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Procuradoria 
Municipal

ORIENTAÇÃO NORMATIVA           , DE          DE MAIO DE 2017.
ANEXO I
MINUTA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ______/2017
PA. Nº ___/2017 DISPENSA Nº ____/2017

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o n°. 
18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal ________________________, neste ato representado pelo Secretário Municipal________________________ 
(NOME COMPLETO E QUALIFICAÇÃO), doravante denominado MUNICÍPIO e [ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL], com sede [logradouro, número, bairro, cidade, Es-
tado], inscrita no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato, por seu [cargo do dirigente / procurador], [NOME COMPLETO DO DIRIGENTE / PROCU-
RADOR], portador da cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e inscrito no CPF/MF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada OSC, com fundamento no que 
dispõem a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, 
que será regido pelas cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 O presente Termo de Colaboração, decorrente da Dispensa de Chamamento Público nº ______/2017, tem por objeto ________________________, consoante o plano de 
trabalho anexo, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).

O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico 
favorável do órgão competente, ratificado pelo Titular da Secretaria Municipal ________________________, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
2.1. São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie:
2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES:
assegurar o regular funcionamento da ________________________,;
colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento das atividades decorrentes da presente parceria.
2.1.2. DO MUNICÍPIO:
elaborar e conduzir a execução da política pública;
emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;
acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos 
repassados;
prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonân-
cia com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;
manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência;
conferir, a cada XX (XXXXXXX) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio informatizado, com indicação da quantidade 
________________________;
publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento.
instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município.
emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.
disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;
viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos; 
na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato 
próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da 
OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
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previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;
divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos;
realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários do ________________________.

2.1.3 - DA OSC: 
apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do 
MUNICÍPIO e contendo, entre outros dados:
a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para 
superação dos problemas enfrentados;
b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e
c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados 
da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como 
aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da economicidade, da eficiência e da eficácia;
zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;
observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO;
responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO, 
todas as parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divulgação, na 
forma da lei;
indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento;
manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto ao 
Banco _________, observado o disposto no artigo 51 da Lei federal n. 13.019, de 2014;
manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria;
assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO;
utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;
permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de 
execução do objeto;
responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO 
e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoa.
_________________________________ (ACRESCENTAR OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA PARCERIA)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA
3.1. O gestor da parceria fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo 
seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;
acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas 
de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;
realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de 
reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;
realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação 
da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;
3.2. Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e funcional do servidor].  
3.3. O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento.  
3.4. Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá a gestão até o retorno daquele.
3.5. Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples 
apostilamento, até a indicação de novo gestor.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
4.1. Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por 
responsável designado pelo Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
4.2 A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula serão estipuladas pela CMA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
5.1. Compete à CMA:
homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o 
artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014;
avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer 
recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;
analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;
solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informa-
ções adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões;

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1. O valor total da presente parceria é de R$ XXX.XXX,XX (valor da parceria por extenso).
6.2. As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste Termo, correram à conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: 
_____________
6.3. Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as 
parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.
6.4. Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso 
subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de recursos necessários à ex-
ecução do objeto da parceria.
6.5. Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os 
recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.
6.6. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
7.1. Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados 
por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e 
guarda, na forma da lei.  
7.2. Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita confor-
midade com o objeto pactuado.
7.3. Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública mu-
nicipal.
7.4. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até XX 
(XXXXXXX) dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.
7.5. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração 
pública municipal, no prazo de até XX (XXXXXXX) dias, contado da data de notificação da dissolução.
7.6. Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebra-
ção da parceria, para fins do disposto no art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o 
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis.
8.2. Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 
identificados com o número do Processo _________/2017, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao 
exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.
8.3. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado.
8.4. Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela 
Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem.
8.5. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.
8.6. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou 
mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.
8.7. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MU-
NICÍPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.
8.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução 
do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
9.1. O prazo de vigência desta parceria é de _____ (___________), contados a partir da data de sua assinatura.  
9.2. No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para 
cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela 
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OSC e autorização do Prefeito, baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.  
9.3. O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL
10.1. Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações do MUNICÍPIO.
10.2. É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.
10.3. Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos dis-
ponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.
10.4. A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, 
decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão oficial de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
11.1. A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes, mediante notificação escrita com antecedência de ____ (_________) 
dias e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou 
formalmente inexequível.
11.2. Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo 
de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumi-
das até aquela data.  
11.3. Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 
motivado a rescisão da parceria.
11.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, 
fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito 
bancário ao MUNICÍPIO.
11.5. A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medi-
das cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde 
que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei federal n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, o MUNICÍPIO 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal n. 13.019, de 2014.
13.1.1. Aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio eletrônico do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.
14.1.1. Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC. 
14.1.2. O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais as-
sumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.
14.1.3. Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.
14.1.4. As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem 
ser resolvidas administrativamente.  

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assina-
das, para que produza os efeitos legais.

Contagem,       de                              de 2017.

Secretário Municipal de ________________________

(NOME DO DIRIGENTE )
(cargo do dirigente da OSC)

Testemunhas:
_________________________________               ______________________________
Nome:                                                                       Nome:
RG                                                                            RG:
CPF:                                                                         CPF:
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MINUTA

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 PMC

SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P DDD/FONE

1.1.1 GESTOR DA PARCERIA

NOME
LOTAÇÃO

CARGO
MATRÍCULA

E-MAIL GESTOR DA PARCERIA

1.2 OSC

NOME
CNPJ

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P DDD/FONE LEI DE UTILIDADE PÚBLICA

BANCO
AG CC NOME DA AGÊNCIA

E-MAIL

1.2 DIRIGENTE

NOME DO RESPONSAVEL
C.P.F

R.G./ORGÃO EXPEDIDOR
CARGO FUNÇÃO PERÍODO DE MANDATO

ENDEREÇO
CIDADE

CEP
U.F TELEFONE E-MAIL

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identificação do Objeto: 

2.3 Período de execução :
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2.4 Justificativa da proposição: 

3 – METAS 

Desdobramento do objeto do Termo de Colaboração em realizações físicas, de acordo com unidades de medidas preestabelecidas. Nesse campo deverá ser indicado o 
conjunto de elementos que compõem o objeto. 

A descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pre-
tende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto.

Qtd Meta Quantidade Prazo

01

02

03

04
3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO

INDICADOR

Inicio Término RESPONSAVELUnd. Qtd

01

02

03

3.2 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Especificar com serão aferidos os indicadores

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Descrição da Despesa Quantidade Valor Valor Total da Despesa

Pessoal (folha e encargos) R$- R$- 

Material de Consumo R$- R$- 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$- R$- 

TOTAL GERAL R$- R$- 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

META
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ R$ R$ R$ R$ R$

META
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ R$ R$ R$ R$ R$

VALOR GLOBAL
R$
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6 – CONTRAPARTIDA

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo Plano de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o 
cronograma de desembolso de recursos, quando houver.

Prazo para apresentação das Contas:

8 - PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO;

A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mer-
cado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público.

Colocar documentos em anexo caso necessário.

9 –  APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC

11.1 - DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no 
mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº ...................... de ...... / ...... / ......, proposto pela (OSC) ..................................... 
Contagem., ....... de .................. de 2017.

-------------------------------------------------     ----------------------------------------------      
GESTOR DA PARCERIA                         SECRETÁRIO DA PASTA

ORIENTAÇÃO NORMATIVA           , DE          DE MAIO DE 2017.
ANEXO III
Check list da Instrução do Processo

Nº Descrição do documento Sim Não Folha

01 Justificativa da Dispensa do Chamamento Público, assinada pelo Secretário Municipal interessado na parceria

02 Certificado de Credenciamento da Organização da Sociedade Civil - OSC

03 Minuta de Termo de Colaboração, preenchida com todas as informações necessárias

04 Plano de Trabalho, preenchido com todas as informações necessárias

05
Declaração da existência de recursos financeiros públicos disponíveis para execução da parceria, constando o valor, a dota-
ção orçamentária e assinatura do Secretário Municipal responsável pelo objeto da parceria

06
Parecer técnico aprovado pelo Secretário Municipal responsável pelo objeto da parceria, concluindo, de forma expressa, a 
respeito:

6.1 - da demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da OSC foram 
avaliados e são compatíveis com o objeto

6.2 - da aprovação do plano de trabalho apresentado

6.3 - do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada

6.4 - da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria

6.5 - da viabilidade de sua execução

6.6 - da verificação do cronograma de desembolso

6.7 - da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim 
como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das 
metas e objetivos

6.8 - da designação do gestor da parceria

6.9 - da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria

07 Parecer Jurídico Conclusivo da Procuradoria Geral do Municipal

08
Ato do Secretário Municipal determinando a imediata publicação do Extrato da Justificativa da Dispensa de Chamamento 
Público, no sítio eletrônico oficial do Município e no Diário Oficial Eletrônico do Município
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09
Cópia da publicação do Extrato da Justificativa da Dispensa de Chamamento, prevendo o prazo de cinco dias, para apre-
sentação de impugnação à justificativa

10 Termo de Colaboração assinado

11
Cópia da publicação do Extrato do Termo de Colaboração no sítio eletrônico oficial do Município e no Diário Oficial Eletrô-
nico do Município

12
Autorização do Secretário Municipal para o repasse das verbas, conforme cronograma, nos termos estabelecidos no Termo 
de Colaboração e no Plano de Trabalho

ORIENTAÇÃO NORMATIVA 06, DE 11 DE MAIO DE 2017.

Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal sobre os procedimentos para formalização de parcerias com dispensa do chamamento público e dá 
outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº 173/2014 e considerando que compete a Procuradoria-Geral 
do Município prestar consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta;

ORIENTA:

Art. 1º Os procedimentos para formalização de parcerias com dispensa do chamamento público, fundamentada especificamente no artigo 30, inciso VI da Lei Federal 
13019/2014, deverão observar o disposto nesta Orientação Normativa.

Art. 2º O Processo Administrativo de Dispensa de Chamamento Público, nos casos previstos no artigo 30, inciso VI, da Lei Federal 13.019/2014, deverão ser instruídos 
com os seguintes documentos: 
I – Justificativa da Dispensa do Chamamento Público, assinada pelo Secretário Municipal interessado na parceria, conforme determina o artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014;
II - Certificado de Credenciamento da Organização da Sociedade Civil - OSC, emitido nos termos do Decreto nº 079, de 04 de maio de 2017.
III - minuta de Termo de Colaboração, preenchida com todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo I desta Orientação Normativa;
IV - Plano de Trabalho, preenchido com todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo II desta Orientação Normativa;
V - declaração da existência de recursos financeiros públicos disponíveis para execução da parceria, constando o valor, a dotação orçamentária e assinatura do Secretá-
rio Municipal de Educação ou de Saúde ou de Assistência Social, conforme o caso;
VI - Parecer Técnico aprovado pelo Secretário Municipal responsável pelo objeto da parceria, concluindo, de forma expressa, a respeito:
a) da demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da OSC foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
b) da aprovação do plano de trabalho apresentado;
c) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
d) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria;
e) da viabilidade de sua execução; 
f) da verificação do cronograma de desembolso; 
g) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser 
adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
h) da designação do gestor da parceria;
i) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria.
§1º. O processo administrativo deverá ser autuado, constando na capa as seguintes informações e numerações, sequencialmente, a cada processo iniciado:
“Secretaria Municipal de __________________________
Processo Administrativo nº _____/(ano), 
Dispensa de Chamamento Público nº ______/(ano)”
§2º. A numeração das folhas dos autos deverá ser realizada da seguinte forma:
I – cada folha será numerada no canto superior direito e, imediatamente abaixo do número, constará a rubrica do servidor responsável pela numeração, utilizando o 
carimbo que identifica a Secretaria Municipal correspondente;
II - a numeração dos documentos juntados sucessivamente, na sequencia estabelecida nos incisos I a VI do caput deste artigo, deverá ser iniciada pelo número 2, pois a 
capa do volume inicial do processo será a página 1 (esta, no entanto, não deve ser numerada);
III – documentos impressos em módulo frente e verso, deverão ser numerados com o número correspondente na frente e o mesmo número, acrescido da letra “v” no 
verso;
§3º. A Procuradoria Geral do Município recusará o recebimento de autos que não atendam as regras estabelecidas nesta Orientação Normativa.

Art. 3º No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do processo administrativo devidamente instruído, a Procuradoria Geral do Municipal emitirá 
parecer jurídico acerca da possibilidade de celebração da parceria, demonstrando a legalidade do processo de dispensa do chamamento público, nas hipóteses previstas 
no artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, o processo administrativo será considerado devidamente instruído se os documentos descritos nos itens 1 
a 6 do Check List constante no Anexo III desta Orientação Normativa estiverem com informações completas e corretas, assinados, juntados e numerados na sequência.

Art. 4º Munido do parecer jurídico conclusivo, o processo administrativo será devolvido para a Secretaria Municipal responsável pelo objeto da parceria, que poderá 
tomar as demais providências necessárias para formalização e celebração do Termo de Colaboração.

Art. 5º Ato do Secretário Municipal deverá determinar a imediata publicação do Extrato da Justificativa da Dispensa de Chamamento Público, no sítio eletrônico oficial 
do Município e no Diário Oficial Eletrônico do Município, prevendo o prazo de cinco dias, a contar da publicação, para apresentação de impugnação à justificativa, por 
qualquer interessado.
§1º Deverá ser juntada ao processo administrativo a publicação do extrato da Justificativa da Dispensa de Chamamento.
§2º Caso haja impugnação à dispensa, esta deve ser analisada pelo Secretário Municipal em até cinco dias após seu protocolo.
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§3º Se houver fundamento para a impugnação, revoga-se o ato que declarou a dispensa do chamamento, iniciando-se imediatamente procedimento para realização do 
chamamento.

Art. 6º Caso não haja impugnação à dispensa no prazo estabelecido no art. 5º desta Orientação Normativa, o Secretário Municipal providenciará a imediata publicação 
do Extrato do Termo de Colaboração no sítio eletrônico oficial do Município e no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 7º O Termo de Colaboração produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município, conforme estabelece o art. 
38 da Lei Federal 13019/2014.
Parágrafo único. Somente após a publicação de que trata o caput deste artigo, poderá ser expedida autorização do Secretário Municipal para o repasse das verbas, 
conforme cronograma, nos termos estabelecidos no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho.

Art. 8º A OSC deverá fazer a prestação de contas dos recursos recebidos, conforme exigido pela Lei 13.019/2014 e na forma estabelecida pelo Decreto nº 30, de 23 de 
fevereiro de 2017.

Art. 9º Aplicam-se as disposições desta Orientação Normativa, no que couber, às demais hipóteses de ausência de realização de chamamento público, previstas na Lei 
Federal 13.019/2014.

Art. 10 Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 11 de maio de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE  RAFAEL BRAGA DE MOURA
Procurador-Geral do Município  Procurador-Geral Adjunto do Município

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 – 10/05/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 012/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITENS 34, 42, 52, 65, 82, E 87 DA ATA
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903024 – 010000 (R$ 274,37) / 1071.04.122.0001.2271 – 33903026 – 010000 (R$ 1.668,90)
VALOR GLOBAL: R$ 1.943,00
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 12/04/2017

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2017 PAC. 299/2013 EC. 003/2013
MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AGENTE ARRECADADOR: ITAÚ UNIBANCO S.A.
OBJETO:  ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS DE TRÂNSITO, CONTRIBUIÇÕES E QUAISQUER OUTRAS RECEITAS QUE FORAM DEVIDAS AO 
MUNICÍPIO, POR QUAISQUER CONTRIBUINTES, INCLUSIVE, OS CRÉDITOS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA.
VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA ABAIXO:

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,05
Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking, internet ou autoaten-
dimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,05
Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking, internet ou autoaten-
dimento.

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1081.04.123.0001.2011 – 33903964 - 010000
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 08/05/2017
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.849
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº. 19.824, datado de 08 de maio de 2017, no tocante ao 
nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em Gerente de Saneamento, Nível III, CPC-281, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] RENAN SILVA RIBEIRO [...]”
Leia-se: “[...] RENAN DA SILVA RIBEIRO [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de maio de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.863
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, os servidores abaixo relacionados designados para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, Referência FE-5, lotados na Secre-
taria Municipal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL A PARTIR DE

MARIA AUXILIADORA REIS REZENDE 1199915 127 Sônia Braga da Crus Ribeiro Silva 01/02/2017

SORAYA GONÇALVES DOS REIS 1127523 116
Dona Cordelina da Silveira Mattos - Anexo 
I Monteiro Lobato / Anexo II - Pés no Chão 14/03/2017

EDNA LUCIA DUARTE DE SOUZA 126225 151
Professora Lígia Magalhães - Anexo Pro-
fessora Lígia Magalhães 14/03/2017

CIDEIR DE SOUSA S. VITORINO 1284637 124 Glória Marques Diniz 01/03/2017

DAYANE SERAFIM DE CARVALHO SIQUEIRA 1406970 137
Maria do Carmo Orechio - Anexo Maria 
do Carmo Orechio 23/02/2017

Art.2º DISPENSAR, os servidores abaixo relacionados designados para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, Referência FE-6, lotados na Secre-
taria Municipal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL A PARTIR DE

MARIA NEIDE DA SILVA OLIVEIRA 1379646 202 CEMEI Regino Inocêncio de Souza 01/02/2017

ANDREA CACIQUINHO RICALDONI 1283363 160
Walter Fausto do Amaral - Anexo Walter 
Lopes do Amala 02/03/2017

Art.3º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.491, datado de 06 de março de 2017, a designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa 
Escolar I, Referência FE-5, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL

CELIA MARINA FERNANDES PINTO OLIVEIRA 1327484 117 Dona Gabriela Leite Araújo

ELIANE HELENA FIGUEIREDO DO CARMO 1275387 132 José Ovídio Guerra
Art.4º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.491, datado de 06 de março de 2017, a designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa 
Escolar II, Referência FE-6, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA R. NASCIMENTO CARVALHO 1275328 206 CEMEI Sapucaias
Art.5º DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, Referência FE-5, lotados na Secretaria Munici-
pal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL A PARTIR DE

LIVIA APARECIDA DOS REIS 1456000 116
Dona Cordelina da Silveira Mattos - Anexo 
I Monteiro Lobato / Anexo II - Pés no Chão 14/03/2017

MARY DE ASSIS MOREIRA 1277037 124 Glória Marques Diniz 01/03/2017

ANA PAULA MARIA DA SILVA 1198374 137
Maria do Carmo Orechio - Anexo Maria 
do Carmo Orechio 23/02/2017

ANA CRISTINA ANDRADE 1163554 151
Professora Lígia Magalhães - Anexo Pro-
fessora Lígia Magalhães/ 14/03/2017
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DAYANA BRAGANÇA CAMPOS 1280097 157 Sônia Braga da Crus Ribeiro Silva 01/02/2017

LUCIANA BERNARDES DA SILVA 1347540 160
Walter Fausto do Amaral - Anexo Walter 
Lopes do Amala 02/03/2017

DAVI HUDSON RODRIGUES FUGUEIREDO 1421693 163 Prof. Domingos José da Silva Diniz 01/01/2017

PATRICIA MEDEIROS ANACLETO 1286516 164 Vasco Pinto da Fonseca 01/02/2017

ANGELA CARLA THOMAS 1281492 165 Dora de Matos 01/03/2017

ROSANA MARIA ALVES BRAGA 1277495 166 Deputado Jorge Ferraz 01/02/2017
Art.5º DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, Referência FE-6, lotados na Secretaria Munici-
pal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CFE ESCOLA MUNICIPAL A PARTIR DE

FABIANA CRISTINA REIS 1196150 202 CEMEI Regino Inocêncio de Souza 01/02/2017

EDVANIA GORETE DA COSTA 1358614 216 CEMEI JARDIM ELDORADO 14/03/2017
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.864
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 19.634, datado de 27 de março de 2017, a nomeação da servidora MARCIA ALVES DUARTE, para o 
cargo de provimento em comissão de Gestor II, Nível IXI, CPC-783, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor II, Nível IXI, CPC-783, a servidora MARISTELA MOREIRA DA SILVA FELIX, lotada na Secretaria Munici-
pal de Fazenda, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.865
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.650, datado de 30 de março de 2017, a nomeação do servidor PETTER BRYAN DO CARMO, para o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Licitação de Obras, Nível III, CPC-195, lotado na Secretaria Municipal de Administração.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-670, a servidora MARCELA DE LACERDA TROPIA, lotada na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 11 de maio de 2017.
Art.3º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor III, Nível VI, CPC-421, a servidora ANA LUISA DINIZ SILVA, lotada na Procuradoria Geral do Municí-
pio, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.866
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA do cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Organização e Funcionamento Escolar, Nível VI, CPC-19, o servidor NELSON BATISTA RAIMUNDO, lotado na Fundação de Ensino 
de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
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Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.867
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-7, a servidora CLAUDIA CONSUELO 
RODRIGUES DOS REIS, matrícula 01430773, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 11 de maio de 2017.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-7, o servidor ANTONIO CARLOS RAIMUNDO, 
matrícula 01220043, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.868
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 19.718, datado de 12 de abril de 2017, a nomeação do servidor MIGUEL ANGELO ANDRADE, para o cargo de provi-
mento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-816, lotado na Secretaria Municipal de Governo.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 19.807, datado de 02 de maio de 2017, a nomeação da servidora STELLA RODRIGUES SANTIAGO, para 
o cargo de provimento em comissão de Diretora Técnica Administrativa Financeira, Nível VI, CPC-530, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.869
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; TORNA SEM EFEITO no Ato Admi-
nistrativo nº 19.804, datado de 02 de maio de maio de 2017, a designação para o exercício da Função de Confiança de Responsável Técnico Administrativo, Referência 
FC-3, CFC-67, da servidora SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.870
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível VIII, CPC-44, lotada na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe 
a Administração Indireta de Contagem, a Servidora ISABELA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA, a partir de 08 de maio de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Organização e Funcionamento Escolar, Nível VI, CPC-19, lotado na Fundação de Ensino de Con-
tagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor MARCELO DE CASTRO MACHADO, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.871
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; NOMEIA para cargo de provimento em comissão Diretor de Varrição, Capina e Serviços Especiais, Nível V, CPC-32, lotadoa na lotado na Fundação 
Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a servidora NELSON BATISTA RAIMUNDO, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.872
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
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Gestão, a partir de 11 de maio de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

IVAN TAVARES DE MELO FILHO Diretor de Elaboração de Programas e Ações VI 480

MARCELA DE LACERDA TROPIA
Diretor Geral do Departamento de Planejamento Participa-
tivo VIII 717

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.873
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 11 de 
maio de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

JOSE COELHO DA SILVA Gerente de Aquisição de Materiais e Serviços III 192

ERIVELTON MOREIRA DA SILVA Gerente de Funerária III 204

EDUARDO FIDELIS DE MIRANDA Gerente de Administração de Cemitério III 206

AILTON CORDEIRO Diretor de Administração de Recursos Materiais VI 468
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.874
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor III, Nível VI, CPC-421, o servidor MARCELLO ARACELI MAGALHAES, lotado na Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Turismo, a partir de 11 de maio de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-670, a servidora ANA LUISA DINIZ SILVA, lotada na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.875
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Comércio Exterior, Nível VIII, CPC-743, a servidora STELLA RODRIGUES 
SANTIAGO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 11 de maio de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor I, Nível VIII, CPC-773, o servidor FREDERICO AUGUSTO DIAS PINTO, lotado Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, a partir de 11 de maio de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-407, a servidora CLAUDIA CONSUELO RODRIGUES DOS REIS, lotada 
Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 11 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de maio de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 091/2017 – CAIXA ESCOLAR VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: 
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 14.970,00, REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO: REFORMA DO BANHEIRO DOS FUN-
CIONÁRIOS DA ESCOLA VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 05/05/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

RETIFICAR o “Relatório da Comissão de Análise para Progressão por Titulação/Qualificação – 2016, publicado no DOC Edição 4002, de 07/12/2016, no tocante ao núme-
ro de matrícula da servidora MÁRCIA MARA GONÇALVES MOREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:

 Onde se Lê: “[...] 0135375-2 [...]”.

 Leia-se: “[...] 0135375-3 [...]”.

INCLUIR no “Relatório da Comissão de Análise para Progressão por Titulação/Qualificação – 2016, publicado no DOC Edição 4002, de 07/12/2016, os dados referentes 
ao segundo cargo da servidora, e CONVALIDAR os direitos e efeitos da progressão por titulação/qualificação, conforme abaixo descrito:

Matrícula Nome Título/Qualificação Justificativa Acréscimo de Padrões

21085383 Marta dos Santos Teixeira Silva Psicopedagogia Institucional
Diploma ou Certificado de Especialização Lato Sensu.

3

Secretaria Municipal 
de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 7963, DE 11 DE ABRIL DE 2017.

Dá à Secretária Adjunta Executiva de Saúde poderes para o exercício interino do cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Contagem e outras providên-
cias.

O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015 e CONSIDERANDO a publicação no Diário Oficial de Contagem – Edição 4.702, de 10 de maio de 2017; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a Secretária Adjunta Executiva de Saúde, Sra. Kênia Silveira Carvalho, designada, interinamente, para responder pela Secretaria Municipal de Saúde e pela 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC – durante o período de 11 a 22 de maio de 2017, nos termos da autorização do Chefe do Poder 
Executivo de Contagem para que o Secretário titular o acompanhe em viagem de intercâmbio entre Brasil e Portugal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 11 de maio de 2017.

Bruno Diniz Pinto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNICA DE CONTAGEM
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANFAB LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE CAMPOS DE FUTEBOL COM ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE, POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/03/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 22/06/2017.

RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 23/03/2017

Famuc

Portaria nº 7.949, de 27 de abril de 2017.

Dispõe sobre Encerramento de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância referente à Empregado Público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 
20 de dezembro de 2006, nos termos dispostos pela Portaria nº 7.924 de 21 de março de 2017 e considerando relatório final do PADS nº001/2016.                                 

RESOLVE:

Art. 1º- Proceder ao encerramento do Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância referente ao Empregado Público D. P. dos Santos, matrícula 200585, Agente 
Comunitário de Saúde, pertencente à Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem.

Art. 2°- Arquivar os autos do respectivo PADS.

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

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

Contagem, 27 de Abril de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Fundac

PORTARIA Nº 006/2017 de 11 de Maio de 2017

Constitui Comissão de seleção das propostas do Edital Fundac nº 04/2017, que trata sobre acervo cultural.

O Presidente da Fundação Cultural de Contagem – Fundac, Paulo Antônio da Costa Prado, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em 
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vigor

RESOLVE:

Art. 1º – Fica constituída Comissão de seleção para análise das propostas, nos termos do Edital de Concurso Público 04/2017 da Fundação Cultural do Município de 
Contagem – Fundac.

Art. 2º – A Comissão de seleção será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

I – Thomaz dos Mares Guia Braga – Matrícula 10230065;
II – Maria de Fátima Silveira – Matrícula 1021754; 
III – Fernando Marcos Penido – Matrícula 10230046.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 11 de Maio de 2017.

Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem

Funec

EDITAL PÚBLICO 008/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
 
O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

PROFESSOR DE FARMÁCIA
1 MANHÃ/TARDE 15/05/2017 09:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
                           Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
       Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
 Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da admi-
nistração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
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3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 

Contagem, 11 de Maio de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

Transcon

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 006/2017
              PA Nº 015/2017

OBJETO: aquisição de Copos Descartáveis, conforme solicitado pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio – TransCon.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2020 – 339030-00 – Fonte: 015701.

DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa BELCLIPS 
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.897.729/0001-33, no valor total de R$ 5.536,00 (cinco mil quinhentos e trinta seis reais).

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

DESPACHO:

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

Contagem, 09 de maio de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

Atos do Legislativo

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados confor-
me as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Março de 2017.

Portaria nº 188  -  ASSESSOR PARLAMENTAR IV - NÍVEL GAB.27
MIRIAM DE OLIVEIRA

Portaria nº 189 - ASSESSOR PARLAMENTAR VI - NÍVEL GAB.25
JOSÉ DA CRUZ REIS
NAYARA CAMILLA FERREIRA NEVES

Portaria nº 190 - ASSESSOR PARLAMENTAR VII - NÍVEL GAB.24
JOSÉ DIMAS THOMAZ
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Portaria nº 191 – ASSESSOR PARLAMENTAR VIII - NÍVEL GAB.23
ELENICE DA SILVA

Portaria nº 192 - ASSESSOR PARLAMENTAR XI -  NÍVEL GAB.20
FERNANDA CRISTINE HONÓRIO CAMILO

Portaria nº 193 – ASSESSOR PARLAMENTAR XVII - NÍVEL GAB.14
ADILSON DOS SANTOS
ANNE CAROLINE ALVES DA PAZ CARVALHO
JOSÉ MARIA DA SILVA
WALTENCIR MENDES CAMPOS

Portaria nº 194 – ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NÍVEL GAB.13
ANDRÉ LUIZ D’AVILA

Portaria nº 195 - ASSESSOR PARLAMENTAR XX - NÍVEL GAB.11
AMANDA FERREIRA ARANTES MENEZES
KÁTIA BRANDÃO AZEVEDO COSTA

Portaria nº 196 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXII - NÍVEL GAB.09
JULIE MARIA DE ALMEIDA AZEVEDO
MARIOZAN EVARISTO DE PAULA
SHEILA AKLA GONTIJO RODRIGUES

Portaria nº 197 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIII - NÍVEL GAB.08
MÁRCIO SILVA MARCHESANI
MARGARETE APARECIDA MORATO
SINVAL PAULINO DE CASTRO

Portaria nº 198 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIV - NÍVEL GAB.07
ANA PAULA RIBEIRO SILVA
CÁTIA CECÍLIA DIAS
CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA
JORGE GONÇALVES
ROGÉRIO DOS SANTOS ANASTÁCIO

Portaria nº 199 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXV - NÍVEL GAB.06
MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA

Portaria nº 200 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVI - NÍVEL GAB.05
IONE MARIA DE AZEVEDO
JOSÉ CARLOS PANTUSO FILHO

Portaria nº 201 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVII - NÍVEL GAB.04
ELIANE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
MARCELO LIMA MARTINS
ROBSON ANTÔNIO DAMAS DA CUNHA

Portaria nº 202 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVIII - NÍVEL GAB.03
JACINTA PEREIRA DURSO DE OLIVEIRA
JANE PEREIRA DA SILVA
MARISTELA DAMASCENA ELIAS

Portaria nº 203 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXX - NÍVEL GAB.01
BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA
CELSON RAMOS
EDNEIA DOS SANTOS GONÇALVES

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados con-
forme as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Março de 2017.

PORTARIA Nº 184
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO – NÍVEL CC19
JAQUELINE SANTOS DIAS

PORTARIA Nº 185
ASSESSOR DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS – NÍVEL CC17
JOSÉ MARIA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 186
ASSESSOR DO NÚCLEO DE ESTÁGIO – NÍVEL CC17
LORENA STEFANNE SILVA SANTIAGO

PORTARIA Nº 187
ASSESSOR DAS COMISSÕES – NÍVEL CC06
LUIZ CLÁUDIO DRUMMOND DINIZ

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

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno,nos termos do 
artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados conforme as 
Portarias enumeradas, datadas de 01 de Março de 2017.

Portaria nº 208- ASSESSOR PARLAMENTAR I - NÍVEL GAB.30
AYLA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS

Portaria nº 209 - ASSESSOR PARLAMENTAR II - NÍVEL GAB.29
EDMAR PEDRO FELICIANO
SILVANIA DINIZ COSTA DE JESUS

Portaria nº 210 - ASSESSOR PARLAMENTAR VI - NÍVEL GAB.25
GABRIELA CARDOSO RAMOS

Portaria nº 211- ASSESSOR PARLAMENTAR VIII - NÍVEL GAB.23
FERNANDA CRISTINE HONÓRIO CAMILO

Portaria nº 212 - ASSESSOR PARLAMENTAR IX - NÍVEL GAB.22
ALINE NUNES MACHADO CHAVES LATINI

Portaria nº 213 - ASSESSOR PARLAMENTAR XI - NÍVEL GAB.20
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA

Portaria nº 214- ASSESSOR PARLAMENTAR XIV - NÍVEL GAB.17
NAYARA CAMILLA FERREIRA NEVES

Portaria nº 215 - ASSESSOR PARLAMENTAR XV - NÍVEL GAB.16
ADILSON DOS SANTOS
ANNE CAROLINE ALVES DA PAZ CARVALHO
CARLOS GENTIL FERNANDES
JOSÉ MARIA DA SILVA
WALTENCIR MENDES CAMPOS

Portaria nº 216 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVI - NÍVEL GAB.15
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JOSÉ DA CRUZ REIS
ROBSON ANTÔNIO DAMAS DA CUNHA

Portaria nº 217 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVII - NÍVEL GAB.14
ANDRÉ LUIZ D’AVILA
CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA
IVANILDA LUIZA MONTEIRO SILVA LIMA
SINVAL PAULINO DE CASTRO

Portaria nº 218 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NÍVEL GAB.13
KÁTIA BRANDÃO AZEVEDO COSTA

Portaria nº 219 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIX - NÍVEL GAB.12
ERNANI RODRIGUES GOMES

Portaria nº 220- ASSESSOR PARLAMENTAR XXI - NÍVEL GAB.10
IONE MARIA DE AZEVEDO

Portaria nº 221 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXII - NÍVEL GAB.09
ANA PAULA RIBEIRO SILVA
JOÃO PEDRO COSTA SILVA
MARGARETE APARECIDA MORATO
MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA
ROGÉRIO DOS SANTOS ANASTÁCIO

Portaria nº 222 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXV - NÍVEL GAB.06
AMANDA FERREIRA ARANTES MENEZES
CÁTIA CECÍLIA DIAS
CELSON RAMOS
SHEILA AKLA GONTIJO RODRIGUES

Portaria nº 223 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVI - NÍVEL GAB.05
JACINTA PEREIRA DURSO DE OLIVEIRA
JANE PEREIRA DA SILVA
LUIZ CLÁUDIO DRUMMOND DINIZ
MARCELO LIMA MARTINS
MARISTELA DAMASCENA ELIAS

Portaria nº 224 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVII - NÍVEL GAB.04
JORGE GONÇALVES
MARIOZAN EVARISTO DE PAULA

Portaria nº 225 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVIII - NÍVEL GAB.03
ELIANE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA

Portaria nº 226 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXX - NÍVEL GAB.01
CRISTINA PAULA DOS REIS SANTOS
MICHELLE GOMES DA SILVA

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

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados conforme 
as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Março de 2017.

PORTARIA Nº 204  
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO – NIVEL CC19 
ALESSANDRA TAVEIRA PAIVA
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PORTARIA Nº 205
ASSESSOR DO NÚCLEO DE ESTÁGIO  – NIVEL CC17 
JOSÉ MARIA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 206  
ASSESSOR DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS – NIVEL CC17 
VIVIANE SOUZA FRANÇA

PORTARIA Nº 207  
ASSESSOR DAS COMISSÕES– NIVEL CC06 
LORENA STEFANNE SILVA SANTIAGO

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