Hotmelt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço com 0,6 mm 

de espessura correndo sobre corrediças simples com deslizamento 

suave sobre roldanas de poliacetato auto lubrificadas, sistema de 

fechamento automático sef-clothing, perfil captive para compensar 

possíveis folgas laterais e dar estabilidade à gaveta, e 01 gaveta com 

armação para pastas suspensas com corrediças telescópicas em aço 

galvanizado com sistema de deslizamento por esferas de aço. 

Com 04 rodízios de duplo giro em nylon fixados na base através de 

parafusos cabeça chata 04x16 mm"

UN 1.000 200 20 2 18 1.240  RIVERA R$ 418,44 R$ 518.865,60

2 "Armário Médio. Dimensão: 800x500x1100mm. Tampo confeccio-

nado em MDP com 25mm de espessura, revestimento em laminado 

melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçamento em 

fita reta de PVC com 03 mm de espessura com arredondamento das 

quinas com raio de 03 mm colada pelo sistema Hotmelt.  

Corpo, fundo, prateleiras e portas confeccionados em MDP com 18 

mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, encabeçamento em fita reta de PVC com 

02 mm de espessura colado pelo sistema Hotmelt. União das partes 

fixas através de sistema rotofix. Furação interna padronizada, de 32 

em 32 mm para regulagem das prateleiras, que terão encabeçamento 

em todos os lados e fixação nos furos através de pinos em zamak de 

auto travamento. Portas com giro de 270º com dobradiças em zamak 

e fechadura, na porta direita, com travamento através de haste me-

tálica modelo varão com engates superior e inferior, para travamento 

das portas, porta esquerda com batentes metálicos para travamento 

em conjunto com a porta direita. Puxadores alça em aço na cor prata. 

Sapatas niveladoras em nylon fabricadas com dois componentes, 

sendo um fixado na base do armário e outro móvel possibilitando a 

regulagem de altura por dentro do armário"

UN 250 50 100 0 0 400  RIVERA R$ 597,19 R$ 238.876,00

3 "Armário Alto. Dimensão: 800x500x1600mm. Tampo confecciona-

do em MDP com 25mm de espessura, revestimento em laminado 

melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçamento em 

fita reta de PVC com 03 mm de espessura com arredondamento das 

quinas com raio de 03 mm colada pelo sistema Hotmelt.  

Corpo, fundo, prateleiras e portas confeccionados em MDP com 18 

mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, encabeçamento em fita reta de PVC com 

02 mm de espessura colado pelo sistema Hotmelt. União das partes 

fixas através de sistema rotofix. Furação interna padronizada, de 32 

em 32 mm para regulagem das prateleiras, que terão encabeçamento 

em todos os lados e fixação nos furos através de pinos em zamak de 

auto travamento. Portas com giro de 270º com dobradiças em zamak 

e fechadura, na porta direita, com travamento através de haste me-

tálica modelo varão com engates superior e inferior, para travamento 

das portas, porta esquerda com batentes metálicos para travamento 

em conjunto com a porta direita. Puxadores alça em aço na cor prata. 

Sapatas niveladoras em nylon fabricadas com dois componentes, 

sendo um fixado na base do armário e outro móvel possibilitando a 

regulagem de altura por dentro do armário."

UN 300 60 100 10 10 480  RIVERA R$ 825,00 R$ 396.000,00
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4 "Armário com porta de correr. Dimensão: 800x500x740mm. Tampo 

confeccionado em MDP com 25mm de espessura, revestimento 

em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 

encabeçamento em fita reta de PVC com 03 mm de espessura com 

arredondamento das quinas com raio de 03 mm colada pelo sistema 

Hotmelt.  

Corpo, fundo, prateleiras e portas confeccionados em MDP com 18 

mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, encabeçamento em fita reta de PVC com 

02 mm de espessura colado pelo sistema Hotmelt. União das partes 

fixas através de sistema rotofix. Furação interna padronizada, de 32 

em 32 mm para regulagem das prateleiras, que terão encabeçamento 

em todos os lados e fixação nos furos através de pinos em zamak de 

auto travamento.  

As portas do armário possuem sistema deslizante com canaletas em 

alumínio. 

Puxadores alça em aço na cor prata. Sapatas niveladoras em nylon 

fabricadas com dois componentes, sendo um fixado na base do 

armário e outro móvel possibilitando a regulagem de altura por 

dentro do armário."

UN 100 20 100 10 10 240  RIVERA R$ 612,81 R$ 147.074,40

5 "Armário executivo. Dimensão: 1600x500x720mm. O armário é for-

mado por um tampo superior 1600x500x25 confeccionado em MDP 

de 25 mm de espessura. Revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão. 

Laterais, divisão interna, fundo, prateleiras e base em MDP de 18 

mm, a divisão interna tem por finalidade separar o armário em dois 

módulos  de armário fechado, que possuem 2 portas direitas e duas 

portas esquerdas, 1 fundo único e duas prateleiras. 

O armário é fixado em uma base metálica de aço composto de 4 tra-

vessas de tubo aço carbono c/c 40x20x1,06 SAE 1008/1010 NBR8261. 

O armário utiliza de um sistema de dobradiça slide ON FGV curva 

abertura automática 110º, fechadura cremona c/ chave escamoteável 

e puxador."

UN 50 10 100 5 10 175  RIVERA R$ 

1.029,16

R$ 180.103,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

1.480.919,00

LOTE 03

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC  CONTRO-

LADORIA

FUNEC FUNDAC TRANSCON TOTAL MARCA 

MODELO

VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL 

R$

1 "Mesa de reunião redonda para 4 pessoas. Dimensão: 

Ø1200x740mm. Tampo em peça única em laminado baixa pressão 

liso espessura 25mm com bordas retas, encabeçado com fita de bor-

do de 3mm fixado através do processo automático cola “Hotmelt “ 

de fixação, com raio de 3mm. Fixado a estrutura através de parafusos 

mecânicos e buchas metálicas. 

Estrutura em aço formada por um tubo central de 4” com 4 patas 

sem a utilização de ponteiras plásticas. Todas as peças metálicas 

recebem tratamento antiferruginoso de desengraxe, decapagem e 

fosfatização, o acabamento se dá através de pintura eletrostática 

epóxi-pó lisa, curada em estufa a 180°, cor a definir no projeto. 

Deverá conter duas (02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea e duas (02) 

Conexões Eletricas do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas 

a seus respectivos  pontos (conexões de rede devem ser conectadas 

até o Switch ou Patch painel e conexão elétrica deverá ser conectada 

até o quadro de conexão ou distribuição elétrica)"

UN 50 10 50 2 5 117  RIVERA R$ 437,09 R$ 51.139,53
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2 "Mesa de reunião oval para 8 pessoas – 2400x1200mm. Mesa 

de reunião dotada de dois tampos modulares com medidas de 

1200x1200 mm em laminado baixa pressão liso com espessura de 

25 mm com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de 3mm 

fixado através do processo automático cola “Hotmelt “ de fixação, 

com raio de 3mm. 

Fixado a estrutura através de parafusos mecânicos e buchas 

metálicas.  

Estrutura: Auto portante compostos de pés laterais, confeccionado 

em chapa de aço 1,5mm #16 com compartimento para subida de 

fiação com 2 calhas sacável na parte interna, parte superior da calha 

vertical removível com corte ½ circulo para passagem de fiação. 

Calha estrutural de união entre pés laterais espessura de 1,5mm #16 

com fixação através de barra chata 3/16”x1”, sapatas em aço 1,5mm 

#16 superiores e inferiores estampado e conformado medindo 

560mmx65mmx32mm. Niveladoras de piso em nylon, permitindo 

desnivelamento até 15mm. 

Componentes metálicos; são confeccionados em tubo trefilado e cha-

pas dobradas de aço SAE - 1010/1020, soldados por processo MIG, 

desengraxados, decapados fosfatizado em banho eletrolítico. Pintura 

texturizada epóxi-pó, cor a definir no projeto. Deverá conter duas 

(02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea e duas (02) Conexões Eletricas 

do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas a seus respectivos  

pontos (conexões de rede devem ser conectadas até o Switch ou 

Patch painel e conexão elétrica deverá ser conectada até o quadro de 

conexão ou distribuição elétrica)"

UN 50 10 20 2 4 86  RIVERA R$ 

1.355,42

R$ 116.566,12

3 "Mesa de reunião oval para 10 pessoas – 3600x1200mm 

Mesa de reunião dotada de três tampos modulares com medidas 

de 1200x1200 mm em laminado BP liso com espessura de 25 mm 

com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de 3mm fixado 

através do processo automático cola “Hotmelt “ de fixação, com 

raio de 3mm. 

Fixado a estrutura através de parafusos mecânicos e buchas 

metálicas.  

Estrutura: Auto portante compostos de pés laterais em formato C, 

confeccionado em chapa de aço 1,5mm #16 com compartimento 

para subida de fiação com 2 calhas sacável na parte interna e na 

parte externa do pé, parte superior da calha vertical removível com 

corte ½ circulo para passagem de fiação. Calha estrutural de união 

entre pés laterais espessura de 1,5mm #16 com fixação através 

de barra chata 3/16”x1”, sapatas em aço 1,5mm #16 superiores e 

inferiores estampado e conformado medindo 560mmx65mmx32mm. 

Niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. 

Componentes metálicos; são confeccionados em tubo trefilado e cha-

pas dobradas de aço SAE - 1010/1020, soldados por processo MIG, 

desengraxados, decapados fosfatizado em banho eletrolítico. Pintura 

texturizada epóxi-pó, cor a definir no projeto. Deverá conter duas 

(02) conexões lógicas tipo RJ45 Femea e duas (02) Conexões Eletricas 

do tipo ABNT NBR 14136, instaladas e conectadas a seus respectivos  

pontos (conexões de rede devem ser conectadas até o Switch ou 

Patch painel e conexão elétrica deverá ser conectada até o quadro de 

conexão ou distribuição elétrica)"

UN 50 10 20 1 3 84  RIVERA R$ 

2.076,58

R$ 174.432,72

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 342.138,37

LOTE 

04

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC  CONTRO-

LADORIA

FUNEC FUNDAC TRANSCON TOTAL MARCA 

MODELO

VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL 

R$
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1 "Cadeira Fixa                                                                                                

Cadeira fixa, sem braços. Estrutura interna do assento e encosto 

em  madeira compensada moldada anatomicamente, com espessura 

mínima de 10mm. 

Almofadas com espuma de poliuretano injetada e flexível, moldada 

anatomicamente, densidade controlada entre 45/60 kg/m³, espessura 

mínima de 40mm, revestida em couro ecológico, na cor preta. 

Contraencosto com capa de proteção em polipropileno ou poliamida 

reforçada com fibra de vidro e bordas arredondadas (únicas) que 

dispensem o uso de perfil, todos na cor preta. 

Suporte do encosto em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima 

de 1,5mm, com alma de aço maciço. Estrutura dos pés do tipo tra-

pézio ou esqui, composta por tubos de aço com espessura mínima de 

1,5mm, solda MIG, com sapatas protetoras de  polipropileno. Todos 

os componentes metálicos deverão ser tratados com banho de de-

sengraxamento, decapagem e fosforização, com pintura de resina em 

epóxi preto texturizado, aplicado pelo processo de posição eletrostá-

tica com polimerização em estufa na cor preto-fosco. Dimensões: 

 

Assento:  



largura 

mínima 

de 

45cm; 



profun-

didade 

mínima de 

45cm; 

 

Encosto:  



largura 

mínima de 

42cm. 



altura: 

de 37 a 

39cm. "

UN 1.000 200 500 30 88

2 " Cadeira para usuario                                                                              

Cadeira giratória de encosto baixo, com braços. Estrutura interna do 

assento e encosto em polipropileno injetado,  madeira compensada 

moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10mm. 

Almofadas com espuma de poliuretano injetada e flexível, moldada 

anatomicamente, densidade controlada entre 45/65kg/m³, espessura 

mínima de 40 mm, revestida em vinil ou couro ecológico, na cor 

preta. Contraencosto com capa de proteção em polipropileno ou 

poliamida reforçada com fibra de vidro e bordas arredondadas 

(únicas) que dispensem o uso de perfil, todos na cor preta. Suporte 

do encosto em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 

1,5mm, com alma de aço maciço ou poliamida reforçada com fibra 

de vidro. Braços em aço com apóia-braços em poliuretano espumado, 

ou material termoplástico poliamida reforçada com fibra de vidro  e 

estrutura móvel de seção oval fabricada em material termoplástico 

poliamida, com o apoio dos braços fabricado em poliéster elastômero 

na cor preta, regulável em, no mínimo, 03 posições de altura. Altura 

do assento regulável por sistema pneumático (a gás). Regulagem 

de inclinação do encosto em no mínimo 03 (três) posições. Base 

giratória. Componentes do tubo central: Sistema de amortecimento 

para evitar os impactos do sentar brusco (o sistema deve funcionar 

inclusive na regulagem mínima de altura); rolamento de esfera em 

aço; buchas em material de baixo coeficiente de atrito que permitam 

o fácil giro da cadeira e regulagem de sua altura sem causar ruídos; 

bucha para sustentação da coluna em polipropileno ou copolímero 

de polipropileno; blindagem telescópica para total proteção dos 

mecanismos. O pistão deve atender às normas  ISO 9001 / DIN 4550. 

Pé com cinco pás em náilon injetado, reforçadas com fibra de vidro 

ou material termoplástico poliamida reforçado com fibra de vidro de 

alta resistência, na cor preta. Rodízios: corpo em poliamida/náilon 

injetada (material de baixo coeficiente de atrito e resistência à abra-

são), roldanas duplas poliamida/náilon injetada, com movimentos 

independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do 

rodízio, produzido em aço, eixo vertical em aço, fixado à base através 

de bucha de fixação ou anel de pressão (o eixo vertical protege a 

base da cadeira ou poltrona devido à sua elevada resistência, além 

de garantir a verticalidade do rodízio e o seu perfeito funcionamen-

to, mesmo durante o uso em carpetes mais espessos) ou haste e 

alojamento para engates que dispensem o uso de buchas de fixação. 

Todos os componentes metálicos deverão ser tratados com banho 

de desengraxamento, decapagem e fosforização, com pintura de 

resina em epóxi preto texturizado, aplicado pelo processo de posição 

eletrostática com polimerização em estufa na cor preto-fosco. 

 

Dimensões: 

Assento:  



largura 

mínima 

de 

45cm; 



profun-

didade 

mínima de 

45cm; 

 

Encosto:  



largura 

mínima de 

42cm. 



altura: 

de 37 a 

39cm. "

UN 250 50 100 30 10
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3 "Cadeira giratória de encosto alto (chefia) Cadeira giratória de 

encosto alto, com braços. Estrutura interna do assento e encosto 

em polipropileno injetado,  madeira compensada moldada anatomi-

camente ou poliamida/poliéster reforçada com fibra de vidro, com 

espessura mínima de 10mm. Almofadas com espuma de poliuretano 

injetada e flexível, moldada anatomicamente, densidade controlada 

entre 45/65kg/m³, espessura mínima de 40 mm, revestida em vinil ou 

couro ecológico, na cor preta. Contraencosto com capa de proteção 

em polipropileno ou poliamida reforçada com fibra de vidro e bordas 

arredondadas (únicas) que dispensem o uso de perfil, todos na cor 

preta. Suporte do encosto em aço ABNT 1010/1020, com espessura 

mínima de 1,5mm, com alma de aço maciço ou poliamida reforçada 

com fibra de vidro. Braços em aço com apóia-braços em poliuretano 

espumado, ou material termoplástico poliamida reforçada com fibra 

de vidro  e estrutura móvel de seção oval fabricada em material ter-

moplástico poliamida, com o apoio dos braços fabricado em poliéster 

elastômero na cor preta, regulável em, no mínimo, 03 posições de 

altura. Mecanismo com movimento relax fabricado por processo 

robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 

mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento 

em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com 

pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente 

o mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo 

possibilita o bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizan-

do a mesma alavanca de regulagem de altura. Sistema de ajuste de 

tensão sob o assento permite a perfeita adequação do movimento 

relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a 

coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 

para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também 

acoplamento para suporte de encosto. Base giratória. Componentes 

do tubo central: Sistema de amortecimento para evitar os impactos 

do sentar brusco (o sistema deve funcionar inclusive na regulagem 

mínima de altura); rolamento de esfera em aço; buchas em material 

de baixo coeficiente de atrito que permitam o fácil giro da cadeira e 

regulagem de sua altura sem causar ruídos; bucha para sustentação 

da coluna em polipropileno ou copolímero de polipropileno; blinda-

gem telescópica para total proteção dos mecanismos. O pistão deve 

atender às normas  ISO 9001 / DIN 4550. Pé com cinco pás em aço ou 

em náilon injetado, reforçadas com fibra de vidro, de alta resistência, 

na cor preta.  Rodízios: corpo em poliamida/náilon injetada (material 

de baixo coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas du-

plas em poliamida/náilon injetada, com movimentos independentes 

e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido 

em aço, eixo vertical em aço, fixado à base através de bucha de 

fixação ou anel de pressão (o eixo vertical protege a base da cadeira 

ou poltrona devido à sua elevada resistência, além de garantir a verti-

calidade do rodízio e o seu perfeito funcionamento, mesmo durante 

o uso em carpetes mais espessos) ou haste e alojamento para engates 

que dispensem o uso de buchas de fixação. Todos os componentes 

metálicos deverão ser tratados com banho de desengraxamento, 

decapagem e fosforização, com pintura de resina em epóxi preto 

texturizado, aplicado pelo processo de posição eletrostática com 

polimerização em estufa na cor preto-fosco. 

 

Dimensões: 

Assento:  



largura 

mínima 

de 

48cm; 



profun-

didade 

mínima de 

45cm; 

 

Encosto:  



largura 

mínima de 

47cm; 



altura: 

de 53 a 

56cm. "

UN 1.000 200 100 20 17
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4 "Longarina                                                                                                    

Estrutura interna do assento e encosto em polipropileno injetado ou 

em madeira compensada moldada anatomicamente, com espessura 

mínima de 10mm. Almofadas com espuma de poliuretano injetada 

e flexível, moldada anatomicamente, densidade controlada entre 

45/60 kg/m³, espessura mínima de 40mm, revestida em vinil ou couro 

ecológico, na cor preta. Contraencosto com capa de proteção em 

polipropileno ou poliamida reforçada com fibra de vidro e bordas 

arredondadas (únicas) que dispensem o uso de perfil, todos na cor 

preta. Suporte do encosto em aço ABNT 1010/1020, com espessura 

mínima de 1,5mm, com alma de aço maciço. Longarina para banco 

componível em tubo de aço 40 x 80 mm e espessura de 1,90 mm 

com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura ele-

trostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de 

resistência a agentes químicos. Lateral para banco componível em 

aço, fabricado por processo de solda MIG em aco tudo medindo – 30 

x 90, com acabamento de superfície pintado em pintura epóxi pó 

preto fosco. Ponteira de acabamento em polipropileno injetado, 

sistema de acoplamento a longarina através de parafusos M10 que 

possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantido ro-

bustez e facilidade de manutenção. Para cada lateral acompanha um 

par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon. Placa 

para fixação do assento junto à longarina para banco componível 

fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resis-

tência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de 

aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a 

agentes químicos. O sistema de acoplamento à longarina através 

de abraçadeira e parafusos M10,  possibilita a fixação em qualquer 

ponto da longarina (OU SEJA REGULAVEL), garantindo robustez e 

facilidade de manutenção. Possui acoplamento para suporte para en-

costo tipo lâmina e possibilita a fixação dos apoia braços diretamente 

no corpo da placa sendo muito mais resistente que a usual fixação no 

interno do assento. 

 

Dimensões: 

Assento:  



largura 

mínima 

de 

45cm; 



profun-

didade 

mínima de 

45cm; 

 

Encosto:  



largura 

mínima de 

42cm. 



altura: 

de 37 a 

39cm. "

UN 250 50 100 0 0

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.902.890,00

VALOR GERAL DOS LOTES: 01, 02, 03 e 04 R$ 6.171.743,36

"EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2013 
PROCESSO N.º 296/2013 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
VIGÊNCIA DA ATA: 03 DE ABRIL DE 2014 À 02 DE ABRIL DE 2015 
 
AOS 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ENTREGA PARCELADA DE CARNES QUE SERÃO UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU 
O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS 
COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:"
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO:  BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LOTE 01
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01 Carne bovina moída congelada, carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada sob rígidas condições 

de higiene, procedente de quarto traseiro. (CONTRA- FILÉ, FILÉ MIGNON, ALCATRA, COXÃO MOLE, COXÃO DURO, LAGAR-

TO E PATINHO). Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser isento de tecidos inferiores como ossos, carti-

lagens, tendões, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos 

e carne mecanicamente separadas. A carne deverá apresentar máximo de 5% de gordura anima de 3% de água, deverá 

apresentar registro SIF e ser embalada imediatamente após a moagem e submetida ao congelamento rápido ou ultrarrápi-

do. Embalagem primária: embalagem a vácuo, atóxica, transparente, resistente e termossoldada. Embalagem secundária: 

embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 110.000 FRIDEL R$ 9,90 R$ 1.089.000,00

02 Carne bovina em (iscas) congelada, carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada sob rígidas 

condições de higiene, congelada por processo rápido e individual - IQF (Individually Quick Frozen), aparada e apresentada 

no corte (PATINHO), em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser isento de tecidos inferiores 

como ossos, cartilagens, aponevroses, tendões, etc. A carne deverá apresentar máximo de 5% de gordura animal. Produto 

com registro obrigatório no MAPA (SIF). Embalagem primária: embalagem a vácuo, atóxica, transparente, resistente e 

termossoldada. Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 

Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 130.000 FRIDEL R$ 13,80 R$ 1.794.000,00

03 Carne bovina em cubos congelada, carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada sob rígidas con-

dições de higienes, congelada por processo rápido e individual- IQF (Individually Quick Frozen), aparada e   apresentada 

no corte (PATINHO), em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser isento de tecidos inferiores 

como ossos, cartilagens, aponevroses, tendões, etc. A carne deverá apresentar máximo de 5% de gordura animal. Produto 

com registro obrigatório no MAPA (SIF). Embalagem primária: embalagem a vácuo, atóxica, transparente, resistente e 

termossoldada. Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 

Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 100.000 FRIDEL R$ 13,80 R$ 1.380.000,00

04 Fígado bovino congelado em iscas com registro no MAPA (SIF). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor pró-

pria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem primária: 

embalagem a vácuo, atóxica, transparente, resistente e termossoldadas. Embalagem secundária: embalagem de mercado 

que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 30.000 FRIDEL R$ 6,80 R$ 204.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.467.000,00

LOTE 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL R$

01 Filé de Peixe Congelado: Filé de peixe de Pescada ou Merluza. Produto proveniente de peixes íntegros, limpos, eviscerados, 

livres de espinhas, escamas ou resíduos de vísceras, em filés obtidos através da secção longitudinal. Os filés devem ser 

submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento individual e armazenados em temperatura igual ou inferior 

a -18ºC (dezoito graus centígrados negativos). Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). Embalagem primária: saco 

de polietileno atóxico, transparente, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem secundária: embalagem de mercado 

que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 90.000 O PESCA-

DOR

R$ 13,29 R$ 1.196.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.196.100,00

LOTE 03

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL R$

01 Salsicha Congelada: Salsicha tipo hot-dog. Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue (como 

bovina, suína e de aves), adicionado de ingredientes e condimentos (sem pimenta) embutido em envoltório natural ou 

artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Deverá conter no máximo 2% de 

cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura. Poderá ser de frango ou peru. O produto deverá ser isento de gordura 

vegetal, corantes artificiais, gorduras bovinas substituindo o toucinho; carnes e gorduras provenientes de animais equinos, 

caninos e felinos. Deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conservação e ser congelada de forma 

a garantir que apresente a temperatura de -18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, 

temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (-18ºC ou inferior). Poderá ser avaliado pela 

CONTRATANTE, o fornecimento de salsicha refrigerada. Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). Peso Líquido 

Unitário = 50g, sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Observação: Deve apresentar 

porcentagem de água ou gelo não superior a 10% em peso. Embalagem primária: sacos de polietileno transparente, 

resistente, termossoldado. Embalagem Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do 

produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

 kg 60.000 CANÇÃO R$ 3,66 R$ 219.600,00

02 Lingüiça: Linguiça tipo toscana congelada, feita com carne suína, adicionada de gordura suína e demais ingredientes. 

É cilíndrica, curta e grossa, embutida em tripas suínas que são amarradas para formar os gomos. Deverá conter o máximo 

de 8,5g de gorduras totais na porção de 50g. Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). Embalagem primária: em-

balagem a vácuo ou saco de polietileno atóxico e resistente. Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve 

a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente.

kg 50.000 FRIDEL R$ 5,96 R$ 298.000,00
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VALOR TOTAL DO 

LOTE

R$ 517.600,00

LOTE 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL R$

01 "Carne Suína Congelada: Carne suína congelada por processo rápido e individual - IQF (Individually Quick Frozen) em 

iscas de pernil. Aspecto próprio, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto 

deverá ser produzido dentro dos padrões estabelecidos pelo regulamento de inspeção industrial e sanitária de origem. 

É obrigatório que o produto tenha registro no MAPA (SIF). Embalagem primária: saco de polietileno atóxico e resistente, 

grampeado mecanicamente ou termossoldado. Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integrida-

de e qualidade do produto.  

Rotulagem: deve atender a legislação vigente. 

"

 kg 80.000 FRIDEL R$ 9,86 R$ 788.800,00

VALOR TOTAL DO 

LOTE

R$ 788.800,00

LOTE 05

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRA-

DO R$

VALOR TOTAL R$

01 "Carne de Frango Congelada: Carne de frango nos cortes peito ou filé de peito O corte peito deverá ser apresentado 

desossado. A carne de frango deve ser proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, manipulada sob 

rígidas condições de higiene, ter tamanho uniforme, sendo que na alimentação e produção das aves, não é permitida 

a administração de substâncias com efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, bem como de 

substâncias ß-agonistas, com a finalidade de estimular seu crescimento e eficiência alimentar. A carne de frango deve ser 

congelada por processo rápido e individual - IQF (Individually Quick Frozen) de forma a garantir a temperatura -12ºC (doze 

graus centígrados negativos) ou inferior no centro da carne. É obrigatório que o produto tenha registro no SIF. Embalagem 

primária: saco de polietileno atóxico e resistente, grampeado mecanicamente ou termossoldado. Embalagem secundária: 

embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  

Rotulagem: Deve atender a legislação vigente."

 kg 150.000 FRIDEL R$ 7,69 R$ 1.153.500,00

VALOR TOTAL DO 

LOTE

R$ 1.153.500,00

VALOR GERAL DOS 

LOTES: 01, 02, 03, 

04 e 05

R$ 8.123.000,00

Contagem, 31 de março de 2014.
Declaração de Estabilidade (Efetivação) nº 02/2014.
Referente: Fevereiro/2014 (Complementar)
Senhor Secretário,
Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal, ao artigo 21 da Lei 2.160, 
de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e Decreto nº 
1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e dá outras 
providências. Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade/Efetivação a partir 
do mês de fevereiro/2014.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício e, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.
Atenciosamente, 
Maria Cláudia de Miranda Morais
Diretora de Valorização Funcional do Servidor
Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Administração
Processo de Declaração de Estabilidade/Efetivação n° 02/2014 (Complementar)
SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE / EFETIVAÇÃO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2014: 

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
411300 ADRIANA APARECIDA PEREIRA PEDAGOGO 01/02/2011
30001646 GERALDA HELENICE DIAS AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01/02/2011
21171115 LUCIANO ATHAYDE COSTA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 01/02/2011
30001704 VERA LÚCIA DE MORAIS ÁVILA AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01/02/2011

Total de Servidores com direito à Efetivação no mês de fevereiro de 2014: 04
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Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 
(Conforme Decreto n° 140, de 15/08/2013)
Geraldino Rolla Ramos – 13505-4
Daniel Abe – 33619-0
Maristhela Gonçalves de Moura Bicalho - 07018-1
Valéria Estevam Dutra – 336157
Vanes Santana Damião Diniz – 07833-6
Regina Alves Caetano de Oliveira – 08312-7
Andrea Cristina Silva F. Moreira – 14226-3
ATO DE SUSPENSÃO Nº 36, de 31 de março de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estágio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora SIMONE STANGHERLIM GOMES, matrícula nº 36594-7, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, está afastada 
das atribuições do cargo efetivo em virtude de licença sem vencimentos no seguinte período:

De: Até:

01 de fevereiro de 2014 01 de janeiro de 2015

RESOLVE:
Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora estiver de licença sem vencimentos.
Art. 2° - A contagem de tempo para fins de Estágio Probatório será retomada quando a servidora voltar a exercer as atribuições do cargo efetivo.
Art. 3°- Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2014.
Contagem, 31 de março de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
(Conforme Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013)
ATO DE SUSPENSÃO Nº 37, de 31 de março de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora se encontra no exercício de Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL a partir de 1º (primeiro) de janeiro 
de 2013, segundo Ato Administrativo nº 13.041;
RESOLVE:
Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Renata Rodrigues de Matos Oliveira, ma-
trícula 2136376-4, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, estiver em exercício no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESCOLA 
MUNICIPAL.
Art. 2° - A contagem de tempo para fins de estagio probatório será retomada quando a servidora voltar a exercer as funções originárias do cargo efetivo.
Art. 3° - Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Contagem, 31 de março de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
(Conforme Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013)
ATO DE SUSPENSÃO Nº 38, de 31 de março de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem e dá outras providências, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora se encontra designada para o exercício de Função de Confiança de VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL a partir de 1º (primeiro) de 
janeiro de 2013, segundo o Ato Administrativo Nº 13.043;
RESOLVE:
Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Tatiana Aparecida Miranda Gonçalves, 
matrícula 2136405-5, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, estiver em exercício na Função de Confiança de VICE-DIRETOR DE ESCOLA 
MUNICIPAL.
Art. 2° - A contagem de tempo para fins de estagio probatório será retomada quando a servidora voltar a exercer as funções originárias do cargo efetivo.
Art. 3° - Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Contagem, 31 de março de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
(Conforme Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013)
ATO DE SUSPENSÃO Nº 39, de 31 de março de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que o servidor se encontra no exercício de Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL a partir de 1º (primeiro) de janeiro 
de 2013, segundo o Ato Administrativo nº 13.041;
RESOLVE:
Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que o servidor Ivanil do Carmo Silva Gomes, matrícula 
2131515-0, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB 2, estiver em exercício no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESCOLA MUNI-
CIPAL.
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Art. 2° - A contagem de tempo para fins de estagio probatório será retomada quando o servidor voltar a exercer as funções originárias do cargo efetivo.
Art. 3° - Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Contagem, 31 de março de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
(Conforme Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013)

ATO DE SUSPENSÃO Nº 40, de 31 de março de 2014.
A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, instituída pelo Decreto nº 140, de 15 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e suas alterações, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público 
em período de estágio probatório na Administração Direta de Contagem, em especial nos artigos 3º, 5º, 13, 14 e 15;
CONSIDERANDO que a servidora só será avaliada em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora se encontra no exercício de Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL a partir de 1º (primeiro) de janeiro 
de 2013, segundo o Ato Administrativo nº 13.815;
RESOLVE:
Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período em que a servidora Raquel Lima Moreira da Silva, matrícula 
35424-4, ocupante do cargo efetivo de Pedagogo, estiver em exercício no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL.
Art. 2° - A contagem de tempo para fins de estagio probatório será retomada quando a servidora voltar a exercer as funções originárias do cargo efetivo.
Art. 3° - Este Ato de Suspensão entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de junho de 2013.
Contagem, 31 de março de 2014.
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
(Conforme Decreto n° 140, de 15 de agosto de 2013)

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 001/2014
Estabelece os parâmetros, procedimentos e elementos gráficos necessários à análise simplificada de edificações. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto nos artigos 37 e 38, do Decreto Municipal nº 260, 
de 13 de fevereiro de 2014, que regulamenta a Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro de 2008;
RESOLVE:
Art. 1º – A presente Instrução Normativa estabelece os parâmetros, procedimentos e elementos gráficos necessários à análise simplificada de edificações em atendi-
mento aos termos do art. 8A da Lei Complementar nº 055, de 23 de dezembro de 2008 e do Decreto Municipal nº 260, de 13 de fevereiro de 2014, que regulamenta o 
processo simplificado de licenciamento. Enquadram-se neste procedimento as seguintes categorias de uso:
I. Uso Residencial Unifamiliar;
II. Uso Residencial Multifamiliar até 32 (trinta e duas) unidades habitacionais e com no máximo 3 (três) pavimentos;
III. os usos Não Residenciais definidos no art. 17 da Lei Complementar 082 de 18 de janeiro de 2010;
IV. Uso Misto, desde que atenda ao estabelecido no inciso II e no §2º do art. 22 da Lei Complementar 082, de 18 de janeiro de 2010 e desde que a circulação vertical 
não ultrapasse 8,80 m.
Art. 2º – O projeto arquitetônico deverá conter os elementos gráficos conforme o estabelecido no artigo 30 do Decreto Municipal nº 260, de 13 de fevereiro de 2014.
Art.3o – O Responsável Técnico responderá pelo atendimento integral à legislação vigente na elaboração e apresentação do projeto arquitetônico completo e pela vera-
cidade das informações prestadas, nos termos do parágrafo 2º do art. 8A da Lei Complementar nº 55, de 23/12/2010, do inciso III do artigo 38 e anexo 2.1 do Decreto 
Municipal nº 260, de 13 de fevereiro de 2014.
Art. 4º – Para o protocolo do projeto arquitetônico, deverão ser apresentados no pré-exame, as seguintes documentações:
I. 01(uma) via do projeto arquitetônico completo, conforme estabelecido no artigo 30 do Decreto Municipal nº 260 de 13 de fevereiro de 2014;
II. os documentos estabelecidos no anexo 2 do Decreto Municipal nº 260, de 13 de fevereiro de 2014.
Art. 5º – Os processos simplificados estão sujeitos às demais normas do Decreto nº 260, de 13 de fevereiro de 2014 e às legislações municipais e supramunicipais em 
vigor.
Art. 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor após 60 dias da data de sua publicação.
Art. 7º – Revogam-se às disposições em contrário.
Contagem, 09 de abril de 2014
Sant Clair Schmiett Terres
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal 
de Educação

Resolução 004, de 01 de abril de 2014.
Estabelece prazo, em caráter excepcional, para solicitação de Transferência de Unidade Escolar para os servidores da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispositivos legais vigentes.
Considerando a Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do magistério e demais servidores públi-
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cos dos quadros setoriais da educação do Poder Executivo do Município de Contagem;
Considerando, ainda, nova etapa de nomeação para composição do Quadro de servidores da Rede Municipal de Ensino,
RESOLVE:
Art. 1º - Abrir, em caráter excepcional, prazo para solicitação de transferência dos trabalhadores em Educação, em situação funcional Efetivo Estável do Quadro Único 
da Educação.
Art. 2º - O servidor deverá apresentar, no período determinado pelo Departamento de Gestão dos Trabalhadores em Educação, os seguintes documentos anexados ao 
requerimento de solicitação de transferência, Anexo I desta Resolução: 
a- Cópia do comprovante de residência: água, luz ou telefone fixo (recente), em nome do servidor. 
b- Caso o comprovante de residência não esteja em nome do servidor, além do comprovante de residência citado na alínea “a” deste artigo, o servidor deverá apresen-
tar, ainda: 
Se o comprovante de residência estiver em nome dos pais do servidor: cópia da identidade do servidor, cópia de um outro comprovante em nome do servidor. Caso não 
o tenha fazer uma declaração constando que o servidor não possui nenhum comprovante de residência em seu nome e se comprometendo a trazer à SEDUC assim que 
receber. 
Se o comprovante de residência estiver em nome do cônjuge do servidor: cópia da Certidão de Casamento; declaração remetida pelo cônjuge constando que o servidor 
reside em sua residência; cópia de um outro comprovante em nome do servidor. Caso não o tenha fazer uma declaração constando que o servidor não possui nenhum 
comprovante de residência em seu nome e se comprometendo a trazer à SEDUC assim que receber. 
Se o comprovante de residência estiver em nome do Proprietário do imóvel: cópia do Contrato de Aluguel; declaração remetida pelo Proprietário constando que o 
servidor não possui nenhum comprovante de residência em seu nome e se comprometendo a trazer à SEDUC assim que receber. 
Parágrafo Único: Em caso do servidor não enquadrar em nenhuma situação citada nas alíneas deste artigo, o mesmo/mesma deverá apresentar a seguinte documenta-
ção: cópia do comprovante de Residência (água, luz ou telefone), recente; declaração remetida pela pessoa na qual está o nome do comprovante de residência (água, 
luz ou telefone), constando que o servidor reside em sua residência; cópia da Identidade da pessoa na qual está o nome do comprovante de residência (água, luz ou 
telefone); cópia de um outro comprovante em nome do servidor. 

Caso não o tenha fazer uma declaração constando que o servidor não possui nenhum comprovante de residência em seu nome e se comprometendo a trazer à SEDUC 
assim que receber.
Art. 3º - Serão observados para deferimento da “Transferência Geral” os critérios, em ordem de prioridade, a saber: 
I – ao servidor que seja detentor de dois cargos e que pleiteia exercê-los numa só Unidade Escolar; 
II - ao servidor com residência na mesma regional onde se localiza a Unidade Escolar; 
III - ao servidor que tiver melhor frequência, assiduidade; 
IV - ao servidor com maior tempo de serviço na função, na Rede Municipal Escolar; 
V - ao servidor com maior tempo de serviço Público Municipal; 
VI - ao servidor mais idoso. 
§1º - Entende-se por regional onde se localiza a Unidade Escolar, as regiões pertencentes ao Município de Contagem. 
§2º - Para análise do inciso II será considerada a frequência e assiduidade do período referente aos dois últimos anos, anterior a data da solicitação de transferência. 
§3º - O pedido de transferência, depois de deferido, não será passível de cancelamento, em nenhuma situação. 
Art. 4º - O servidor que desejar requerer transferência deverá informar-se acerca das Unidades Escolares para as quais pleiteia sua mudança, bem como suas respectivas 
propostas pedagógicas, localização e turnos de funcionamento. 
Art. 5º - Os interessados deverão registrar com exatidão os dados das Unidades Escolares, bem como turno pleiteado, e serão eliminados os pedidos preenchidos com 
informações vagas e/ou imprecisas.
Art. 6º - O (a) servidor (a) detentor (a) de dois cargos efetivos na Rede Municipal deverá preencher um formulário para cada cargo o qual desejar ser transferido.
Art. 7º - O servidor que obtiver deferimento do pedido de transferência será comunicado a partir do momento do deferimento e entrará em exercício na nova Unidade 
de Ensino no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor, nesta data.
Contagem, 01 de abril de 2014.
José Ramoniele R. dos Santos
Secretário Municipal de Educação de Contagem

ANEXO I
RESOLUÇÃO 004, DE 01 DE ABRIL DE 2014.
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE ESCOLAR
01 – Dados Pessoais:
Nome do (a) Servidor (a):______________________________________________________
Data de Nascimento:____/____/____
Endereço para contato: Rua/Av.:_________________________________________________
 Nº____________ Apto:___ ____________ Bloco:________________
 Bairro:_________________Cidade:______________ UF:_________
 Tel. Residencial:___________________Celular:_________________
02 – Dados Funcionais:
Cargo:______________________________2.2 Função:______________________________
 Data de Admissão na PMC____/____/____
Disciplina (somente em caso de PEB 2):__________________ 2.5 Turno:______
Escola de Lotação:____________________________2.7 Data início na Escola:___/___/___
2.8Se possuir dois cargos efetivos na Rede Municipal de Contagem, preencher o próximo campo: Unidade Escolar: _______________________________________________
____ Turno: ______
03 – Opções de Escolas (na ordem de preferência)
1ª Opção:E.M. “__________________________________________________” Turno:_________
2ª Opção:E.M. “__________________________________________________” Turno:_________ 
3ª Opção:E.M. “__________________________________________________” Turno:_________
OBSERVAÇÃO: 
Será priorizada para atendimento a 1ª opção mencionada. Nos casos de impossibilidade do atendimento, será considerada a 2ª opção e por último a 3ª opção.
O (a) servidor (a) deverá preencher todos os campos:
01 – Dados Pessoais,
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02 – Dados Funcionais.
 Importante: Não será possível o CANCELAMENTO do pedido de transferência após DEFERIMENTO do mesmo.Contagem, ____/____/____
Ass. do (a) servidor (a):___________________________________________________________

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA
A Secretária da Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, matrícula 33954-7 no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo indicadas: 

Processo Data Assunto Nome / Razão Social Data Decisão Decisão Nº da Decisão
02.A.04868/2013 29/07/13 PRESCRIÇÃO ANTONIO LOPES DA CUNHA 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8395

02.A.06534/2013 10/10/13 PRESCRIÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA 
DA ALIANÇA

03/04/2014 PROCEDENTE 8396

02.A.00281/2014 06/02/14 ISENÇÃO DE TAXAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA 
DA ALIANÇA

03/04/2014 PROCEDÊNCIA PARCIAL 8397

02.A.00275/2014 05/02/14 IMUNIDADE
CONFEDERAÇÃO NAC. DOS  METALÚRICOS 
DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

03/04/2014 PROCEDENTE 8398

02.A.08166/2013 17/12/13 PRESCRIÇÃO CUSTÓDIO TEODORO 07/04/2014 PROCEDENTE 8399
02.A.07110/2013 05/11/13 PRESCRIÇÃO CLÁUDIONOR FELIPE 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8400
02.A.07128/2013 05/11/13 PRESCRIÇÃO DARIO TOMAZ  DA SILVA 07/04/2014 PROCEDENTE 8401
02.A.05566/2013 28/08/13 PRESCRIÇÃO ELITA REPRESENTAÇÕES LTDA 07/04/2014 PROCEDENTE 8402
02.A.07268/2013 11/11/13 PRESCRIÇÃO ELIZABETH DE AGUIAR BELO 07/04/2014 PROCEDENTE 8403
02.A.06670/2013 16/10/13 PRESCRIÇÃO ELISMAR RODRIGUES DA FONSECA 07/04/2014 PROCEDENTE 8404

02.A.03371/2013 28/05/13 IMUNIDADE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS

03/04/2014 IMPROCEDENTE 8405

02.A.03560/2013 05/06/13 IMUNIDADE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS

03/04/2014 IMPROCEDENTE 8406

02.A.06962/2013 30/10/13 PRESCRIÇÃO ESPÓLIO DE WILSON SEARLES 07/04/2014 PROCEDENTE 8407
02.A.04520/2013 16/07/13 PRESCRIÇÃO HÉLIO LIBÉRIO DA SIL VA 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8408
02.A.00042/2014 03/01/14 REVISÃO DE LANÇTº HELCIO CARLOS DINIZ 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8409

02.A.06000/2013 18/09/13 ISENÇÃO DE  IPTU
IGREJA DA BÍBLIA MOVIMENTO EVANGÉLI-
CO PENTECOSTAL

07/04/2014 PROCEDENTE 8410

02.A.06665/2013 16/10/13 PRESCRIÇÃO IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 07/04/2014 PROCEDENTE 8411
02.A.00261/2014 31/01/14 IMUNIDADE IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 03/04/2014 IMPROCEDENTE 8412
02.A.00219/2014 23/01/14 ISENÇÃO DE  IPTU IGREJA PENTECOSTAL DESPERTAR DA FÉ 03/04/2014 PROCEDENTE 8413
02.A.06996/2013 31/10/13 PRESCRIÇÃO IGREJA PRESBITERIANA FILADELFIA 07/04/2014 PROCEDENTE 8414
02.A.04949/2013 31/07/13 PRESCRIÇÃO JANDARCK ALVES DE OLIVEIRA 07/04/2014 PROCEDENTE 8415
02.A.06687/2013 16/10/13 PRESCRIÇÃO JOÃO BATISTA RAPOSO MARIANO 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8416
02.A.06688/2013 16/10/13 PRESCRIÇÃO JOÃO BATISTA RAPOSO MARIANO 07/04/2014 PROCEDENTE 8417
02.A.04876/2013 29/07/13 PRESCRIÇÃO JOSÉ ACÁCIO CARNEIRO 03/04/2014 IMPROCEDENTE 8418
02.A.07138/2013 06/11/13 PRESCRIÇÃO JOSÉ CARLOS BEZERRA FILHO 07/04/2014 PROCEDENTE 8419
02.A.06629/2013 15/10/13 PRESCRIÇÃO JOSÉ MARCOS CUNHA 07/04/2014 PROCEDENTE 8420
02.A.06790/2013 22/10/13 PRESCRIÇÃO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS 07/04/2014 PROCEDENTE 8421
02.A.06982/2013 30/10/13 PRESCRIÇÃO JULIANO MÁXIMO MEIRELES 07/04/2014 PROCEDENTE 8422
02.A.06619/2013 14/10/13 PRESCRIÇÃO JURANDIR MARTINS DOS SANTOS 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8423
02.A.06620/2013 14/10/13 PRESCRIÇÃO JURANDIR MARTINS DOS SANTOS 03/04/2014 IMPROCEDENTE 8424
02.A.07304/2013 12/11/13 PRESCRIÇÃO JURANDIR MARTINS DOS SANTOS 03/04/2014 IMPROCEDENTE 8425
02.A.05334/2013 16/08/13 PRESCRIÇÃO JACQUELINE PEREIRA DIAS DE AZEVEDO 07/04/2014 PROCEDENTE 8426
02.A.04504/2013 15/07/13 PRESCRIÇÃO MAURILIO PEREIRA DA SILVEIRA 03/04/2014 PROCEDENTE 8427
02.A.05344/2013 16/08/13 PRESCRIÇÃO MARIA ALENICE LAUBE FONSECA 03/04/2014 PROCEDENTE 8428
02.A.05780/2013 09/09/13 PRESCRIÇÃO MARIA HELENA LOPES 03/04/2014 PROCEDENTE 8429
02.A.04910/2013 30/07/13 PRESCRIÇÃO MARIA SEBASTIANA DE SÁ 03/04/2014 PROCEDENTE 8430
02.A.07612/2013 26/11/13 PRESCRIÇÃO MOISÉS JORGE DE SOUZA 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8431
02.A.00314/2014 11/02/14 ISENÇÃO DE  IPTU ROBERTO ALMEIDA MENDES/FAMUC 07/04/2014 PROCEDENTE 8432
02.A05342/2013 16/08/13 PRESCRIÇÃO ROBSON CABELEIREIRO 03/04/2014 PROCEDENTE 8433
02.A.04488/2013 15/07/13 PRESCRIÇÃO VALÉRIA PEREIRA DA SILVA 03/04/2014 PROCEDENTE 8434
02.A.08213/2013 18/12/13 PRESCRIÇÃO VÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 07/04/2014 PROCEDÊNCIA PARCIAL 8435
02.A.05172/2013 09/08/13 PRESCRIÇÃO VANDERLEI LUIZ DE CASSIA 03/04/2014 PROCEDENTE 8436
02.A.08240/2013 19/12/13 PRESCRIÇÃO WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 07/04/2014 IMPROCEDENTE 8437

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

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA
A Secretária da Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, matrícula 33954-7 no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo indicadas:

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

2014031712201100 17/03/14 ITBI APARECIDA DE FATIMA NUNES 07/04/2014 DEFERIDO 8438
02.B.00885/2010 26/08/10 RESTITUIÇÃO DE ITB I EDSON AUGUSTO DE RESENDE 07/04/2014 DEFERIDO 8439
2014032412094000 24/03/14 ITBI ELIANE NASCIMENTO FERREIRA 07/04/2014 DEFERIDO 8440
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2014021514322706 15/02/14 ITBI ELITE PARTICIPAÇÕES LTDA- ME 07/04/2014 PROCEDENTE 8441
2014030711465600 07/03/14 ITBI ESTER MARGARIDA ARCANJO 03/04/2014 DEFERIDO 8442

02.B.00642/2013 12/12/13 RESTITUIÇÃO DE ISSQN
HONOFRE TURISMO LOCAÇÕES FRETAMEN-
TOS E VIAGENS LTDA

07/04/2014 DEFERIDO 8443

02.B.00346/2005 26/04/05 RESTITUIÇÃO DE ITBI JOSÉ HELIDEY FERREIRA DE OLIVEIRA 07/04/2014 DEFERIDO 8444

02.B.00626/2013 09/12/13
Defesa contra o TNF  nº 
23.468 "série B"

CARLOS ANTÔNIO DE QUEIROZ 04/04/2014 IMPROCEDENTE 8445

02.B.00397/2013 07/08/13
Defesa contra o TNF  nº 
23.853 "série B"

GERALDO NUNES DA MOTA 04/04/2014 IMPROCEDENTE 8446

02.B.00049/2012 08/02/12
Defesa contra o TNF  nº 
21.971 "série B"

MINASFOODS  INDÚSTRIA , COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA

04/04/2014 PROCEDÊNCIA PARCIAL 8447

02.B.00309/2013 12/06/13
Defesa contra o TNF  nº 
22.341 "série B"

MULTIMÁQUINAS MAGALHÃES LTDA 04/04/2014
Recurso de Ofício inter-
posto em 2ª Instância 
Administrativa

8448

02.B.00386/2013 05/08/13
Defesa contra o TNF  nº 
23.555 "série B"

ORGANIZAÇÃO ELDORADO LTDA-ME 04/04/2014
Recurso de Ofício inter-
posto em 2ª Instância 
Administrativa

8449

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

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2014 – DISPENSA Nº 016/2014
CONTRATADA: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA, SOB-REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HOSPITALARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, REFERENTES À LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG. 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2014, INSTAURADO PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE A NECESSIDADE DE TAIS SERVIÇOS 
ENQUANTO O TRAMITE DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 NÃO SE DÁ POR ENCERRADO DEFINITIVAMENTE.
PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ CONTADO DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO ATÉ A DATA DE 22/09/2014, DATA ESSA FINAL DO PRAZO 
DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, PODENDO FINDAR ANTES, NA HIPÓTESE DE OCORRER NO CURSO DESTE PRAZO A HOMOLOGAÇÃO 
DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2014.
VALOR: 12.100.863,66 (DOZE MILHÕES, CEM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1151 18.452.0009.2090 – CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 010000
DATA: 26/03/2014

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL – COMHAB (GESTÃO 2015 - 2016)
Das Disposições Iniciais
Art. 1º - Este Regimento contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição dos membros representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Ha-
bitação de Interesse Social – COMHAB, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar N.º 038, de 10 de Julho de 2007 e o Regimento Interno do COMHAB.
Art. 2º - A eleição para escolha dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB, para 
a gestão 2015-2016 será regulada por este Regimento Eleitoral, devidamente aprovado em reunião ordinária do COMHAB, do dia 17 de fevereiro de 2014.
Da Composição da Comissão Eleitoral
Art. 3º - A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB será coordenada por Comissão Eleitoral, 
composta por 04 (quatro) membros designados em reunião do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB do dia 17 de Fevereiro de 2014. 
Art. 4º - São membros da Comissão Eleitoral:
Izabel de Paula Souza
José Roberto de Oliveira
Márcio Ademir Dos Santos
Vinícius Teodoro Morato
Parágrafo único – Os membros da comissão eleitoral não poderão se candidatar ao pleito.
Art. 5º - Caberá à Comissão Eleitoral, dar ciência dos termos deste Regimento Eleitoral ao Ministério Público e às entidades habilitadas a participar das eleições da 
Assembleia Setorial. 
Art. 6° - Serão eleitos: 
I – No seguimento dos Movimentos Populares vinculados a luta pela moradia: 05 (cinco) conselheiros titulares e 05 (cinco) suplentes, sendo:
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. 04 (quatro) representantes de comunidades de assentamentos precários de interesse social, sendo 03 (três) de vilas e favelas e 01 (um) de loteamentos ou conjuntos, 
públicos ou privados;
. 01 (um) representante de núcleos dos movimentos dos sem casa.
II – No seguimento de Entidades : 05 (cinco) conselheiros titulares e 05 (cinco) conselheiros suplentes, sendo:
. 01 (um) representante de entidades sindicais de categorias de trabalhadores
. 02 (dois) representantes de entidades da área empresarial ligadas ao setor imobiliário ou da construção civil;
. 01 (um) representante de entidades de ensino superior;
. 01 (um) representante de entidades representativas de categorias de profissionais liberais ou de organizações não governamentais.
Dos Eleitores
Art. 7º - Estarão habilitadas a votar na Assembleia Setorial, na eleição dos representantes da Sociedade Civil, aquelas pessoas indicadas até as 16h30min horas do 
penúltimo dia útil antes da eleição, que comprovem vínculo de atuação nos seguimentos indicados no art. 6º desse Regimento. 
Parágrafo Único – Cada seguimento poderá indicar até 05 (cinco) representantes/eleitores. 
Do Registro de Candidaturas
Art. 8º - As solicitações de registro de candidaturas, para a escolha dos representantes no Conselho, serão recebidas no período de 12/05/2014 a 14/05/2014, na Casa 
dos Conselhos, no horário de 08h30min as 16h30min horas.
Art. 9º - As entidades que se apresentarem como candidatas, serão qualificadas por categorias, na forma prevista na Lei Complementar N.º 038, de 10 de julho de 2007 
do COMHAB, devendo ser de âmbito municipal, vetada a inscrição e voto em mais de uma categoria.
Art. 10 - É admitido o pedido de registro de candidatura mediante procuração por instrumento específico.
Art. 11- Não será admitido o uso de, somente, apelido no registro de candidatura.
Art. 12 - A falta de qualquer documento exigido para o pedido de candidatura implicará no seu indeferimento.
Art. 13 - As impugnações de candidatura serão anexadas ao processo de registro do candidato e, havendo mais de uma no mesmo processo, serão decididas conjunta-
mente pela Comissão Eleitoral.
Art.14 – Poderá fazer o registro de candidatura o candidato com idade mínima de 18 anos. 
Da Eleição 
Art. 19 - A eleição dos representantes da sociedade civil no COMHAB será realizada, em Assembleia Setorial, no dia 31/05/2014, no auditório do CENTEC, situado na 
Rua Bernado Monteiro, n° 20, Centro – Contagem. 
Art. 20 – A Assembleia Setorial se realizará no intervalo de 14h00min às 16h30min horas, obedecendo a seguinte programação:
 14:00 às 14:30 - Credenciamento;
 14:30 às 14:45 - Acolhida, plenária, leitura e aprovação do Regimento Eleitoral;
 14:45 às 15:15 - Plenárias por seguimento das instituições candidatas a eleição;
 15:15 às 16:30 - Plenária Final da Assembleia;
 16:30 Horas - Proclamação das instituições eleitas para COMHAB
Art. 21 - No dia da Assembleia, antes do início das votações, os candidatos se apresentarão em plenário.
Parágrafo Único: Não será permitida a formação de chapa.
 
Art. 22 - Compete ao Conselho Municipal de habitação de Interesse Social – COMHAB, e aos membros da Comissão Eleitoral organizar os locais de votação, formar as 
mesas receptoras e encaminhar todos os procedimentos para a realização do pleito, inclusive designação de mesários e escrutinadores.
Parágrafo único - A Comissão Eleitoral decidirá de imediato as eventuais impugnações de mesários e escrutinadores.
Art. 23 - Havendo apenas um candidato, proceder-se-a a eleição por aclamação em Assembleia.
Art. 24 - A eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB se dará em turno único de 
votação.
Art. 25 - A mesa eleitoral será formada por 03 (três) membros da Comissão Eleitoral, sendo 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e 01 (um) mesário, designados pela 
própria Comissão Eleitoral. 
Parágrafo Único – O Ministério Público será convidado a compor a mesa eleitoral. 
Art. 26 - A mesa eleitoral terá a função de receber e apurar os votos, bem como lavrar a ata de eleição e proclamar o seu resultado. 
Art. 27 - A votação será acompanhada e fiscalizada no local da votação por, no mínimo, 03 (três) fiscais, escolhidos no momento de votação, dentre os representantes 
das entidades e candidatos presentes, sendo, naquele caso, 01 (um) por segmento representativo. 
Art. 28 - Os fiscais terão acesso aos documentos da mesa, devendo consignar em ata, as ocorrências do processo. 
Art. 29 - A cédula de votação conterá impresso o nome do segmento ou candidato a ser votado. 
Parágrafo Único - A cédula de votação será rubricada por pelo menos 2 (dois) membros da mesa eleitoral. 
Art. 30 - Antes do início da votação, a urna será vistoriada obrigatoriamente pela mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e fiscais. 
Art. 31 – Serão considerados nulos os votos que contenham rasuras de qualquer natureza ou mais de 1 (um) candidato assinalado por segmento.
Art. 32- Após o encerramento da votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos, será lavrada ata do processo eleitoral pelo Secretário da mesa. 
Art. 33 - A ata, uma vez lavrada e aprovada, será assinada pelos membros da mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e representantes das entidades presentes. 
Art. 34 - Poderá votar na Assembleia Setorial a pessoa com idade mínima de 16 anos. 
Da Apuração dos Votos e Proclamação dos Eleitos 
Art. 35 - A Junta Eleitoral, composta pelos 3 (três) membros da mesa eleitoral, decidirão, de imediato, as eventuais impugnações de voto.
Parágrafo único - Das decisões, caberá recurso imediato à Comissão Eleitoral, que será decidido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 36 - A apuração dos votos será realizada no local de votação, imediatamente após o voto do último eleitor, e em conformidade com o horário estabelecido pela 
programação oficial, acompanhada pelos fiscais e Ministério Público, se presente. 
Art. 37 - O boletim de apuração correspondente a cada Assembleia deverá ser assinado pelos escrutinadores e fiscais.
Parágrafo primeiro - Na Assembleia de eleição de representantes da Sociedade Civil serão eleitos os primeiros candidatos mais votados de cada segmento para compor 
as vagas de titulares existentes, juntamente com os candidatos subsequentes, que serão considerados suplentes. 
 Art. 38- Em caso de empate, o critério de desempate será o tempo de atuação verificado pela data de fundação da entidade ou idade do candidato (maior idade). 
Art. 39 - O Presidente da mesa eleitoral proclamará o nome dos candidatos eleitos para titulares e suplentes, logo após, será lavrada a ata de eleição. 
Das Disposições Finais 
Art. 40 - Os representantes, uma vez eleitos, serão nomeados pelo Prefeito de Contagem, para um mandato de 02 (dois) anos, fazendo-se publicar o ato de nomeação 
no Diário Oficial de Contagem - DOC. 
Art. 41 - Os casos omissos no presente Regimento serão decididos pela Comissão Eleitoral, utilizando-se, por analogia, os procedimentos do Código Eleitoral.
Art. 42- Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão, revogadas as disposições contrárias. 
Contagem, 10 de abril de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
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Presidente COMHAB
ANEXO I
EDITAL N° 001/2014
ASSUNTO: Convocação e regulamento do processo eleitoral dos Representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

CRONOGRAMA
Nº DESCRIÇÃO DATA/HORÁRIO/LOCAL

1 Inscrição das instituições em formulário próprio

12/05 a 14/05/2014
De 08:30 às 16:30 de segunda a sexta-feira
Casa dos Conselhos – Av. João César de Oliveira, 3481 – Eldorado – Contagem - MG

2
Análise das organizações candidatas pela Comissão 
Eleitoral 15 e 16/05/2014

3 Publicação das Instituições Aptas Após deferimento 19/05/2014
4 Pedidos de impugnação de candidatura das instituições. 20 a 22/05/2014

5

Decisão dos Pedidos de impugnação de candidatura de 
instituições pela Comissão Eleitoral. (02) dois dias uteis 
após decisão. 22 a 23 /2014

6
Divulgação final das candidaturas, pela Comissão Eleito-
ral. 26/05/14

7

Assembleia Geral para Eleição dos representantes não 
governamentais para o Conselho Municipal de Habitação 
de Interesse Social - COMHAB.

31/05/ 2014
a) Das 14:00 às 14:30 horas: Credenciamento;
b) Das 14:30 às 14:45 Acolhida, plenária, leitura e aprovação do regimento eleitoral;
c) Das 14:45 às 15:15: (Plenárias por seguimento das instituições candidatas a eleição);
d) Das 15:15 às 16:30 Plenária Final da Assembleia;
Das 16:30: Proclamação das instituições eleitas.

CONSELHO GERAL GESTOR DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
Termo de Posse dos Novos Conselheiros do Conselho de Gestor Municipal de Contagem – CGG (mandato 2014 à 2015).
Aos três dias mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho Geral Gestor de Contagem – CGG, no auditório do CENTRO PÚBLICO 
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA situado na Rua São Marcos, nº 247, Bairro: Água Branca – Contagem/MG, para formalização da posse dos novos Conselheiros representantes 
do governo, sociedade Civil e Empreendimentos os quais foram eleitos na Assembléia Geral realizada em 20 de dezembro de 2013. Assim foram eleitos 5 (cinco) Entida-
des de Apoio e Fomento e 05 (cinco) Empreendimentos Econômico Solidário para um mandato de 1 (um) ano, contados a partir da posse como descrito abaixo.
Conselheiros representantes do Governo 2014 – 2015
 
Titular – Secretaria do Meio Ambiente – 
Geraldo Magela Costa__________________________________________________________
Suplente -
Fernanda Alves Pereira ________________________________________________________.
Titular – Secretaria do Trabalho e Renda - 
José Doniseti Silva ___________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________
Suplente - 
Valdirene Reis Ferraz __________________________________________________________.
Titular – Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 
Mayron Rodrigues _____________________________________________________________
Suplente - 
Maria Aparecida Da Silva ______________________________________________________.
Titular - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
Glaúcia Lucas Coelho ________________________________________________________
Suplente –
 Mercia Karin de Freitas ______________________________________________________
Titular – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Diomara das Mercês Dâmaso Texeira__________________________________________
Suplente-
Cassia Michele Andrade_______________________________________________________
Conselheiros representantes da Sociedade Civil 2014 – 2015
Titular – AAPEEC- Associação de Apoio aos Pais , Educandos e Educadores do Curumim Vila Perola
 Cássia Gomes Chaves___________________________________________________
Suplente: 
Euripedes da Costa Lima Neto_________________________________________________
Titular - Instituto Marista de Solidariedade – IMS 
Marcos Luiz da Cunha Jota_______________________________________________,
Suplente – 
Roseny de Almeidas _________________________________________________________
Titular – Providencia Nossa Senhora da Conceição 
Belmiro Alves De Freitas________________________________________________________,
Suplente – 
Maria Amelia de Jesus Neta¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________________
Titular -- Funec Fundação de Ensino de Contagem
Karla Roque Miranda Pires__________________________________________,
Suplente –
 Ariadne Cristina Coelho ________________________________________________________
Titular – Instituto do Brasil
Leonardo de Souza Chaga___________________________________________________
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Suplente – 
Leandro Ricardo Gravino _____________________________________________________
 
 Conselheiros dos Empreendimentos 2014 - 2015
Titular – Reciclarte Criando Arte 
Carmem Lucia Carvalho de Araújo________________________________________________
Suplente –
Rosana Marques Cunha________________________________________________________
Titular – Arte e Amizade 
Marvina Maria das Graças Freitas ________________________________________________
Suplente -
Maria Aparecida Bernardo ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________________________
Titular – Gsol
Claudio Antônio Santos _________________________________________________________
Suplente –
Marcos Leandro dos Santos Timoteo_______________________________________________
Titular- Artesas do Praia 
Rosemary Gomes de Souza Rodrigues Courty_______________________________________
Suplente-
Marilene de Oliveira____________________________________________________________
Titular - Decorações e Utilitários 
Maria do Carmo de Jesus Cirilo Maciel_____________________________________________
Suplente – 
Fernando Luiz Maciel __________________________________________________________
Contagem, 03 de Abril de 2014.

Secretaria Municipal 
de Direitos  da 
Cidadania

CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE CONTAGEM
Resolução 001/2014
Dispõe sobre convocação de plenária extraordinária do Conselho Municipal da Mulher de Contagem para processo eleitoral.
O Conselho Municipal da Mulher de Contagem, regido pela Lei Municipal nº 4481 de 26 de setembro de 2011, seu Regimento Interno, após reunião da Mesa Diretora, 
Resolve:
Art. 1º Ficam convocados para a plenária extraordinária do Conselho Municipal da Mulher de Contagem, todos os Conselheiros de Direito, titulares e suplentes, repre-
sentantes da sociedade civil e governamentais, que ocorrerá no dia 09/05/2014, às 14:00 na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres de Contagem, situado na Rua 
José Carlos Camargo, nº 218, Bairro Centro, Contagem. 
Art. 2º Serão tratados assuntos pertinentes ao processo eleitoral dos conselheiros da sociedade civil.
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem 09 de abril de 2014.
_________________________________________________
Juliana Versieux
CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de 
Pessoa com Deficiência, 
Mobilidade Reduzida e 
Atenção ao Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO
SERVIÇO DE TRANSPORTE SEM LIMITE 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL – CAE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014 PARA SELEÇÃO DE USUÁRIOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE SEM LIMITE.
A Comissão de Avaliação Especial - CAE, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Decreto Municipal nº 282, de 13 de março de 2014, torna público o pre-
sente Edital, para seleção e inclusão de usuários no Serviço de Transporte Sem Limite, para ingresso no ano de 2014.
1 – Do Objeto do Chamamento Público
1.1 - Trata-se de edital para credenciamento de usuários no Serviço de Transporte Sem Limite, destinado ao atendimento de pessoas com deficiência física, com alto 
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grau de comprometimento na sua mobilidade, condição que impede a pessoa com deficiência física de utilizar veículos adaptados do Sistema de Transporte Público 
convencional, cuja renda per capita familiar mensal seja de até 01 (um) salário-mínimo, moradoras do Município de Contagem, de acordo com o disposto no Decreto 
Municipal nº 282, de 13 de março de 2014.
2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 - A Comissão de Avaliação Especial, responsável pela gestão do Serviço de Transporte Sem Limite, torna público este edital com as regras de seleção de usuários ao 
serviço de que trata este edital.
2.2 - Este edital tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do seu resultado final e poderá ser prorrogado por igual período, para atender às 
necessidades do referido serviço.
3- DOS PRAZOS
3.1 - O período de inscrição será compreendido entre 05 maio de 2014 e 16 de maio de 2014.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão inscrever-se no processo seletivo para inclusão no Serviço de Transporte Sem Limite pessoas com deficiência física, com alto grau de comprometimento na 
sua mobilidade, cuja renda per capita familiar mensal seja de até 01 (um) salário-mínimo, moradoras do Município de Contagem.
4.2 - O Serviço de Transporte Sem Limite é destinado prioritariamente ao transporte para atendimentos escolares ofertados por instituições do Município de Contagem 
e para atendimentos de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
5 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1 – A inclusão no Serviço de Transporte Sem Limite está sujeita à análise e aprovação nas seguintes etapas:
I – inscrição e avaliação socioeconômica;
II – avaliação das solicitações de atendimento;
III – avaliação clínica;
IV – análise da disponibilidade da escala operacional.
6 - DA INSCRIÇÃO E Avaliação Socioeconômica – ETAPA 1
6.1 - A inscrição no Serviço de Transporte Sem Limite deverá ser realizada no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ou equipamento social equivalente, da 
área de moradia do requerente, conforme critérios municipais de abrangência.
6.2 Na data e horário agendados, o requerente ou seu responsável, quando for o caso, deverão comparecer Centro de Referência da Assistência Social – CRAS portando 
cópias e originais dos seguintes documentos:
I - certidão de nascimento ou carteira de identidade do requerente e de todos os familiares residentes no domicílio;
II - comprovante de endereço atualizado;
III - carteira de trabalho e contra-cheque atualizado do requerente e dos familiares residentes em seu domicílio, maiores de 18 anos;
IV - comprovante de recebimento de benefícios previdenciários e/ou assistenciais atualizados;
V - declaração de recebimento de renda informal, preenchida em formulário próprio do Sem Limite;
VI - comprovante de matrícula escolar, quando requerer deslocamento para atendimento escolar; 
VII - declaração de realização de tratamento de Saúde, assinada pelo profissional responsável, quando requerer deslocamento para atendimento de saúde.
6.3 - Feita a inscrição, será realizada a devida avaliação socioeconômica para verificação do cumprimento do disposto no Art. 12, § 1º, 2° e 3º do  Decreto Municipal nº 
282, de 13 de março de 2014.
6.4 - O assistente social do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, em sua avaliação socioeconômica, fará uso de indicadores sociais, entrevistas e visitas 
domiciliares, quando necessário, capazes de estabelecer, com maior acuidade, as situações de vulnerabilidade social e econômica do requerente.
7 - DA AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTOS – ETAPA 2
7.1 - O Serviço de Transporte Sem Limite é destinado prioritariamente ao transporte para atendimentos escolares ofertados por instituições do Município de Contagem 
e para atendimentos de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
7.2 - Deferida a avaliação socioeconômica, o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, encaminhará o processo à Junta de Avaliação Multiprofissional – JAME, 
no setor de reabilitação do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz, localizado na Avenida João César de Oliveira, nº 2889, no bairro Eldorado, para que seja real-
izada a análise das solicitações de atendimento.
7.3 - Na data e horário agendados, o requerente e seu responsável, quando for o caso, deverão comparecer à Junta de Avaliação Multiprofissional – JAME, portando 
documento de identificação, para análise das solicitações de atendimento. 
7.5 Serão concedidos ao usuário o máximo de 02 (dois) deslocamentos semanais para atendimentos de saúde, desde que ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
7.6 - Os atendimentos de saúde serão concentrados nos horários dos intervalos escolares, períodos compreendidos entre os horários de entrada e saída das escolas, 
tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde.
7.7 - O usuário ou seu responsável poderá requerer 01 (um) atendimento esporádico semanal, sujeito à aprovação da Gerência do Programa Sem Limite.
Parágrafo único. Atendimento esporádico é aquele destinado à especialidade clínica não incluída na escala operacional fixa, cuja periodicidade não ultrapasse 02 (duas) 
consultas mensais.
8 – Da Avaliação Clínica – ETAPA 3
8.1 Deferida a avaliação dos atendimentos, a Junta de Avaliação Multiprofissional – JAME, no setor de reabilitação do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz, 
localizado na Avenida João César de Oliveira, nº 2889, no bairro Eldorado, procederá ao agendamento da avaliação clínica.
8.2 Na data e horário agendados, o requerente ou seu responsável, quando for o caso, deverão comparecer à Junta de Avaliação Multiprofissional – JAME, portando 
documento de identificação, para realização da avaliação clínica.
9 - DA ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DA ESCALA OPERACIONAL – ETAPA 4
9.1 Cabe à Gerência do Programa Sem Limite proceder à análise operacional no intuito de avaliar a compatibilidade entre as solicitações e a capacidade de atendimento 
da escala operacional do serviço.
10 - DO NÚMERO DE VAGAS E DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 - Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para novos usuários do Serviço de Transporte Sem Limite.
10.2 – Terão prioridade os atendimentos escolares, no Município de Contagem, obedecendo a seguinte ordem:
I - Ensino Fundamental;
II - Educação Infantil; 
III - Ensino Médio;
IV - Graduação e demais modalidades de cursos, no turno da noite.
10.3 - Serão chamados para o serviço os requerentes aprovados, obedecendo à ordem de classificação.
10.4 - Os requerentes aprovados e chamados que não procederem em conformidade com o estabelecido neste edital, bem como as disposições do Decreto Municipal 
nº 282, de 13 de março de 2014 e seu regulamento em anexo, serão imediatamente desligados e substituídos.
Parágrafo Único – Os candidatos classificados e não chamados formarão o cadastro reserva até o limite de validade deste edital e serão chamados caso haja disponibili-
dade na escala operacional do serviço.
11 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
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11.1 - Em caso de empate entre os critérios do processo seletivo determinados por este edital, o grau de incapacidade que compromete a mobilidade do requerente 
será considerado como critério de desempate, baseados em parecer técnico da Junta de Avaliação Multiprofissional – JAME.
12 – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.1 - O resultado final do processo seletivo para inclusão no Serviço de Transporte Sem Limite será publicado no site da prefeitura de Contagem (www.contagem.
mg.gov.br) e no Diário Oficial de Contagem, pela Comissão de Avaliação Especial – CAE.
13 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
13.1 – Nas situações de indeferimento em qualquer das etapas de inclusão no Serviço de Transporte Sem Limite, é direito do requerente ou responsável interpor recurso 
perante a Comissão de Avaliação Especial – CAE, no prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento do comunicado de indeferimento, conforme o cronograma con-
stante do subitem 14.1 deste edital.
7.2. O recurso será interposto no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS onde foi realizada a inscrição, em formulário próprio do Serviço de Transporte Sem 
Limite.
14 - DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA
14.1 - As datas listadas abaixo estão sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do requerente acompanhar os eventos por meio dos meios de comunicação 
informados neste edital.

Datas 
Eventos

10/04/2014
Publicação do Edital de Chamamento Público

05/05/2014 a 16/05/2014
Inscrição e avaliação socioeconômica;

19/05/2014 a 23/05/2014
Avaliação das solicitações de atendimento;

26/05/2014 a 06/06/2014
Avaliação clínica;

09/06/2014 a 13/06/2014
Análise da disponibilidade da escala operacional

24/06/14
Divulgação dos Resultados

25/06/2014 a 04/07/2014 Interposição de recursos referentes às etapas do Edital

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Todas as informações prestadas para a obtenção do serviço de que trata este Edital são de exclusiva responsabilidade do requerente ou usuário ou de seus 
representantes legais, das escolas, clínicas, hospitais e instituições, bem como os responsáveis pela emissão de atestado médico, laudo psicológico, parecer técnico ou 
avaliação pedagógica, respondendo cível e criminalmente por informações fraudulentas.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou desligamento do requerente 
que o tiver apresentado.
15.2 - Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Comissão de Avaliação Especial – CAE.
15.3 - A qualquer tempo, o Edital poderá ser revogado ou anulado, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
15.4 - As dúvidas relativas a este Chamamento deverão ser apresentadas por meio de correspondência ao endereço eletrônico deficientes.idosos@contagem.mg.gov.
br ou pelos telefones 3352 2858 ou 3352 2784.
Contagem, 10 de abril de 2014.
Hamilton Lara Moreira
Presidente da Comissão de Avaliação Especial do Sem Limite - CAE

Fundac

 CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO COMPAC
Em dezenove de março de 2014, às 9h horas, na sala multimeios da Prefeitura Municipal de Contagem, deveria acontecer a segunda reunião ordinária do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural  - Compac, estavam presentes Tiago Alves, titular, Coordenador de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Alexandra Roberta de 
Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Felipe S. Moura Bicalho, titular, represen-
tante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ Seção Contagem); Isa Maria Marques de Oliveira, titular, representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha), Carmo Triiginelli Neto, titular, representante da procuradoria da Prefeitura de Contagem, Flávio H. de Oliveira Santos, suplente, 
representante da cultura popular; e os convidados Cassius Martins Cotta, representante da Associação de Assistência Social Nossa Senhora de Nazaré e Karla Maria de 
Almeida Morais, representante da Domingos Costa Indústria Alimentícia. Em virtude da ausência de vários conselheiros, por falta de quórum, a sessão não foi realizada 
e eu, Layla Gomes Dias, lavrei a presente ata.
Tiago Alves
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
Felipe S. Moura Bicalho
Isa Maria Marques de Oliveira
Carmo Triiginelli Neto
Flávio H. de Oliveira Santos
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CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 DO COMPAC
Ao décimo nono dia do mês de fevereiro de 2014, às 9 horas, reuniram-se na sala multiuso do Palácio do Registro os conselheiros do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural (Compac), Renata Sousa Lima presidenta da Fundação Cultural de Contagem (Fundac) e presidenta do Compac; Tiago Alves Ferreira, titular, coordenador da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem, Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e representante da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Cíntia Maria Fernandes, suplente, representante do movimento de classe do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem (Sindiscon); Estelita Eugênia Turani, titular, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic); Evaldo da 
Conceição Ricardino, titular, representante da Cultura Popular; Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, advogado, representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/Seção Contagem); Neila Cristina Silvestre, titular, representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan) ; Lorena Valadares Bahia Costa, 
titular, representante da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); Miguel Antônio Lamolha, suplente, arquiteto representante da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Shirley Magalhães de Campos, titular, representante do movimento de classe do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
Varejista e Atacadista de Contagem (Sintracc); Solange Aparecida Fonseca Lopes, titular, representante da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Contagem (Unipac); 
Guilherme Paulino, convidado, assessor jurídico da Fundac; Noêmia Rosana de Andrade, convidada, historiadora e representante da Coordenadoria de Políticas de 
Memória e Patrimônio Cultural; Tatiane Cunha, convidada, estagiária de arquitetura da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Rafael Assis, 
convidado, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Rodrigo Nunes da Mobyra, Rodrigo Guaracy da Mobyra, Rodrigo Borges 
Martins Arquiteto da RBM Projetos, Rita de Cássia representante da Direcional Engenharia, Fernando Pimenta representante da Direcional Engenharia, Sandra 
Fernandino representante da Direcional Engenharia. Totalizando 12 (doze) conselheiros sendo 9 (nove) titulares e 3 (três) suplentes e 10 (dez) convidados. A reunião foi 
iniciada com a seguinte pauta: 1 - Apresentação dos novos conselheiros do Compac. 2 - Eleição do secretário geral do Compac. 3 – Informes: - Realização da feira de 
colchões Ortobom na praça das Chaminés da antiga Companhia Cimento Portland Itaú. - Ofício da Direcional Engenharia informando que parte do muro do lote 08 das 
antigas instalações da fábrica da Lafersa não suportou a chuva do dia 11 de dezembro de 2013 e desmoronou. - Ofício do Ministério Público-MP referente às obras 
internas realizadas na Igreja Matriz de São Gonçalo. - Resposta ao ofício da Cpous – Comissão de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, sobre empreendimento 
proposto para Rua Bernado Monteiro – Sede. 4 - Apresentação e encaminhamento dos projetos de empreendimentos da Áreas de Especial Interesse Urbanístico 
– Aiurb-3, a - Consulta sobre possibilidade de construção de edificação multifamiliar, localizado na rua Rita Camargos Cunha, bairro Plano Diretor. b - Aprovação de 
projeto multifamiliar e comercial, localizado na rua Joaquim Rocha, bairro Sede. C - Aprovação de projeto multifamiliar, localizado na rua Bendito José das Neves, bairro 
São Gonçalo. 5 - Apresentação das diretrizes elaboradoras pelo grupo de trabalho do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural-Compac para projeto de restauro e 
ocupação do Prédio Administrativo da antiga Companhia Cimento Portland Itaú. 6 - Aprovação da realização das “Feira de Colchões Ortobom” para 25/09 a 24/10 e a 
“Fenacouro Feira de Malhas e Couros” para 28/03 a 13/04; 06 a 22/06 e de 01/11 a 27/11 a serem realizadas na Praça das Chaminés do Complexo Itaú Power Center. 7 
- Apresentação e encaminhamento do projeto apresentado pela Direcional Engenharia acerca do pré-projeto executivo do Centro de Memória do Trabalhador da 
Industria de Contagem. 8 - Aprovação do Projeto de Lei de criação do Centro de Memória dos Trabalhadores da Indústria de Contagem. A conselheira Alexandra Ponsá, 
deu boas vindas aos novos conselheiros, os mesmos fizeram sua devida apresentação aos demais, com isso foi cumprido o primeiro ponto de pauta. O segundo ponto 
de pauta tratava da eleição do secretário-geral do Conselho Municipal do Patrimônio de Cultural Compac, a conselheira Alexandra Ponsá fez a leitura da parte na lei 
municipal 4647 de dezembro de 2013 do que compete ao secretário, posterior a isso o conselheiro Tiago Alves explicou em breves palavras a função do secretário que 
terá auxilio da Layla Gomes, Gerente da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, com isso a conselheira Estelita Eugênia se candidatou ao 
cargo e foi eleita por unanimidade. Próximo ponto de pauta são os informes sendo primeiro deles a respeito da feira da Ortobom que está em exercício, na praça das 
Chaminés da antiga fábrica de cimento Itaú Portland, a conselheira Alexandra Ponsá fez um breve histórico do porque esse tipo de projeto precisa ser avaliado pelo 
conselho, devido a atividade e uso em bem tombado, explicou que existem diretrizes a serem respeitadas, a mesma faz a leitura do parecer de uso do local. O 
conselheiro Tiago Alves mencionou que a liberação da feira, foi dada em virtude dos pareceres, uma vez que não estava havendo as reuniões do Compac. A conselheira 
Shirley Magalhães menciona que de acordo com os contatos dela o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem (Sintracc) se posiciona 
contra a este tipo de feira, por atrapalhar as vendas internas do shopping, a conselheira Alexandra Ponsá diz que entende a situação, mas não e função do conselho 
intervir nesses trâmites e sim no que se refere ao patrimônio cultural. O segundo informe é sobre o ofício da empresa Direcional Engenharia S/A enviado à Coordenado-
ria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural a fim de informar sobre a queda de parte do muro do lote 08 nas antigas instalações da fábrica da Lafersa, o mesmo 
não suportou a chuva do dia 11 de dezembro de 2013 e desmoronou. A conselheira Alexandra Ponsá faz um breve histórico sobre a Lafersa e a Direcional, informando 
sobre o inventário que foi feito no local, o empreendimento Oásis e o Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem que será implantado no local. O 
terceiro informe trata-se do ofício do Ministério Publico sobre as obras internas na Matriz de São Gonçalo. O conselheiro Tiago Alves faz um breve histórico sobre a 
Matriz, e explica o porquê bens tombados sempre que houver qualquer tipo de intervenção, deve -se passar pelo conselho, no caso da Matriz explicou que houve 
alterações internas que não foram aprovadas pelo Compac e ainda assim foram feitas, a conselheira Alexandra Ponsá fez a leitura do ofício, no inquérito Ministério 
Público - MP pediu que fosse verificado a viabilidade de retorno nas modificações ao que era antes, para isso seria feita uma vistoria técnica, a Presidente do Compac 
Renata Lima relatou que foi solicitado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) tal avaliação, o secretário responsável por essa pasta respondeu que 
não dispunha de subsídios para emissão deste laudo técnico, com isso, foi definido que o Ministério Público faria tal avaliação, e se fosse constatado que as obras são 
irreversíveis seria aplicada uma multa baseada na nova legislação.O conselheiro Tiago Alves também informou aos novos conselheiros sobre as modificações externas 
que foram feitas pela prefeitura, mas que também não passaram pela aprovação do conselho. A presidente do Compac Renata Lima disse que foi feita com o Conparq 
uma reunião e que ficou definido a data de 10/03/2014 para início das obras. O quarto informe é lido e o conselheiro e membro da Cpous Miguel Lamolha, explicou 
aos demais sobre empreendimento na rua Bernardo Monteiro, que propôs construção de conjunto de seis torres de dez andares e que de acordo com a Lei de 
Parcelamento e Uso do Solo por ser em área superior a dez mil metros quadrados e causarem impacto, tem que passar por essa comissão, ele disse que ali já existe 
aprovado um loteamento nominado Santo Antônio, para que o empreendedor possa fazer o que se pretende é necessário que cancele o loteamento, e ainda assim terá 
que ser avaliado pelos demais órgãos como a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 
(Transcon), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urnbano (SMDU), além é claro o próprio Compac. O Conselheiro Miguel finalizou chamando a atenção pela 
proximidade de bens tombados, pois são 400 unidades residenciais que vão ser construídas em uma área já adensada. O conselheiro Tiago Alves questionou se não há 
limite de andares na área da Aiurb-3, o conselheiro Miguel Lamolha respondeu que seria o próprio conselho quem limitava a altimetria das edificações, a conselheira 
Alexandra Ponsá respondeu que não. O conselheiro Tiago Alves questionou sobre o coeficiente de aproveitamento, o conselheiro Miguel Lamolha respondeu dizendo 
que é um calculo feito pela dimensão do terreno, se o terreno tem, e seu CA é 1, as edificações podem ter 1000m², indiferente do número de andares. O conselheiro 
Tiago Alves complementou que não se trata de análise de projeto e sim uma resposta a consulta a CPOUS, ressaltou que o conselho deve repensar a verticalização da 
Aiurb-3 e questionou se o empreendedor foi informado da situação. O conselheiro Miguel Lamolha respondeu que sim, que ele está sendo orientado. A conselheira 
Alexandra leu o oficio resposta a ser enviado a Cpous, onde orienta a mesma que por ser o empreendimento pretendido para a Aiurb-3 e próximo a bens tombados, 
terá na fase de aprovação, que passar pelo Compac. O conselheiro Miguel Lamolha se retratou por ter se expressado mal quando disse que a altimetria devia ser 
analisada pelo conselho, mas que entende que o conselho pode e deve estabelecer diretrizes limitando a altimetria na Aiurb-3. Seguindo a pauta, inicia a presentação 
dos projetos na Aiurb-3, a conselheira Alexandra Ponsá explicou o que é a Aiurb-3, o conselheiro Tiago Alves informou que tem a pretensão de no próximo mês 
aprofundar a legislação, conhecimento e embasamento para que o conselho possa tomar decisões mais acertadas, e comentou da criação da cartilha para os 
empreendedores e moradores da Aiurb-3. O conselheiro Miguel Lamolha complementou as informações sobre a Aiurb-3 e falou que a lei foi detalhada e a área da 
Aiurb-3 foi redividida em A B C D colocando regras em cada um desses segmentos de acordo com estudo feitos nos locais. A conselheira Estelita Eugênia, comentou 
que é necessário rever as leis, o conselheiro Miguel Lamolha continua e falou que o projeto está na câmara e não foi aprovado devido a ser ano de eleição, a conselheira 
Estelita Eugênia relatou que é ideal rever essa questão. O Primeiro projeto a ser analisado é o empreendimento na Rua Rita Camargos Cunha a conselheira Alexandra 
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Ponsá mostrou onde é a localização com a ajuda da imagem na apresentação, o projeto é composto de 8 casas de 2 pavimentos e 1 de um pavimento o parecer é de 
aprovação pois o empreendimento não está na proximidade de bens tombados e inventariados e não causa impacto na Aiurb-3, o projeto foi aprovado por 
unanimidade.O segundo projeto a ser apresentado é na Rua Benedito José das Neves composto de 2 casas sendo essa geminada de 2 pavimentos o parecer é de 
aprovação, pois o empreendimento não está na proximidade de bens tombados e inventariados e não causa impacto na Aiurb-3, o projeto foi aprovado por unanimida-
de. O terceiro projeto apresentado é na Rua Joaquim Rocha feito pela empresa Mobyra, a conselheira Alexandra Ponsá faz a apresentação e leitura do parecer técnico 
do projeto e menciona que já houve passado o mesmo projeto anteriormente pelo Compac, por outro empreendedor e teve parecer positivo, o projeto apresentado foi 
feito de acordo com as diretrizes anteriormente encaminhadas, o parecer é de aprovação, pois o empreendimento não está na proximidade de bens tombados e 
inventariados e não causa impacto na Aiurb-3, o projeto foi aprovado por unanimidade. Os representantes da empresa que assistiam a reunião se apresentam e 
complementam que o projeto prevê a recuperação da área de APP – Área de Proteção Permanente existente nas imediações e replantio de Jabuticabeiras, posterior a 
isso se retiram da reunião. O conselheiro Tiago Alves ressaltou que as aprovações dadas pelo conselho ainda passam pelos outros órgãos como a Secretária de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU). A conselheira Lorena Valadares questionou se há validade nas diretrizes dadas pelo conselho e sugeriu que os mesmos tenham validade, sugestão essa 
acolhida pelo conselho. O conselheiro Tiago Alves respondeu que a nova lei dá mais autoridade nas decisões, e o conselheiro Miguel Lamolha questionou se quando foi 
passado o projeto pela primeira vez foi feito a análise da altimetria, a conselheira Alexandra Ponsá respondeu que sim, foi solicitado ao empreendedor fotos inserções 
que foram analisadas, e foi constatado que não oferece impacto visual nos bens tombados. A convidada Noêmia Rosana ressaltou que é importante estar presente na 
lei a delimitação de altimetria. O conselheiro Miguel Lamolha complementou que uma vez que as diretrizes são dadas a determinado local, ela passa a virar lei, tem que 
ser respeitadas. A conselheira Lorena Valadares pediu que seja relido a parte que trata do meio ambiente nas diretrizes, a conselheira Alexandra fez a leitura e a 
conselheira Lorena Valadares pediu que seja inserido nos pareceres que os demais órgãos serão consultados posteriormente, não invalidem as diretrizes anteriores e sim 
as complementem, sugestão essa também acolhida pelo conselho. Seguindo a pauta, é tratado as diretrizes elaboradas pelo grupo de trabalho ao antigo prédio 
administrativo da fábrica de cimentos Portland Itaú. A convidada Noêmia Rosana explicou como se deu o tombamento das chaminés e prédio administrativo. O 
conselheiro Tiago Alves fez a leitura das diretrizes elaboradas e a conselheira Alexandra Ponsá explicou que está em questão a aprovação do uso e da proposta inicial, e 
que posterior a isso será apresentado os projetos para análise. O conselheiro Miguel Lamolha citou as diretrizes, e as acha muito válidas uma vez que o prédio está 
abandonado há tempos e traz transtornos a cidade, e questionou o porque não foi dada aprovação para a concessionária Mitsubishi, um projeto anteriormente 
apresentado, e se mostrou preocupado pelo uso popular. A conselheira Alexandra Ponsá explicou que as diretrizes foram estabelecidas, mas o empreendedor desistiu 
do projeto, e a ideia inicial era de mudar as janelas fazer aberturas, e isso descaracterizaria o prédio. O arquiteto Rodrigo Borges responsável pelo projeto inicial estava 
presente na reunião como convidado e se apresentou aos demais acrescentando a informação que nada será construído além do que já existe. O conselheiro Felipe 
Gonçalves questionou se as lajes já fazem parte do prédio, e é informado que sim. A convidada Noêmia Rosana esclareceu que é função do conselho acompanhar de 
perto os bens e informou que o proprietário do prédio foi notificado sobre o estado do casarão. O conselheiro Felipe Gonçalves questionou se o guarda-corpo instalado 
não descaracterizaria o prédio e pede que seja acrescentado nas diretrizes que não pode ser construído posteriormente coberturas e estruturas fixas na área. A 
presidente do Compac Renata Lima ressaltou a importância de ser dado uso ao prédio por estar situado em um local de grande visibilidade para o município, e por 
estar em situação de abandono faz dele um espaço ruim. Os convidados representantes do empreendimento a ser instalado estavam presentes na reunião e parabeni-
zaram pela iniciativa de dar uso ao espaço, uma vez que o mesmo se encontra em estado deplorável, sendo ponto de usuário de drogas e pessoas que continuamente 
degradam e podem causar dano a estrutura do prédio. Comenta ainda da intenção de se lançar um “café com livro” e questiona sobre o uso de sombrinhas ou 
guarda-sol, uma vez que impossibilita o uso externo se estiver com sol muito quente. Foi um consenso que não haveria problemas desde que seja peças móveis.O 
conselheiro Felipe Gonçalves sugeriu a inserção nas diretrizes sobre o questionamento feito das coberturas, para que não deixasse margem de erro. O convidado 
representante da empresa mencionou a respeito do restauro feito e do memorial que vai ser criado a fim de representar a história de Contagem, tornando o espaço 
uma atração para a cidade. O arquiteto Rodrigo Borges, questionou sobre uma diretriz que foram dada referente às paredes do hall, essas de acordo com ele terão que 
ser adaptadas a lei vigente e também vai ter alteração na escada para o mesmo fim. A conselheira Alexandra Ponsá informou que isso vai ser avaliado em outro 
momento quando o projeto for apresentado. Os representantes do empreendimento questionaram a respeito do ladrilho hidráulico, e que seria trabalhoso encontrar, a 
historiadora Noêmia disse que será dificil mas terá que ser cumprida a diretriz. Seguindo a pauta é informado aos conselheiros a solicitação de realização de feiras na 
praça da chaminés do Itaú, a conselheira Alexandra Ponsá fez a leitura das diretrizes a serem respeitadas para uso do espaço. A presidente do Compac Renata Lima 
disse que é preciso solicitar ao Itaú Power Shopping a manutenção das chaminés, pois há partes que estão deteriorando e precisam de manutenção, o conselho ficou 
de validar essa possibilidade. Foi aprovado o cronograma de feiras por unanimidade, ressaltando que a aprovação do Compac é referente ao bem tombado. Seguindo a 
pauta, iniciou-se a apresentação do projeto do Centro de Memória do Trabalhador e da indústria pela empresa Direcional Engenharia o arquiteto responsável pelo 
projeto Fernando Pimenta, fez a devida apresentação, iniciando com histórico do local, imagens e fotos do projeto, no decorrer da apresentação surgiram algumas 
perguntas dos conselheiros, o conselheiro Miguel Lamolha questionou o piso que vai ser usado no projeto, o arquiteto responde que é um piso semipermeável, o 
conselheiro Felipe Gonçalves questionou da construção ou não do anfiteatro, a conselheira Lorena Valadares fala que há restrições de construção por estar perto da 
nascente, mas a questão pode ser avaliada posteriormente. O conselheiro Tiago Alves ressaltou que no ponto de vista da cultura é um elemento indispensável. A 
convidada Rita de Cássia da Direcional Engenharia falou da requalificação da lagoa. O conselheiro Tiago Alves ressaltou a importância do trabalho em conjunto das 
secretarias. O conselheiro Miguel Lamolha informou que o processo está bem adiantado na SMDU. Rita de Cássia da Direcional Engenharia diz que a questão onde se 
encontra com maior dificuldade e na secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O conselheiro Miguel Lamolha questionou sobre o uso anterior da casa 
de pedras, o arquiteto Fernando Pimenta falou que não há tais informações, não há documentos disponíveis. A conselheira Alexandra Ponsá questionou se o maquiná-
rio da ponte vai ser mantido, o arquiteto Fernando Pimenta respondeu que parte dela sim. O conselheiro Tiago Alves questionou sobre a circulação de ar no prédio, se 
no futuro há possibilidade de instalação de ar condicionado, se o projeto prevê a instalação desses equipamentos, uma vez que a empresa Direcional foi punida a 
fornecer o acervo, mobiliário e equipamentos para o Centro de Memória em contrapartida a demolição dos galpões da Lafersa que não tinham autorização do Compac, 
para a construção do stand de vendas. O arquiteto Fernando Pimenta respondeu que o projeto foi concebido em favorecer a iluminação e ventilação natural, mas que 
não há problemas se instalado o equipamento nas salas administrativas, multimeios, só não indica a instalação de um ar condicionado central. A conselheira Alexandra 
Ponsá informou que esse questionamento é importante pois esses equipamentos serão parte dos equipamentos a serem solicitados como contrapartida pela demolição. 
A presidente do conselho Renata Lima parabenizou a toda a equipe pelo empenho, menciona que isso é um grande ganho para o município, fala da importância do 
conselho e relatou que foi feito uma visita ao terreno da Lafersa com a finalidade de fotografar com o projeto “Clicando Contagem”. O conselheiro Tiago Alves 
questionou Rita de Cássia representante da Direcional Engenharia S/A sobre o acesso ao Centro de Memória e questionou sobre se o projeto apresentado é de fato um 
projeto executivo, a mesma junto com o arquiteto Fernando Pimenta esclareceu que se trata de um projeto executivo básico, com ele vai ser possível entrar na obra e 
com isso surgirá os projetos complementares, o arquiteto explicou que em concepção de projetos de restauro pode ocorrer imprevistos que com isso não é possível a 
elaboração de projeto executivo, se trata de uma “obra viva” que muitas das vezes precisam ser tomadas decisões in loco, como a demolição de um pilar que não pode 
ser recuperado, mas será refeito, cita o caso da lage do 2° andar que vai ter que ser demolida por questões de segurança, mas uma vez que será refeita na mesma 
tipologia da anterior não seria necessário autorização do conselho. A convidada Noêmia Rosana pediu a inserção de um relatório de obras a ser passado ao Compac. O 
conselheiro Tiago Alves falou que qualquer decisão de demolição tem que ter o aval do conselho. O arquiteto Fernando Pimenta esclareceu que trabalha há muito 
tempo com esse tipo de restauro, e que não é viável a autorização do conselho se for tirar um pilar, uma janela, uma vez que todas as intervenções que serão feitas já 
foram informadas e não ser que algo inesperado aconteça, e tal informação será informada no relatório. O arquiteto sugeriu que o próprio conselho faça um grupo de 
trabalho para que a obra possa ser inspecionada, completando as informações do relatório. O conselheiro Miguel Lamolha questionou sobre o prazo da obra, a Rita de 
Cássia representante do Direcional Engenharia S/A fala que esta há 1 ano atrasado, fala que inicialmente o prazo era de 40 meses, mas em reuniões ficou acertado a 
entrega do Centro de Memória em 2016, mas se mostrou preocupada com o atraso da liberação principalmente na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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(Semas). A conselheira Alexandra Ponsá sugeriu a aprovação do projeto básico executivo analisado pelo Compac. A conselheira Alexandra Ponsá questionou sobre o 
plano museológico. O arquiteto Fernando Pimenta complementou que vai ser feito o plano museológico e museográfico. O conselheiro Tiago Alves solicitou um 
cronograma detalhado sobre o que vai ser feito e quando vai ser feito, parecido com o que consta no memorial descritivo do Centro de Memória. A Rita de Cássia 
representante do Direcional Engenharia falou que como não tem a liberação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), não tem como prevê o inicio 
da obra e confirma que assim que se dá a liberação do mesmo apresentará tal cronograma em 30 dias ao Compac, o mesmo esteve de acordo com tal prazo. O 
conselheiro Tiago Alves solicitou a inserção no projeto de jabuticabeiras, pois no projeto paisagístico apresentado não consta, e mencionou que haverá um grupo de 
trabalho para verificar se o cronograma será respeitado. A conselheira Alexandra Ponsá questionou sobre a correia transportadora de carvão, o arquiteto informou que 
a mesma vai ser escorada, por estar no limite dos lotes, a ponte será estudada a possibilidade deslocamento e de inserção como peça do Centro de Memória. O 
conselheiro Felipe Gonçalves questionou vendo o projeto na apresentação, o porque de parte do galpão seria demolido, o arquiteto respondeu que ali será construído 
uma das edificações residenciais. O conselheiro Felipe Gonçalves se demostrou contra a demolição de bens inventariados. A presidente do conselho Renata Lima 
lembrou que não está em questão o levantamento do conselheiro Felipe Gonçalves uma vez que tal projeto já foi aprovado mas que constará em ata sua posição.Todos 
de acordo com o projeto do acesso ao Centro de Memória, aprovação do projeto básico executivo e definição para Direcional Engenharia S/A fornecer o cronograma de 
obra com prazo de 30 dias após liberação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O último ponto de pauta trata-se da lei de criação do Centro de 
Memória o conselheiro Tiago Alves deixou claro que há divergências de números quanto ao projeto, memorial, e projeto de lei, mas que são pequenas, tais diferenças. 
O conselheiro Tiago Alves iniciou a leitura da lei e corrige o nome sendo Centro de Memória dos Trabalhadores da Indústria de Contagem, diferente do que estava no 
projeto de lei que é Centro de Memória dos Trabalhadores e da Indústria de Contagem. O conselheiro Miguel Lamolha questionou sobre o porquê do nome. O 
conselheiro Tiago Alves respondeu que é devido ao Termo de Compromisso assinado pela Direcional Engenharia, que por ser um documento não pode divergir dos 
demais. A arquiteta que ajudou na concepção do projeto Sandra, acha mais conveniente o nome: Centro de Memória dos Trabalhadores da ndústria de Contagem. 
Ficou acertado que o nome válido é o que consta no TC “Centro de memória dos trabalhadores da indústria de Contagem” O conselheiro Felipe Gonçalves pede que 
encaminhe a lei criada para que ele analise, o conselheiro Tiago Alves ficou de encaminhar. Por fim a presidente do conselho Renata Lima informou aos conselheiros 
sobre o inicio dos trabalhos de elaboração de projeto de restauro da Casa dos Cacos de Louças pela empresa de arquitetura O3L. O conselheiro Tiago Alves agradeceu a 
presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, e eu, Tatiane Cunha , lavrei e assinei 
esta ata.
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CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 DO COMPAC
Ao vigésimo sexto dia do mês de março de 2014, às 9 horas, reuniram-se na Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem os conselheiros do 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Renata Sousa Lima, presidenta da Fundação Cultural de Contagem (Fundac) e presidenta do Compac; Tiago Alves 
Ferreira, titular, coordenador da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, 
geógrafa e representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Isa Maria Marques de Oliveira, titular e representante do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB 
- Seção Contagem); Alex Levy Ferreira, titular, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Lorena Valadares Bahia Costa, titular, representante da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); Cíntia Maria Fernandes, suplente, representante do movimento de classe do Sindicato dos Servidores Públicos 
do Município de Contagem (Sindiscon); André Veloso da Silva, suplente, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG), Antônio 
Henrique Villela Alves, titular, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Estelita Eugênia Turani, titular, representante da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic), Neila Cristina Silvestre, titular, representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan); e os 
convidados Cassius Martins Cotta, representante da Associação de Assistência Social Nossa Senhora de Nazaré; Karla Maria de Almeida Morais, representante da 
Domingos Costa Indústria Alimentícia; Tatiane Cardoso Cunha, estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural e Dheyne Adriane de Oliveira, 
estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural. Totalizando 12 (doze) conselheiros sendo 9 (nove) titulares e 3 (três) suplentes e 4 (quatro) 
convidados, estando o quórum de acordo com o regimento do conselho, convocados por comunicado via e-mail, iniciou-se a reunião com a seguinte pauta: Informes: 
Solicitação de inventário das nascentes e do muro possivelmente muro escravo, no bairro Jardim das Oliveiras na região do Água Branca; Cartilha: Gestão Pública do 
Patrimônio Cultural de Contagem; Modificações da área externa da Matriz de São Gonçalo; Feiras na Praça da Chaminés do Itaú: cumprimento de diretrizes; Assinatura 
do termo de compromisso conforme parecer técnico 013/2013. 1 - Assinatura da ata 2ª reunião ordinária (19/03) e das diretrizes de intervenção do antigo prédio 
administrativo da fábrica de cimento Itaú Portland. 2 - Apresentação e encaminhamento do projeto de edificação/creche na rua Desembargador Luciano Souza Lima, nº 
59, bairro Bela Vista. 3 - Apresentação e encaminhamento de projeto paisagístico relativo ao empreendimento localizado na Av. David Sarnoff, nº 5005, bairro Cidade 
Industrial. 4 - Ofício referente as diretrizes de intervenção do antigo prédio administrativo da fábrica de cimento Itaú Portland. 5 - Empreendimento na rua Dr Cassiano 
– Sede, ao lado do Centro Cultural. O projeto passou pelo Compac e foi aprovado em 2006. 6 - Apresentação e encaminhamento do projeto de prédio comercial 
localizado no lote 09 da rua Prefeito Gil Diniz, bairro Sede. 7 - Aprovação do projeto da contrapartida da Construtora Escala para reforma do guarda-corpo do passeio 
do Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Mattos e os acessos às 3 casas que compõe o conjunto e reforma do camarim e banheiro do Espaço Popular. 8 - Aprova-
ção do projeto de reforma do anexo da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem. 9 - Formação do grupo de trabalho para acompanha-
mento da execução do projeto do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem. 10 - Aprovação do envio do pedido de tombamento estadual das 
chaminés da antiga fábrica Itaú Portland para o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha MG). Sugestão da conselheira Isa Maria 
que seja enviado também o tombamento estadual da Igreja Matriz e seu entorno como Centro Histórico. 11 - Apresentação e encaminhamento da proposta de restauro 
do retábulo da Igreja Matriz de São Gonçalo. A conselheira Alexandra Ponsá, deu boas vindas aos conselheiros e iniciou lendo o primeiro informe dizendo que foi 
solicitado por ofício enviado pelo Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária (Getec) o inventário de muro escravo e quatro nascentes de água a visita 
técnica ao terreno localizado na regional Eldorado próximo ao bairro Água Branca. Foi então realizado no dia 12 de março de 2014 uma visita técnica ao terreno onde 
foi constatado a existências do muro e das nascentes. A conselheira Alexandra Ponsá ressaltou que embora este ano esteja sendo feito inventário da Regional Sede, 
seria importante realizá-lo devido ao risco iminente de destruição deste patrimônio. O conselheiro Tiago Alves sugeriu que para esse inventário devemos ter parceria 
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Sendo de unanimidade a preocupação com este local, o Compac aprova o inventário para 
este ano. 2° informe: O conselheiro Tiago Alves explicou a intenção e necessidade da Cartilha Gestão Pública do Patrimônio Cultural de Contagem que está sendo 
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produzida na intenção de esclarecer e tornar ainda mais acessível as diretrizes para as intervenções dentro da Aiurb 3 e próximo de bens tombados ou inventariados. 3° 
informe: A conselheira Alexandra Ponsá fez um histórico sobre as alterações ocorridas na parte externa a Igreja Matriz e que foram realizadas sem a aprovação do 
Compac. Informou que houve uma denúncia no Ministério Público feita por um cidadão, sobre estas modificações na fachada frontal da Igreja Matriz, que deu origem 
a uma ação. O Ministério Público solicitou que fosse retirado as alterações. A Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem (Conparq) executou a 
retirada dos canteiros e bancos e posteriormente será colocada a iluminação da fachada no piso do adro da igreja. 4° informe: A conselheira Alexandra Ponsá informou 
a Feira “Fenacouros” que começará no próximo fim de semana na Praça das Chaminés da Antiga Fábrica Itaú Portland, foi autorizado em reunião ocorrida na reunião 
de fevereiro 2014, onde foram estabelecidas como diretrizes o espaçamento entre o bem e as tendas e elaboração de um material de educação patrimonial com o 
objetivo de divulgar o bem tombado. Essa divulgação será promovida através de flyers entregues na entrada da feira cujo texto informativo foi elaborado e aprovado 
pela Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, assim o responsável cumpriu todas as diretrizes solicitadas pelo Compac. Iniciando o primeiro ponto 
de pauta com assinatura da ata 2ª reunião ordinária (19/03) e das diretrizes de intervenção do antigo prédio administrativo da fábrica de cimento Itaú Portland. 
Iniciando a 2° pauta da reunião com apresentação e encaminhamento do projeto de edificação/creche na rua Desembargador Luciano Souza Lima, nº 59, bairro Bela 
Vista, que fica ao lado da Igreja Imaculada Conceição e Santa Edwiges que é um bem tombado. O Arquiteto Cassius Martins Cotta, representante da Associação de 
Assistência Social Nossa Senhora de Nazaré falou que a creche é coordenada por irmãs de caridade Salesianas. O mesmo informou que no local são atendidas 
atualmente cerca de 50 crianças carentes ou órfãs e a ampliação visa atender mais 100 crianças, para isso será necessário uma alteração na edificação existente. O 
conselho aprovou o projeto por unanimidade, pois não causa impacto significativo ao bem tombado. 3° ponto de pauta. Karla Maria de Almeida Morais, representante 
da SGO e empresa Domingos Costa Indústria Alimentícia apresentou projeto paisagístico relativo ao empreendimento localizado na Av. David Sarnoff, nº 5005, bairro 
Cidade Industrial. O conselho aprovou o projeto paisagístico, condicionado a liberação do habite-se à apresentação do projeto de restauro da chaminé inventariada que 
se encontra no terreno. O conselheiro Tiago Alves apresentou o 4º ponto de pauta, o ofício enviado ao Compac sobre as diretrizes de intervenção no prédio administra-
tivo da antiga Itaú Portland, onde o locatário solicitou a exclusão da diretriz de nº7 que impede a demolição das paredes do hall de entrada do prédio tombado, 
alegando que a manutenção das paredes do hall inviabilizará completamente o empreendimento. O conselheiro Alex Levy ressaltou que já foram propostas outros usos 
para essa edificação e que outras alterações não foram permitidas o que não deveria ser aceito nessa também, levando em consideração a importância da edificação e 
que o proprietário precisa entender que a edificação é de sua responsabilidade e ele tem obrigação legal de providenciar manutenção e segurança para o bem. O 
conselheiro Felipe Bicalho reforçou que se o conselho acatar essa proposta, abrirá precedentes para outras edificações o que não é interessante para a preservação da 
memória da cidade. O conselheiro Tiago Alves afirmou que já esteve no local com o grupo de trabalho formado para analisar esse processo e estabelecer as diretrizes 
para intervenções. Em análise à solicitação apresentada o conselho reprova o pedido de exclusão da diretriz nº 7 referente à demolição dessas paredes, o que 
descaracterizaria o bem tombado e delibera que seja enviada uma nova notificação ao proprietário do imóvel que deverá fazer a manutenção e promover a segurança 
da edificação que hoje se encontra em situação de abandono, e que se no prazo estabelecido pelo Compac não for cumprido, o proprietário será multado ou 
desapropriado. A conselheira Alexandra Ponsá apresentou o 5º ponto de pauta e informou que o empreendimento na rua Dr. Cassiano – Sede, ao lado do Centro 
Cultural, foi aprovado pelo Compac em 2006 e que foram estabelecidas restrições mas na época não ficava armazenado no Compac, cópias das plantas e projetos 
apresentados e que atualmente está sendo feito o armazenamento. Mediante a aprovação e cumprimento das diretrizes o proprietário estava apto para executar a obra 
o que não ocorreu, e só em 2014 o proprietário iniciou a construção, oito anos depois, período longo e onde aconteceram inúmeras modificações no espaço. A 
conselheira Alexandra Ponsá disse que a coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, solicitou ao proprietário uma cópia do projeto. Em análise ao 
material apresentado, o conselho solicitou que seja entregue mais documentos para assim verificar se existe alguma alteração que cause impacto ao conjunto de bens 
tombados ao lado do local onde será executado a obra. O conselheiro Alex Levy ressaltou que devido ao tempo e a alteração de uso, o proprietário deverá entrar com 
outro pedido de regularização da obra, pois o prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) para execução e liberação do habite-se 
é de no máximo dois anos. Os conselheiros debateram e os conselheiros Alex Levy, Antônio Henrique Vilella e André Veloso indicaram que sejam apresentados, uma 
planta de situação com abrangência do entorno e da quadra onde está alocado o terreno, demarcando o conjunto tombado (Conjunto Paisagístico da Rua Doutor 
Cassiano – Centro Cultural), plantas com os acessos de pedestres, principalmente na fachada principal com indicação de acessibilidade e níveis, planta indicando a 
altimetria proposta e relacionar com a altimetria do banco que fica ao lado do terreno e especificações de materiais a serem usados nas fachadas. O 6° ponto de pauta 
foi apresentado pela conselheira Alexandra Ponsá, um projeto de prédio comercial localizado no lote 09 da rua Prefeito Gil Diniz, bairro Sede, este projeto já solicitou 
aprovação do Compac anteriormente onde ficou estabelecido que poderia haver interesse por parte da prefeitura em adquirir este terreno, em resposta a prefeitura 
informou que não há nenhuma pretensão até o momento. O conselho aprovou o projeto por unanimidade. A conselheira Alexandra Ponsá apresentou o 7° ponto de 
pauta referente ao projeto de instalação do guarda-corpo, reforma do passeio do Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Mattos, acessibilidade às 3 casas que 
compõe conjunto e reforma do camarim e banheiros do Espaço Popular, projetos esses estabelecidos como contrapartida da Construtora Escala, por ter iniciado obra 
na Aiurb 3 sem autorização deste conselho. O conselheiro Tiago Alves ressaltou que a empresa é reincidente no município, em iniciar projetos na Aiurb 3, sem a 
aprovação do Compac, a medida foi estabelecida em punição a esse fato. O conselheiro e arquiteto Alex Levy apresentou para os conselheiros os projetos. O conselhei-
ro e arquiteto André Veloso propôs que se poderia fazer um rebaixamento do passeio até a rua de Pedra e colocação de guardrail na lateral rua, valorizando assim o 
conjunto urbano tombado. Conselheiro Tiago Alves disse que a proposta era muito interessante mas muito complexa e que a situação do passeio é emergencial. O 
conselho aprovou por unanimidade os projetos apresentados pelo conselheiro e arquiteto Alex Levy. O 8° ponto de pauta tratou-se da aprovação do projeto de reforma 
da laje do anexo da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem. Dheyne Adriane estagiária de arquitetura da Casa da Cultura Nair Mendes 
Moreira – Museu Histórico de Contagem explicou que atualmente o anexo encontra-se com extrema urgência em manutenção de sua laje, pois existem vários pontos de 
infiltração e necessidade de implantação de novas claraboias que estão quebradas. A proposta consiste em levantamento da platibanda, recobrimento da laje com 
telhas de fibra vegetal onduladas, junto a instalações de calhas externas e aplicação de claraboias de policarbonato para assim solucionar o problema ocorrido com 
infiltração. O conselheiro Antônio Henrique sugeriu o isolamento térmico da laje com poliestireno expandido, isopor ou similar de 5cm e ventilação do telhado, nos 
pontos mais altos da empena, a pintura do telhado na cor branca ou o uso de telha da mesma cor. O projeto foi aprovado por unanimidade, ficando condicionada a 
liberação do habite-se após a execução da obra. O 9° ponto de pauta se tratou da formação do grupo de trabalho para acompanhamento da execução do projeto do 
Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem. O conselheiro Tiago Alves solicitou aos demais conselheiros que sejam feitas as inscrições pelos 
interessados em verificar e acompanhar a obra de restauro e intervenção no empreendimento citado acima. Os conselheiros Renata Lima, Tiago Alves, Alexandra Ponsá 
e Felipe Bicalho manifestaram interesse. O 10° ponto de pauta é a aprovação de envio de pedido de tombamento estadual das chaminés da antiga fábrica Itaú Portland 
para o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). A conselheira Isa Maria sugeriu que seja enviado também o tombamento 
estadual da Igreja Matriz de São Gonçalo e seu entorno como o Centro Histórico. O conselheiro Tiago Alves, argumentou que seria necessário uma proposta com a área 
a ser tombada como Centro Histórico e sugeriu que fosse feito um estudo a respeito e apresentado ao Compac. Ficando todos os conselheiros de acordo com a 
proposta e aprovando o envio de solicitação para o tombamento estadual das Chaminés da antiga fábrica de cimento Itaú Portland. O 11° ponto de pauta se tratou da 
apresentação e encaminhamento da proposta de restauro do retábulo da Igreja Matriz de são Gonçalo. A conselheira Isa Maria afirmou que a proposta apresentada 
pela igreja é insuficiente, devendo ser apresentado um projeto detalhado das medidas, locais, técnicas e materiais que serão usados nesse restauro, contendo análise 
técnica e estilística do retábulo, diagnóstico de patologias, mapeamento dos danos, soluções para cada dano mapeado e apresentação de técnicas e materiais a serem 
utilizados. A conselheira Alexandra Ponsá disse que no memorial descritivo coloca que o objetivo do projeto é de recuperar a sua originalidade, portanto não deve ser 
colocado nenhum material que descaracterize ainda mais o bem. Todos os conselheiros aprovaram o encaminhamento de solicitar as informações acima. Não tendo 
mais nada a tratar, encerrou-se a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, e eu, Dheyne Adriane de Oliveira lavrei e assinei esta ata.
Renata Sousa Lima
Tiago Alves Ferreira
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
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Isa Maria Marques de Oliveira
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Alex Levy Ferreira
Lorena Valadares Bahia Costa
Cíntia Maria Fernandes
André Veloso da Silva
Antônio Henrique Villela Alves
Estelita Eugênia Turani
Neila Cristina Silvestre

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO COMPAC
Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de 2014, às 9 horas, reuniram-se no Auditório do Palácio do Registro – Prefeitura Municipal de Contagem os Srs. (a): 
Renata Sousa Lima, presidenta da Fundação Cultural de Contagem e presidenta do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Tiago Alves Ferreira, titular, 
coordenador da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem, Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e 
representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Alana Campos Faria Martins, suplente, representante da Faculdade Presidente Antônio 
Carlos de Contagem (Unipac), Solange Aparecida Fonseca Lopes, titular, representante da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Contagem (Unipac), Felipe S. Moura 
Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ Seção Contagem); Jesmar César da Silva, suplente, representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/ Seção Contagem); Shirley M. De Campos, titular, representante do movimento de classe – Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista 
de Contagem (Sintracc), Cintia Maria Fernandes, suplente, representante do movimento de classe – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Contagem (Sin-
discon), Lorena Valadares Bahia Costa, titular representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Estelita Eugenia Turani, titular, representante 
da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic), Isa Maria Marques de Oliveira, titular, representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha), Leonardo Ribeiro de Almeida, suplente, representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Seplan), Alex Lery 
Ferreira, titular representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Evaldo da Conceição Ricardino, titular, representante da Cultura Popular, Flávio H. de 
Oliveira Santos, suplente representante da Cultura Popular, Antonio G. Filho, Rosiris M. Rita, Domingos de Castro, Maria da Gloria Moyle Dias, Elisabete Pereira, Rita de 
Cássia Maciel, Layla Gomes, Gerente da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, Dheyne Adriane de Oliveira estagiária da Coordenadoria 
de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Rafael Assis representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Guilherme Paulino assessor 
jurídico da Fundação Cultural de Contagem (Fundac). Totalizando 16 (dezesseis) conselheiros, sendo 10 (dez) titulares e 6 (seis) suplentes e 8 (oito) convidados. Estando 
o quórum de acordo com o regimento do Conselho, convocados por comunicado via e-mail, iniciou-se a reunião com a seguinte pauta: 1 - Assinatura da ata da reunião 
ordinária do dia 04 de Dezembro de 2013; 2 - Entrega dos certificados dos conselheiros titulares e suplentes que encerarão seus mandatos; 3 - Apresentação da legis-
lação patrimonial do município, lei n° 4647, de 27 de dezembro de 2013; 4 - Apresentação dos conselheiros titulares e suplentes das indicações encaminhadas pelas 
instituições partícipes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac). 5 - Informes sobre o regimento interno do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 
(Compac). O conselheiro Tiago Alves iniciou a reunião dando boas vindas a todos os conselheiros. A presidente do Compac Renata Lima fez um breve agradecimento 
para os conselheiros que estavam deixando o conselho e fez a entrega dos certificados elaborados pela Fundac. Após todos receberem seus certificados e já entrando 
no tópico terceiro da reunião o assessor jurídico da Fundac Guilherme Paulino, deu inicio a apresentação da legislação patrimonial do município, lei n° 4647, de 27 de 
dezembro de 2013, especificando a estrutura da nova lei. A conselheira Isa Maria solicitou que seja reformulado a composição dos conselheiros pois o Iepha é poder 
público e não sociedade civil como disposto. O assessor jurídico Guilherme paulino ressaltou que os equívocos já foram identificados e que as providências para as 
devidas alterações já foram iniciadas. O conselheiro Tiago Alves explicou os objetivos da nova lei ressaltando que a mesma é paritária e informa os procedimentos para 
escolha nas novas cadeiras representativas no conselho. A conselheira Isa Maria perguntou sobre o movimento da cultura popular e movimento de classes ressaltando 
como foi os critérios para compor o conselho. O conselheiro Tiago Alves informou que foi feita uma reunião com todos os segmentos de movimento popular, e que a 
partir dessa reunião eles escolheram seus representantes, e que foi enviado ofícios para os movimentos de classe com sede em Contagem. Os conselheiros Domingos 
de Castro, Elisabete Pereira e Maria da Glória solicitaram que constasse em ata a insatisfação dos mesmos, pois as cadeiras foram substituídas ou excluídas comunicado 
prévio. O conselheiro Jesmar César disse que também ficou surpreso com as alterações das representações. A presidente do Compac Renata Lima, ressaltou, que as mo-
dificações nas leis de proteção e do Compac foram discutidas anteriormente com participação do conselheiro Jesmar César e que independentemente dessas alterações, 
o mandato de dois anos finalizou em dezembro de 2013. A presidente do Compac Renata Lima disse também que uma carta será enviada as instituições informando 
sobre todas as alterações e que após as correções que serão feitas na lei algumas instituições voltarão a ter representatividade no conselho. O conselheiro Tiago Alves 
reforçou citando as representações que faram parte do novo conselho e pede para os representantes do movimento de classe chegassem em um acordo. Assim foi deci-
dido que Shirley M. De Campos será a titular e Cintia Maria Fernandes será a suplente. O conselheiro Tiago Alves agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada 
a tratar, encerrou-se a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, e eu, Dheyne Adriane de Oliveira, lavrei e assinei esta ata.
Renata Sousa Lima
Tiago Alves Ferreira
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
Alana Campos Faria Martins
Solange Aparecida Fonseca Lopes
Felipe S. Moura Bicalho
Jesmar César da Silva
Shirley M. De Campos
Cintia Maria Fernandes
 Lorena Valadares Bahia Costa
Estelita Eugenia Turani
 Isa Maria Marques de Oliveira
Leonardo Ribeiro de Almeida
Alex Lery Ferreira
Evaldo da Conceição Ricardino
 Flávio H. De Oliveira Santos   
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Funec

Prefeitura Municipal de Contagem Processo Seletivo Simplificado
PSS PMC Nº 01/2014
NOTA DE ESCLARECIMENTO
DEVIDO AO FERIADO EM CONTAGEM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, O PRAZO PARA RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE IN-
SCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ACONTECERÁ NOS SEGUINTES DIAS: 
10 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA), 14 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) E 15 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA).
NO DIA 11 DE ABRIL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC.
EM VIRTUDE DESSA ALTERAÇÃO A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FICA ALTERADA PARA O DIA 24 DE ABRIL DE 2014 (QUINTA-FEIRA).
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de abril de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito do Município de Contagem

Contagem, 09 de abril de 2014.
Retificação do Edital 02/2013, referente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (Pibic JR) 
No item 4 (CRONOGRAMA), onde se lê:

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

Datas

Processo Seletivo
Recebimento de Inscrições e prazo para divulgação 
Local – Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da Funec
Av. João César de Oliveira nº 2415, Eldorado, Contagem (Horário: de 8:00 as 17horas)

01/03/14 a 28/04/2014

Divulgação do Resultado Final  12/05/2014
Data para recurso contra indeferimento dos projetos  13 a 14/09/2014
Divulgação dos Resultados de Recursos 26/05/2014
Implementação das Bolsas
Recebimento dos projetos e documentos dos Orientadores coorientadores e Orientandos. Até 30/06/2014
Vigência da pesquisa
Início 01/08/2014 
Final 01/07/2015

Leia-se:

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

Datas

Processo Seletivo
Recebimento de Inscrições e prazo para divulgação 
Local – Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da Funec
Av. João César de Oliveira nº 2415, Eldorado, Contagem (Horário: de 8:00 às 17horas)

01/03/14 a 28/04/2014

Divulgação do Resultado Final  12/05/2014
Data para recurso contra indeferimento dos projetos  13 a 14/05/2014
Divulgação dos Resultados de Recursos 26/05/2014
Implementação das Bolsas
Recebimento dos projetos e documentos dos Orientadores Coorientadores e Orientandos. Até 30/06/2014
Vigência da pesquisa
Início 01/08/2014 
Final 01/07/2015

Para mais informações, entre em contato com a Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão (Funec) pelo e-mail funec.pibic@contagem.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 
3391-5623. 

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 20/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
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 Sessão Ordinária N° 031/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

20/03/2014 4371001201400429 C157553301 HMY1642 Deferido SANDRO MATOS DE OLIVEIRA 

20/03/2014 4371002201400430 B160772223 HMY1642 Deferido SANDRO MATOS DE OLIVEIRA 

20/03/2014 4371001201400433 AB05506689 GYZ9886 Indeferido JOSE EUSTAQUIO GONCALVES 

20/03/2014 4371001201400439 AB05512487 KXN2397 Indeferido WILLEY OLIVEIRA SERAPHIM COELHO 

20/03/2014 4371001201400437 AB05512426 OPX7456 Indeferido BRENO MOURA MAGNANI 

20/03/2014 4371001201400445 AA05387555 DLG0396 Indeferido ELIAS JUNIOR LIMA 

20/03/2014 4371001201400451 AB05506859 OQR2470 Indeferido JOAO ALEXANDRE ANTUNES TEIXEIRA 

20/03/2014 4371001201400443 AB05508670 HID4342 Indeferido IRINEI FRANCISCO MARINHO 

20/03/2014 4371001201400457 C158063501 HKY5195 Indeferido JERONIMO MILTON PEREIRA DE SA 

20/03/2014 4371001201400459 AB05515406 HHQ3351 Indeferido GLADSTON BATISTA CAMPOS 

20/03/2014 4371002201400253 B503196813 OOW4745 Indeferido NIVALDO JOSE SANTANA JUNIOR 

20/03/2014 4371002201400423 AB01179166 HLZ1538 Indeferido KELLY ROSENO F BATISTA 

20/03/2014 4371002201400424 AB01178715 JEA9308 Indeferido MARIA DE ALMEIDA PEREIRA 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 20 de Março de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 21/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 032/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

21/03/2014 4371002201400472 D114361558 HIX2358 Deferido FRANCIS DE MENDONCA NAVARRO 

21/03/2014 4371001201400473 B503329053 HIX2358 Deferido FRANCIS DE MENDONCA NAVARRO 

21/03/2014 4371001201400471 D114369048 HIT0700 Deferido PAULO ROBERTO RODRIGUES 

21/03/2014 4371002201400484 B503262113 HCC6867 Indeferido LUIZ CARLOS CALDEIRA 

21/03/2014 4371001201400485 B503277833 HCC6867 Indeferido LUIZ CARLOS CALDEIRA 

21/03/2014 4371002201400482 D114345088 HCM2920 Indeferido MICHEL ANDERSON BARBOSA 

21/03/2014 4371002201400486 B503297823 HCC6867 Indeferido LUIZ CARLOS CALDEIRA 

21/03/2014 4371001201400161 D114359618 HAV2280 Indeferido ESPEDITO MOREIRA DA SILVA 

21/03/2014 4371001201400420 AB05520158 HIR4351 Indeferido PATRICIA ALVARENGA PEREIRA DE OL 

21/03/2014 4371001201400435 AB01179200 KFP3484 Indeferido SIDNEY APARECIDO COSTA 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 21 de Março de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 24/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 033/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

24/03/2014 4371001201400479 B503327363 NYE6581 Deferido WELTON DE SOUZA FONSECA 
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24/03/2014 4371001201400449 AB01179138 HAS1201 Indeferido DULCINEIA GOMES GOMIDE 

24/03/2014 4371001201400453 AB05506858 OQR2470 Indeferido JOAO ALEXANDRE ANTUNES TEIXEIRA 

24/03/2014 4371002201400468 D114249958 HLB7099 Indeferido ASSOC.FRANCISCO DE ASSIS BETTI 

24/03/2014 4371001201400475 AB01169982 HDM0903 Indeferido SIMONE FIALHO DA SILVA 

24/03/2014 4371002201400474 B503263233 HHH7862 Indeferido ALEXANDER DA ROCHA GOMES 

24/03/2014 4371002201400464 AB05509999 GWR1747 Indeferido RENATA SUELI PEICHOTO 

24/03/2014 4371002201400476 B503298373 HLO1968 Indeferido RUBEN CACIO ROCHA 

24/03/2014 4371001201400477 AB05513621 OPO1047 Indeferido CLAYTON PINHEIRO HENRIQUES 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 24 de Março de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 25/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 034/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

25/03/2014 4371001201400497 B160814563 HOJ7873 Deferido JOSE ROBERTO BESSEL BARBOSA 

25/03/2014 4371001201400441 B503259033 NKP1961 Deferido VALDEMIRO DELMIRO 

25/03/2014 4371001201400487 AB05510604 JGY6091 Indeferido MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 

25/03/2014 4371002201400498 AB05507070 OQR2470 Indeferido JOAO ALEXANDRE ANTUNES TEIXEIRA 

25/03/2014 4371001201400495 AB05511044 HLZ1240 Indeferido CARLOS ANTONIO DE CARVALHO 

25/03/2014 4371001201400499 AB05521357 HMN2955 Indeferido SEBASTIÃO MEDINA DOS SANTOS 

25/03/2014 4371002201400508 B503278023 GSB5753 Indeferido ROBSON OLIVEIRA SALDANHA 

25/03/2014 4371001201400511 AA05386623 CAX2911 Indeferido THIAGO CRISTIANO DE ARAUJO 

25/03/2014 4371001201400509 B503282873 GSB5753 Indeferido ROBSON OLIVEIRA SALDANHA 

25/03/2014 4371001201400507 B503285553 GSB5753 Indeferido ROBSON OLIVEIRA SALDANHA 

25/03/2014 4371001201400501 D114358178 HMO1168 Indeferido GERALDO AFONSILIO LEMOS 

25/03/2014 4371002201400506 B503326363 HHQ0026 Indeferido ADMILSON VENDLER JARDIM 

25/03/2014 4371001201400503 0000125704 HLF0480 Indeferido PREF.MUNICIPAL DE PARA DE MINAS 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 25 de Março de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente da 1ª Jari / CONTAGEM – MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 26/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 035/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

26/03/2014 4371001201400538 AB05518138 HJQ0160 Deferido HERALDO RAMOS FELIZARDO 

26/03/2014 4371001201400529 AB05505435 GKM1782 Indeferido BENEDITO DA SILVA PARREIRAS 

26/03/2014 4371002201400488 C157951401 HCO5134 Indeferido RAFAEL JUNIO DA SILVA 

26/03/2014 4371002201400490 C157920101 GSH9099 Indeferido WILSON PAULINO COSTA 

26/03/2014 4371001201400493 AA05548285 NYD9006 Indeferido VALDEMAR BORGES DE MATOS 
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26/03/2014 4371002201400492 AA05548510 HIH4914 Indeferido JOAO RAFAEL DE SOUZA LIMA 

26/03/2014 4371001201400491 B503305703 OGZ8420 Indeferido TADEU RAMOS GOMES DE AZEVEDO 

26/03/2014 4371001201400525 AB05524816 GZN2351 Indeferido AGUIDA MARTINS DOS SANTOS 

26/03/2014 4371001201400545 AB05509844 LPP7198 Indeferido WARLEI DAVIDSON R. MARTINS 

26/03/2014 4371001201400531 AB05510125 GXO9814 Indeferido PEDRO HENRIQUE DA CUNHA ZICA 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 26 de Março de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que a 2ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM - MG, quando das sessões realizadas no dia 26/03/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 008/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

26/03/2014 4371001201400412 D114364518 HEJ6225 Deferido EMILIO MARIANO DA SILVA 

26/03/2014 4371002201400440 AB05510858 GSH9099 Deferido WILSON PAULINO COSTA 

26/03/2014 4371002201400446 B160780243 HHZ0751 Deferido ELAINE FERREIRA DE SOUZA 

26/03/2014 4371002201400411 AB05512730 GKZ7744 Indeferido ALEX CRISTOVAO DA COSTA 

26/03/2014 4371002201400426 C158159501 HHV3565 Indeferido JACKSON PEREIRA DA COSTA 

26/03/2014 4371001201400427 C158198601 HHV3565 Indeferido JACKSON PEREIRA DA COSTA 

26/03/2014 4371002201400428 0000124297 HKY7549 Indeferido DROGARIA CAMPOS MACHADO LTDA 

26/03/2014 4371002201400432 D114336248 KMZ8683 Indeferido ANDRE SOUZA BRANDAO 

26/03/2014 4371002201400520 AA05387054 GYW4896 Indeferido JOAO RAIMUNDO RODRIGUES MORAIS 

26/03/2014 4371002201400438 D114337848 NIE6218 Indeferido JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

26/03/2014 4371002201400436 AB05507486 GTW2236 Indeferido CARLA RENATA DA S FERREIRA 

26/03/2014 4371002201400442 B503266023 GSH9117 Indeferido LAMARTINE VAZ DINIZ 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - 
CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 ,Bairro 
Beatriz, CONTAGEM - MG,CEP : 32040-000. 
Mário Baptista de Oliveira
Presidente da 2ª Jari / CONTAGEM - MG
Secretaria da JARI CONTAGEM, 09 de Abril de 2014
Maria Adelita Moreira
Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
 BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
 Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de Contagem – JARIT /MG, quando da sessão realizada no dia 03/04/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 20ª /2014 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente
03/04/2014 989/2013 2522 INDEFERIDO CONSORCIO NORTE
03/04/2014 1404/2013 3457 DEFERIDO CONSORCIO SUL
03/04/2014 1427/2014 3140 DEFERIDO CONSORCIO NORTE
03/04/2014 1429/2014 3149 DEFERIDO CONSORCIO NORTE

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o Art.74 do Decreto 622/07. O recurso deverá ser protocolado na TRANSCON, Av. João 
César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
 Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 03 de Abril de 2014
Maria Adelita Moreira
 Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
 BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 



Contagem, 10 de  abril de 2014 Página 37 de 39 Diário Oficial de Contagem - Edição 3360

"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.

 Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de Contagem – JARIT /MG, quando da sessão realizada no dia 08/04/2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 21ª /2014 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente
08/04/2014 1415/2013 3122 INDEFERIDO CONSORCIO SUL
08/04/2014 1454/2014 1998 INDEFERIDO CONSORCIO SUL
08/04/2014 1455/2014 2223 INDEFERIDO CONSORCIO SUL
08/04/2014 1472/2014 3696 DEFERIDO CONSORCIO NORTE
08/04/2014 1552/2014 4065 INDEFERIDO CONSORCIO NORTE

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o Art.74 do Decreto 622/07. O recurso deverá ser protocolado na TRANSCON, Av. João 
César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
 Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 08 de Abril de 2014
Maria Adelita Moreira
 Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR
O ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, a AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSCON, a 
SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. – concessionária dos serviços de administração do Pátio de Recolhimento de Veículos e gestora do processo de leilão 
de veículos conforme concorrência pública n° 004/2007 e contrato n° 001/2008, tornam pública a alteração do item 2.1 do Edital de Leilão SC012/2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 2.1 – A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados nos dias 14 e 15 de abril de 2.014, no 
horário de 09:00 hs às 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas, no Palácio dos leiloes situado na Via municipal 05, nº 1800, Bairro São Sebastião - em CONTAGEM – MG. O edi-
tal Retificado encontra-se disponível no site www.contagem.mg.gov.br, bem como afixado no pátio de recolhimento de veículo, local onde se encontrava originalmente 
marcada a vistoria. Contagem, 09 de abril de 2014, Gustavo Henrique Côrtes, Presidente da Comissão de Leilão. 

Atos do Legislativo

Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem  do ano dois mil e quatorze. Ao primeiro dia do mês de abril, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a nona reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente vereador Gil Antônio Diniz 
solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador Irineu Inácio da Silva fez a leitura do Salmo 45, da Bíblia 
Sagrada. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Logo após foi, votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Prosseguindo, foram 
lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente 
para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Resolução Nº 016/2014 – Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Márcio 
França, de autoria do vereador  José Roberto Ribeiro (Beto Diniz); Projeto de Resolução Nº 017/2014- Concede o título de cidadania honorária de Contagem à Dra. Ana 
Maria dos Santos Paes da Costa, de autoria do vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta). Na terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, 
os Requerimentos de Nºs 073 a 085/2014;  Indicações de Nºs 301 a 348/2014; Moções de Nºs 054 a 057/2014, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias 
destacadas, a saber: Requerimento Nª 080/2014 – Solicita ao Poder Executivo que afixe na Funerária Municipal de Contagem, em local visível, um quadro informativo 
com os serviços funerários gratuitos para famílias de baixa renda, com os seguintes dizeres: “Famílias com até três salários mínimos, têm direito à: urna, ornamentação, 
transporte, local para velório e sepultamento, de autoria do vereador William Vieira Batista; Indicação de Nº 339/2014 – Solicita a retirada  de carros apreendidos,  que 
se encontram abandonados no pátio da Transcon, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida. De acordo com esse vereador, os carros encontram-se 
abandonados e, muitos deles, estão com acúmulo de água em suas carrocerias, sendo verdadeiros criadouros do mosquito da dengue. O vereador Arnaldo de Oliveira, 
líder do governo, sugeriu que as Comissões de Meio Ambiente,  e de Saúde desta Casa, façam visitas a esses locais e tragam um relatório, a fim de que as providências 
sejam tomadas. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, os seguintes Projetos: Projeto de Resolução 
Nº 005/2014 – que “concede o título de cidadania honorária de Contagem à senhora Marilene Silva Santana Pimenta”, de autoria dos vereadores Arnaldo Luiz de Oli-
veira e Rogério Braz de Almeida (Marreco); Projeto de Resolução Nº 009/2014 – que “concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Mário de Lacerda 
Werneck Neto”, de autoria do vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Resolução Nº 010/2014 – que “Concede o diploma de honra ao mérito ao 
Juiz de Direito aposentado Dr. Afonso José de Andrade”, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira e Gil Antônio Diniz (Teteco).  Foi ainda, votado e aprovado, por 
unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Complementar Nº 003/2014, que “Estabelece condicionantes para o provimento do cargo de Agente de 
Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno, foi votado e aprovado, por unanimida-
de, o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2014, que “Altera o artigo 7º da Lei Complementar nº 120, de 20 de outubro de 2011”, de autoria do Poder Executivo. Na 
sequência, foi pedido  “Vistas” pelo vereador Jerson Braga Maia (Caxicó), ao Projeto de Lei Nº 003/2014, que autoriza doação com encargos, do imóvel que menciona, 
e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo.Recebeu parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, o Projeto de Lei Nº 011/2014, 
que denomina Centro Municipal de Educação Infantil, neste município”, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco). No horário destinado ao Grande Expediente, 
o vereador 1º Vice-Presidente José de Souza rememorou os 50(cinquenta) anos do Golpe Militar no Brasil. No seu discurso, José de Souza narrou esse movimento que 
também contou com o apoio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Falou do golpe sofrido pelo então Presidente João Goulart, do fechamento do 
Congresso Nacional, das perseguições dos partidos políticos, do início ao período de governo autoritário e ditatorial que durou mais de duas décadas. Esse vereador 
enfatizou que a história caminha sempre no rumo da justiça e acrescentou que esses momentos serviram como fonte de aprendizado e defesa da radicalização da de-
mocracia no nosso país.  Aparteando, o vereador Obelino também discursou sobre o golpe militar e, até chegou a se emocionar ao lembrar de seus amigos que viveram 
e morreram lutando pela democracia. O vereador Arnaldo de Oliveira também discursou, fazendo uma reflexão dessa época, conforme registrado nos anais desta Casa. 
Na sequência, falou a vereadora Isabella Filaretti que comentou sobre a pesquisa feita pelo IPEA – Instituto de Pesquisas Avançadas, a respeito da tolerância social, a 
violência contra a mulher. Ao apresentar os dados da pesquisa, Isabella disse assustar-se com o resultado, quando 65% (sessenta e cinco) por cento dos entrevistados 
disseram que: "mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas". Isabela repudiou e disse que  a população precisa mudar esse conceito, já que 
o  estupro é um crime e a vítima não pode ser culpada por ele. O que foi corroborado pelo vereador Arnaldo de Oliveira. Em seguida,  falou o vereador Beto Diniz que 
discorreu sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. Beto aproveitou e convidou a todos para participarem de uma panfle-
tagem sobre a conscientização do autista, que acontecerá no dia 5 de abril,  na Praça Iria Diniz, no bairro Eldorado. Logo após, o vereador  Eduardo Sendon discorreu 
sobre a Escola do Legislativo, de seu funcionamento e de seus avanços. Aproveitou para agradecer o Presidente Teteco e o colega Arnaldo pelo apoio na criação da 
Escola do Legislativo de Contagem. Eduardo convidou, ainda, a todos, para assistirem o evento de abertura do Parlamento Jovem 2014, que realizar-se-á no dia 3 de 
abril, a partir das 13h e 30 minutos. Por fim, o vereador Alex Chiodi convidou os vereadores para assistirem, no próximo sábado, dia 5 de abril, a inauguração de duas 
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unidades do CEMEI, nos bairros Parque São João e Darcy Ribeiro.  Finalizando os trabalhos, foi convocada a 10ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 8 de abril, às 
9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será 
por mim e pelo Presidente, assinada. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – EXTRATO DE CONTRATO - Dispensa de Licitação nº 009/2014, processo nº 015/2014. Espécie: Dispensa de licitação com fun-
damento no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Limasoft Integradora de Tecnologia da Informação Ltda. Objeto: Serviço de cabeamento telefonia bem 
como fechamento de cabos de telefonia no patch panel sde rede utp cat 5e e três circuitos elétricos para colocação de catracas biométricas neste Legislativo Municipal. 
Cobertura Orçamentária: 01.031.0002.2109 natureza da despesa, 33.90.39 – Outros serviços de terceiros PJ e 33.90.30- Material de Consumo.  Valor: 3.623,00 (três mil 
e seiscentos e vinte e três reais). Vigência: 30 dias, prazo de execução 30 dias a partir de 10/04/2014, pelo Vereador Gil Antônio Diniz - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – EXTRATO DE CONTRATO - Dispensa de Licitação nº 008/2014, processo nº 012/2014. Espécie: Dispensa de licitação com 
fundamento no art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido:LMF Engenharia Ltda.Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de execução de rede de 
esgoto emergencial para este Legislativo Municipal. Cobertura Orçamentária: 01.031.0002.1015 natureza da despesa, 44.90.39 – Outros serviços de terceiros PJ. Valor: 
14.962,48 (quatorze mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Vigência 15 dias corridos, prazo de fornecimento: máximo de 15 dias corridos 
a partir de 08/04/2014, pelo Vereador Gil Antônio Diniz - Presidente.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista no artigo 72, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março 
de 1990, aprovou e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
RESOLUÇÃO Nº 007/2014
Aprova integralmente e sem ressalvas o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as Contas do Município de Contagem, relativas 
ao Exercício Financeiro de 2012.
Art. 1º- Fica aprovado, integralmente e sem ressalvas, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que considerou regular e sem ressalvas as 
Contas do Município de Contagem, relativas ao Exercício Financeiro de 2012.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 11 de março de 2014.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 041/2013
Concede o Diploma de Mérito Desportivo à Associação Esportiva Colorado.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Desportivo à Associação Esportiva Colorado, por sua participação em prol do fortalecimento do esporte no Município de 
Contagem.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 03 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especificamente a prevista no artigo 72, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março 
de 1990, aprovou e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
RESOLUÇÃO Nº 006/2014
Aprova integralmente e sem ressalvas o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as Contas do Município de Contagem, relativas 
ao Exercício Financeiro de 2011.
Art. 1º- Fica aprovado, integralmente e sem ressalvas, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que considerou regular e sem ressalvas as 
Contas do Município de Contagem, relativas ao Exercício Financeiro de 2011.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 11 de março de 2014.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 042/2013
Concede o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Juarez de Moura.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Juarez de Moura, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 03 de dezembro de 2013.
GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Vereador-
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-
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RESOLUÇÃO Nº 044/2013
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Presidente do Clube Atlético Mineiro, o Sr. Alexandre Kalil.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Presidente do Clube Atlético Mineiro, o Sr. Alexandre Kalil, pelos relevantes serviços prestados 
ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, Contagem, aos 10 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 045/2013
Concede o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Luiz Carlos de Miranda Faria.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Luiz Carlos de Miranda Faria, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 046/2013
Concede o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, o “Paulinho da Força”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, o “Paulinho da Força”, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 047/2013
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Deodato Cartaxo Filho.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Deodato Cartaxo Filho, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 048/2013
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Itamar Lúcio Costa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Itamar Lúcio Costa, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2013.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-
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