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Atos do Executivo

LEI Nº 4.905 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera a denominação dos Centros de Educação Infantil para Unidades Municipais de Educação Infantil, no Município de Contagem, e altera as legislações que mencio-
na.

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

Art. 1º As unidades de educação infantil do Município de Contagem passarão a ser denominadas Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI.

Art. 2º Alteram-se as denominações de Centro de Educação Infantil para “Unidade Municipal de Educação Infantil” das unidades criadas pelas leis nº 2.697/1995, 
2.797/1995, 4.122/2007, 4.226/2009, 4.236/2009, 4.257/2009, 4.320/2010, 4.338/2010, 4.354/2010, 4.423/2011, 4.456/2011, 4.474/2011, 4.557/2012, 4.576/2012, 
4.578/2012, 4.581/2013, 4.599/2013, 4.625/2013, 4.654/2014, 4.668/2014, 4.669/2014, 4.732/2015, 4.733/2015, 4.734/2015, 4.735/2015, 4.736/2015, 4.749/2015, 
4.761/2015, e 4.766/2015.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017

Torna sem efeito a nomeação da candidata Miriam Santana Santos para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, XIII da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o Decreto nº. 8.245, de 04 de agosto de 1993, que dispõe sobre a nomeação para cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, do Quadro 
de Servidores Públicos da Prefeitura do Município de Contagem;

CONSIDERANDO que a posse deveria ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento, conforme disposto no §6º do 
art. 15 da Lei nº. 2.160, datada de 20 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO que o prazo para posse da candidata Miriam Santana Santos, para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, nomeada por meio do 
Decreto Municipal nº. 8.245, de 04 de agosto de 1993 expirou;

CONSIDERANDO que a servidora Miriam Santana Santos, foi nomeada para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, através do Decreto nº 7.724, de 30 de 
março de 1993, com posse em 23 de abril de 1993 e permanece neste até a presente data:

DECRETA:

Art.1º Fica sem efeito a nomeação da candidata Miriam Santana Santos para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, constante no Decreto nº. 8.245, 
de 04 de agosto de 1993.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2017.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 288, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Institui Comissão visando estabelecer diretrizes para implementação da Progressão Funcional por Mérito/2017, nos termos estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da educação e da FUNEC.
O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
disposto no §1º, do art. 62, da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;

DECRETA:

Art.1° Fica instituída Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito nos termos estabelecido no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do magisté-
rio e demais servidores públicos dos Quadros Setoriais da Educação e da FUNEC.

Art.2° A Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito, instituída por este Decreto, será constituída pelos seguintes membros:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a) Jacqueline Vieira Pinto Coelho - titular;
b) Irisval Aparecido Neto - suplente;
 
II - Representantes da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC: 
a) Alexandre Gutemberg Bertolino - titular; 
b) José Luiz de Almeida - suplente;

III - Representantes da Secretaria Municipal de Administração: 
a) Fernando Henrique da Silva Gonçalves - titular; 
b) Daniel Abe - suplente;
 
IV- Representantes da Educação/FUNEC: 
a) Cristiano de Souza Pessoa - titular; 
b) Priscilla Alves Ferreira- suplente; 
c) Rogério José Lopes - titular; 
d) Adarlete Carla do Rosário - suplente; 
e) Mônica Garcia Pontes - titular; 
f) Renata Almeida Silva Lima - suplente. 
 
Parágrafo Único.  A Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito receberá assessoria jurídica da advogada Maressa da Silva Miranda OAB MG 
111842. 

 Art.3° A presidência da Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito será eleita entre seus membros, em processo direto de escolha.

Art.4° Compete à Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito:
I - definir as competências de cada um de seus membros quanto aos procedimentos a serem adotados no processo de análise dos requerimentos de progressões funcio-
nais por mérito; 
II - programar e analisar os processos de progressão funcional por mérito; 
III - emitir parecer conclusivo nos processos de progressão por mérito; 
IV - propor alterações no planejamento de cursos de capacitação e formação continuada a serem aplicados na rede municipal de ensino. 
 
Parágrafo único. As competências e procedimentos mencionados no inciso I deste artigo deverão ser formalizados em Ata de Reunião da Comissão de Implementação 
da Progressão Funcional por Mérito.
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Art.5°  A Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito poderá, a qualquer tempo: 
I - utilizar-se de todas as informações existentes sobre o avaliado; 
II - realizar diligências junto às unidades e às chefias, solicitando, se necessário, a revisão das informações, a fim de corrigir erros e/ou omissões; 
III - julgar o recurso da avaliação periódica de desempenho e revisar as notas dessa avaliação; 
IV - encaminhar a Corregedoria Municipal, para as medidas cabíveis, os casos de negligência, extravio e perda de prazos previstos para encaminhamento dos instrumen-
tos de avaliação de desempenho.

Art.6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem 

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 289, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Regulamenta a progressão funcional por mérito/2017, concedida aos servidores detentores de cargos efetivos, lotados nos Quadros Setoriais da Educação e da Funda-
ção de Ensino de Contagem – FUNEC e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
disposto nos arts. 58, 59, 60 e 62, da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° Este Decreto regulamenta a progressão funcional por mérito, nos termos estabelecidos nos artigos 58, 59,60 e 62 da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010.

Art.2° A progressão funcional por mérito é a passagem do servidor detentor de cargo efetivo para padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se 
encontra posicionado, mediante avaliação de desempenho, observado o disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010.

Art.3° A progressão funcional por mérito será concedida ao servidor que:

I – tiver cumprido um interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício, contados do ingresso na classe e a cada igual período para nova progressão, nos anos ímpares;

II – obtiver conceito favorável em avaliação de desempenho a ser realizada nos termos deste Decreto, no período estabelecido no art. 4° deste Decreto.

Parágrafo único. Considerar-se-á como efetivo exercício as seguintes licenças e afastamentos, obtidas no período estabelecido no art. 4° deste Decreto:

I – férias regulamentares;

II – férias prêmio;

III – doação de sangue e alistamento como eleitor, por 01 (um) dia;
IV – casamento, até 08 (oito) dias consecutivos;

V – luto, até 08 (oito) dias consecutivos, em virtude de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela 
e irmãos;

VI – falecimento de avô, avó, cunhado e tio, até 02 (dois) dias consecutivos;

VII – para comparecimento a Congresso ou outro evento científico, quando autorizado pelo Prefeito Municipal, devidamente comprovado;

VIII – participação de programa de treinamento regularmente instituído;

IX – júri e outros serviços obrigatórios por lei;
X – licença à gestante, à adotante e paternidade;
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XI – convocação para o serviço militar;

XII – licença por motivo de doença em pessoa da família;

XIII - licença para tratamento da própria saúde ou por motivo de acidente em serviço, ou doença profissional, isolado ou cumulativamente, até 180 (cento e oitenta) 
dias.

Art.4° O período a ser considerado para a realização da avaliação de desempenho é referente aos 02 (dois) últimos anos, anteriores ao segundo semestre do ano de 
2017, em que será realizado o processo de avaliação.

Art.5° Não concorrerá à progressão o servidor que, durante o interstício estabelecido no art. 4° deste Decreto:

I – houver faltado ao serviço por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou alternados, sem justificativa, no período de 12 (doze) meses;

II – tiver sofrido qualquer punição disciplinar;

– for condenado à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
IV –  estiver em gozo ou tiver gozado de licença sem vencimento;

V – estiver disponibilizado para outros órgãos.

§1° O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar será submetido à avaliação de desempenho e, caso ocorra a absolvição ou arquivamento 
dos autos sem aplicação de penalidade, receberá o pagamento referente à progressão de forma retroativa.

§2° Excetuam-se da regra estabelecida no inciso V deste artigo, os servidores que prestam serviços para a administração pública direta, autárquica ou fundacional do 
Município de Contagem ou disponibilizados para cumprir mandato classista.

CAPÍTULO II
DO INSTRUMENTO

Art.6°A avaliação de desempenho deverá ser aplicada em conformidade com o instrumento constante nos Anexos I, II, III, IV e V deste Decreto conforme segmento, 
elaborado pela Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito.

Parágrafo único. Os Anexos mencionados no caput deste artigo serão aplicados, respectivamente, para todos os cargos efetivos do Quadro Setorial da Educação e da 
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.

Art.7°O Instrumento de Avaliação de Desempenho será constituído por 10 (dez) descritores, conforme as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos detentores 
de cargo de provimento efetivo e dos detentores de função pública.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo serão submetidos ao instrumento de Avaliação de Desempenho, ainda que estejam no exercício de 
cargo comissionado, designados para o exercício de função de confiança ou especial, no âmbito da administração pública direta, autárquica ou fundacional ou disponi-
bilizados para cumprir mandato classista.

Art.8° O campo “Descritores” deverá ser preenchido pelo servidor e pelos avaliadores, conforme o cargo que ocupa nos quadros setoriais da educação e FUNEC

Parágrafo único. Os “Pontos” identificam o nível de contribuição do servidor em cada descritor, considerando o grau de conhecimento que o mesmo possui em relação 
à função por este desempenhada.

Art.9° Todos os servidores serão avaliadores e deverão preencher os Instrumentos de Avaliação de Desempenho, conforme estabelecido no art. 8° deste Decreto.

Art.10 Terão direito à progressão por mérito os servidores que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 70 (setenta por cento) da soma dos “Pontos” recebidos.

CAPÍTULO III

DAS COMPETENCIAS DO AVALIADOR

Art.11 O servidor da Rede Municipal de Ensino e da FUNEC será avaliado pelo dirigente escolar e/ou gestor imediato, pelo (s) seu (s) “Par” (es) e por ele mesmo.

§1° Considerar-se-á “Par”, para fins do disposto neste Decreto, o grupo de trabalhadores constituído por servidores dos diversos segmentos, por turno de trabalho, em 
determinada Unidade Escolar/Órgão Administrativo, com exceção do grupo gestor.

§2° Caso os servidores dos quadros setoriais da educação, FUNEC e unidades escolares não consigam constituir par com outro servidor do mesmo segmento, o mesmo 
fará somente a autoavaliação e avaliação pelo gestor do setor em que exerce suas atividades no momento.

§3º É de responsabilidade do servidor se autoavaliar, por meio do acesso ao Portal do Servidor, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem, e preencher 
todos os campos constantes do respectivo formulário.

§4º Compete ao diretor, vice-diretor, coordenador ou gestor avaliar todos os servidores da Unidade Escolar/Órgão Administrativo.
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§5º O servidor que não se comprometer integralmente com o processo de Avaliação de Desempenho poderá não progredir na carreira por Mérito.

Art.12 O acréscimo de padrão de vencimento, decorrente da Avaliação de Desempenho, será concedido a cada biênio, a partir de 2011.

Parágrafo Único: Compete à Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito providenciar a publicação do resultado da Avaliação de Desempenho dos 
servidores no Diário Oficial de Contagem – DOC.
Art.13 O servidor que tiver recebido um conceito desfavorável em sua avaliação e se julgar prejudicado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do 
resultado, para apresentar recurso.

§1º Os servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverão apresentar recurso junto ao Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Contagem.

§2º Os servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Fundação de Ensino de Contagem deverão protocolar recurso na administração da FUNEC.

CAPÍTULO IV

DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art.14 O servidor que obtiver o conceito favorável em sua Avaliação de Desempenho terá direito à progressão na carreira por mérito, sem a necessidade de implemen-
tação de qualquer outra medida.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.15 O direito à vantagem financeira decorrente da Progressão por Mérito terá vigência a partir do deferimento do processo de avaliação “Favorável”, devidamente 
publicado, garantindo o direito de acréscimo de padrão, no vencimento, referente ao mês de janeiro de 2018.

Art.16 No caso de não ser realizada a Avaliação de Desempenho de que trata este Decreto, deverá ser imputada responsabilidade pessoal a quem tiver dado causa à 
omissão, garantida a progressão para o servidor, nos termos previstos no §3º, do art. 62, da Lei Complementar nº 090, de 30 de julho de 2010.

Art.17 Caberão aos dirigentes escolares e gestores finalizar o processo de Avaliação de Desempenho, bem como arquivar os documentos em local adequado e reserva-
do.

Art.18 Os casos omissos deste Decreto relativos aos servidores da Rede Municipal de Ensino e da Fundação de Ensino de Contagem serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e FUNEC, respectivamente, com a participação da Comissão de Implementação da Progressão por Mérito.

Art.19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA

Secretário Municipal de Administração

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES

Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 290, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação dos membros para o Conselho Fiscal da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando a 
necessidade de compor o Conselho Fiscal da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, nos termos do art. 24 da Lei Complementar nº 197, 
de 23 de dezembro de 2015,

DECRETA: 

Art.1º Ficam designados para compor o Conselho Fiscal da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC os seguintes membros, para mandato 
de 02 anos:

I – Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
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a) Cleber de Faria Silva, Presidente e titular, e Tércio Sales Morais, suplente;

b) Maria José Pinto, titular, e Lúcia de Fátima Ribeiro Ferreira, suplente;

c) Vera Lúcia Ramos, titular;

II - Luiz Fernando Avelar dos Santos, titular, e Aparecida Roberto Santana, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde;

III – representantes da FAMUC:

a) Renan Vivas Chaves, titular, e Cláudio Marcos da Silva, suplente;

b) Riane Rodrigues Lima Silva, titular e Renata Aparecida Lemos de Araújo, suplente;

IV – Vereador Wellington Moreira Lamy (Dr. Wellington), titular, e Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira (Arnaldo de Oliveira), suplente.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017
ANEXO I

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO 

PROFESSORES – SEDUC / FUNEC (PEB1, PEB2)

DESCRITORES PONTOS

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades satisfatoriamente.

2– Realiza planejamento anual, quinzenal ou semanal conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação de Contagem 
(SEDUC), para um bom desenvolvimento de suas aulas.

3 – Tem um efetivo envolvimento com as atividades realizadas pela escola, apoia e executa as  tarefas solicitadas pela chefia 
imediata. Participa da proposta pedagógica escolar ativamente.

4 – Busca opções para melhor desempenho de suas atividades. Propõe projetos e ações a serem desenvolvidas dentro do ambi-
ente escolar, garantindo um melhor aproveitamento do estudante.

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas, procurando estabelecer sempre o melhor ambiente para os 
colegas de trabalho, estudantes e comunidade.

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, cooperação e compreensão.

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da instituição utilizados no exercício de sua função.

*8 – Demonstra interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, com participação efetiva em cursos e formações 
promovidas pela Secretaria Municipal de Educação de Contagem (SEDUC) e outros que são de seus interesses, buscando mel-
hores habilidades requeridas ao exercício do seu cargo.

9 – Atende as condições de trabalho, buscando melhorias necessárias ao desempenho da escola e dos estudantes.

*10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para início das atividades e cumpre regularmente a 
jornada de trabalho. 

Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 8 e 10):

Faltas Injustificadas – Ítem 10 Pontuação

Nenhuma 10 pontos

1 a 2 faltas 08 pontos

2 a 4 faltas 06 pontos

 4 a 6 faltas 04 pontos

7 a 9 faltas 02 pontos
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10 faltas 01 pontos

Frequência nas Formações-  Item 8 Pontuação

100% de participação 10 pontos

90% de participação 08 pontos

80% de participação 06 pontos

70% de participação 04 pontos

60% de participação 02 pontos

Abaixo de 50% de participação 00 pontos

DESEMPENHO Pontuação

Ótimo 10

Muito Bom 8 á  a 9

Bom 6 á a 7

Satisfatório 4 á a 5

Regular 2 á a 3

Insuficiente 1 e 0

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho.

DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017
ANEXO II

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO 

DIRETORES E VICE-DIRETORES -  SEDUC / FUNEC

 DESCRITORES PONTOS

1-  Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades satisfatoriamente.

2– Organiza processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar. 

3 – Participa da elaboração, coordenação, implementação e acompanhamento do projeto político pedagógico da escola.

4 – Garante o cumprimento do regimento escolar e demais legislações vigentes. Mantém-se atualizado acerca da legislação, 
estadual, federal e municipal, específicas para a educação.

*5– Participa de programas de formação da Secretaria Municipal de Contagem (SEDUC) e/ ou unidade escolar, desenvolvendo 
propostas de melhoria e inovação adequadas ás especificidades e necessidades da unidade escolar.

6 – Oferece oportunidades diversificadas para que os servidores em educação possam desenvolver e ampliar a formação, pro-
movendo o comprometimento com o projeto pedagógico da escola, a interação e o diálogo no espaço escolar.

7 – Valoriza e procura conservar as instalações, materiais e equipamentos, utilizados no ambiente escolar.

8 – Organiza e desenvolve projetos e ações que promovem a interação entre escola e comunidade, em busca da qualidade 
social da escola.

9 – Desenvolve proposta de melhoria ou inovação da prática pedagógica, acompanhando e coordenando.

*10 – É pontual e assíduo estando presente para início das atividades e cumpre a carga horária definida para o cargo que 
ocupa.

Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 5 e 10):
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Faltas Injustificadas – Ítem 10 Pontuação

Nenhuma 10 pontos

1 a 2 faltas 08 pontos

2 a 4 faltas 06 pontos

 4 a 6 faltas 04 pontos

7 a 9 faltas 02 pontos

10 faltas 01 pontos

Frequência nas Formações-  Item 5 Pontuação

100% de participação 10 pontos

90%  de participação 08 pontos

80% de participação 06 pontos

70% de participação 04 pontos

60% de participação 02 pontos

Abaixo de 50% de participação 00 pontos

DESEMPENHO Pontuação

Ótimo 10

Muito Bom 8 á a 9

Bom 6 á a 7

Satisfatório 4 á a 5

Regular 2 á a 3

Insuficiente 1 e 0

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho.

DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017
ANEXO III

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO 

ADMINISTRATIVO – SEDUC / FUNEC (Pedagogo, Secretário Escolar, Auxiliar de Biblioteca Escolar, Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecônomo, Assistente Escolar, Encar-
regado de Serviços Gerais, Agente de Educação Infantil, Auxiliar de Serviços Escolares e Agente de Serviços Escolares.)

DESCRITORES PONTOS

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades satisfatoriamente.

2– Demonstra capacidade de trabalhar individual e coletivamente, com adequada distribuição de tempo e utilização dos recur-
sos de que dispõe, para o alcance das metas propostas.

3 – Envolve no desenvolvimento das atividades propostas pelo gestor escolar e apresenta compreensão e habilidades no trab-
alho o qual executa.

4 – Busca de opções pelo melhor desempenho de suas atividades. Propostas de projetos e ações a serem desenvolvidas.

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas e adaptar-se a ela, procurando estabelecer sempre o melhor 
ambiente para os colegas de trabalho, estudantes e comunidade

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, cooperação e compreensão.

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da instituição utilizados no exercício de sua função.

*8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, com participação efetiva em cursos e formações 
promovidas pela secretaria de educação do município de contagem (SEDUC) e outros que são de seus interesses, buscando 
melhores habilidades requeridas ao exercício do seu cargo.

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao desempenho da equipe.

*10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para início das atividades e cumpre regularmente a 
jornada de trabalho. 

Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 8 e 10):
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Faltas Injustificadas – Ítem 10 Pontuação

Nenhuma 10 pontos

1 a 2 faltas 08 pontos

2 a 4 faltas 06 pontos

 4 a 6 faltas 04 pontos

7 a 9 faltas 02 pontos

10 faltas 01 pontos

Frequência nas Formações-  Item 8 Pontuação

100% de participação 10 pontos

90% de participação 08 pontos

80% de participação 06 pontos

70% de participação 04 pontos

60% de participação 02 pontos

Abaixo de 50% de participação 00 pontos

DESEMPENHO Pontuação

Ótimo 10

Muito Bom 8 á a 9

Bom 6 á a 7

Satisfatório 4 á a 5

Regular 2 á a 3

Insuficiente 1 e 0

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho.

DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017
ANEXO IV

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO 

PEDAGÓGICO SEDUC (Diretoria de Monitoramento, Diretoria de Formação, Inclusão, Programa de Leitura)

 DESCRITORES PONTOS

1-  Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades satisfatoriamente.

2– Planeja o trabalho para executar suas atividades de forma eficiente e eficaz, monitorando e identificando as etapas do pro-
cesso e realizando as devidas adequações para o alcance dos resultados.

3 – Participa da construção de instrumentos de diagnóstico e monitoramento da aprendizagem, através de assessorias e forma-
ção junto as escolas e seus profissionais.

4 – Busca opções para melhor desempenho de suas atividades. Propostas de projetos e ações a serem desenvolvidas dentro do 
ambiente escolar.

5–  Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas, procurando estabelecer sempre o melhor ambiente para 
os colegas de trabalho.

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, com os gestores e com toda equipe pedagógica das escolas, demonst-
rando respeito, cooperação e compreensão.

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da instituição utilizados no exercício de sua função.

8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, com participação nos cursos de formações pro-
movidas pela Secretaria Municipal de Contagem (SEDUC) e outros que são de seus interesses, buscando melhores habilidades 
requeridas ao exercício do seu cargo.

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao desempenho das propostas pedagógicas das esco-
las junto aos estudantes.

*10– Está presente no horário preestabelecido para início das atividades e cumpre regularmente a jornada de trabalho. 

Pontualidade verificar o seguinte quadro de pontuação (item 10):
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Faltas Injustificadas – Ítem 10 Pontuação

Nenhuma 10 pontos

1 a 2 faltas 08 pontos

2 a 4 faltas 06 pontos

 4 a 6 faltas 04 pontos

7 a 9 faltas 02 pontos

10 faltas 01 pontos

DESEMPENHO Pontuação

Ótimo 10

Muito Bom 8 á a 9

Bom 6 á a 7

Satisfatório 4 á a 5

Regular 2 á a 3

Insuficiente 1 e 0

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho.

DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017
ANEXO V

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO 

ADMINISTRATIVO SEDUC (Departamento de Estrutura e Funcionamento Escolar, Departamento de Gestão dos Trabalhadores em Educação, Jurídico, Diretoria de Abas-
tecimento e Logística, Diretoria Administrativo Financeiro)

DESCRITORES PONTOS

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades satisfatoriamente.

2– Apresenta capacidade de trabalhar individual e coletivamente, com adequada distribuição de tempo e utilização dos recur-
sos de que dispõe, para o alcance das metas propostas.

3 – Envolve no desenvolvimento das atividades propostas pelo gestor e apresenta compreensão e habilidades no trabalho que 
executa.

4 – Busca de opções pelo melhor desempenho de suas atividades. Propostas de projetos e ações a serem desenvolvidas.

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas e adaptar-se a ela, procurando estabelecer sempre o melhor 
ambiente para os colegas de trabalho, estudantes e comunidade

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, cooperação e compreensão.

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da instituição utilizados no exercício de sua função.

8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, buscando melhores habilidades requeridas ao exercí-
cio do seu cargo.

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao desempenho da equipe.

10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para início das atividades e cumpre regularmente a 
jornada de trabalho. 

No Item 10 – Pontualidade Verificar o seguinte quadro de pontuação:
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Número de Faltas Injustificadas Pontuação

Nenhuma 10 pontos

1 a 2 faltas 08 pontos

2 a 4 faltas 06 pontos

4 a 6 faltas 04 pontos

7 a 9 faltas 02 pontos

10 faltas 01 pontos

DESEMPENHO Pontuação

Ótimo 10

Muito Bom 8 á a 9

Bom 6 á a 7

Satisfatório 4 á a 5

Regular 2 á a 3

Insuficiente 1 e 0

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho.

DECRETO Nº 291, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera o Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, que “dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração 
Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, previstas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014”.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Este decreto dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da 
sociedade civil - OSCs, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco.”.  (NR)

Art. 2º O §2º do art. 8º do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º (...)

(...)

§2º O chamamento público realizado pelos conselhos gestores de fundos específicos será regido pelas regras disciplinadas no Capítulo IX-A deste Decreto, e as demais 
regras previstas nesta seção.”.  (NR)

Art. 3º Fica acrescido o Capítulo IX-A no Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, nos seguintes termos:

“CAPÍTULO IX-A
DOS CONSELHOS GESTORES DE FUNDOS ESPECÍFICOS

Seção I
Normas Gerais

Art. 78-A. O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos, será realizado pelos respectivos conselhos gestores, por 
meio de suas comissões de seleção, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019 de 2014, e deste Decreto.

§1º O conselho gestor conduzirá o processo de seleção até a publicação da deliberação sobre as propostas de OSCs aptas à formalização do termo de colaboração, do 
termo de fomento ou do acordo de cooperação, devendo solicitar, para a realização do chamamento público, a instauração do respectivo processo administrativo e 
outras medidas administrativas necessárias para a execução do processo à Secretaria Municipal a que estiver vinculado.

§2º A publicação de que trata o §1º será feita no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade pública municipal.

§3º As comissões de seleção e de monitoramento e avaliação serão compostas por pelo menos quatro membros indicados dentre os conselheiros, devendo, em todo 
caso, ser mantida a paridade entre os representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a presença de pelo menos um ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente.

§4º As comissões deverão contar com pelo menos dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada 
a indicação de um suplente dentre os representantes da sociedade civil e outro do poder público.
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§5º A escolha dos membros para compor as comissões será estabelecida em ato interno do conselho gestor.

§6º Não poderão participar da reunião das comissões o conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a OSC, cuja proposta 
ou parceria será avaliada.

§7º Na hipótese do §6º o conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da comissão a fim de viabilizar a realização ou continui-
dade do processo de seleção ou de monitoramento.

§8º Não configura o impedimento de que trata o §6º a participação do ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente representante da Secretaria Municipal a que 
o conselho gestor estiver vinculado.

§9º As comissões poderão solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do colegiado para subsidiar seus trabalhos.
 
Art. 78-B. A análise, aprovação e seleção dos projetos, para a obtenção da Autorização de Captação de Recursos ou para celebração de termo de fomento, termos de 
colaboração e acordo de cooperação será realizada pela comissão de seleção.
 
Art. 78-C. O acompanhamento das metas das parcerias executadas com recursos do Fundo Municipal será de responsabilidade do conselho gestor por meio de sua 
comissão de monitoramento e avaliação, e deverão estar em consonância com as previsões do plano de trabalho.
 
Art. 78-D. O gestor da parceria firmada deverá apresentar seus relatórios de monitoramento e avaliação das parcerias executadas com recursos do Fundo Munici-
pal para o conselho gestor respectivo.
 
Seção II
Do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros dos Fundos Específicos

Art. 78-E. Fica criado o Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros – CAC com a finalidade de autorizar que a OSC regularmente inscrita no 
respectivo conselho gestor possa captar diretamente recursos para a execução de atividade ou projeto em proposta previamente aprovada por aquele conselho.
 
Art. 78-F O CAC será concedido às OSCs que tiverem proposta de atividade ou projeto aprovada em processo prévio de chamamento público.

§1º A avaliação das propostas terá caráter exclusivamente eliminatório.

§2º Todas as OSCs com proposta aprovada no processo de chamamento público de que trata esse artigo poderão receber o CAC.

§3º O edital do chamamento público de que trata este artigo especificará, no mínimo:
I – as diretrizes e ações prioritárias estabelecidas no Plano de Aplicação de Recursos do respectivo conselho gestor, para a apresentação de propostas;
II – a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
III – as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do processo de seleção;
IV – a minuta do CAC;
V – o território de abrangência da proposta e estimativa de público a ser atingido, se for o caso;
VI – o prazo máximo para a realização da captação dos recursos previstos em cada proposta;
VII – as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso, abrangendo no mínimo, o grau de adequação da proposta aos objetivos das diretrizes e ações prioritárias em que se insere;
VIII – as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria.
 
Art. 78-G. A proposta a ser apresentada para a emissão do CAC deverá conter, no mínimo:
I – a descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II – a descrição da forma de execução das ações a serem executadas;
III – a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
IV – a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
V – a 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;
VI – a estimativa de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
VII – a descrição dos resultados esperados em decorrência do atingimento das metas.
 
Art. 78-H. As receitas do Fundo Municipal não oriundas da captação direta pelas OSCs, por meio do CAC, serão objeto de chamamento público para a seleção de pro-
posta de OSCs aptas à celebração, nos termos deste Decreto.
 
Art. 78-I. A celebração da parceria para execução da proposta que obteve o CAC fica condicionada à captação dos recursos previstos.

§1º Uma vez captados pela OSC os recursos adequados à realização da proposta, o conselho gestor procederá à avaliação do plano de trabalho e publicará a delibera-
ção que determina quais são as OSCs aptas à formalização do termo de colaboração ou do termo de fomento e encaminhará o processo administrativo à Secretaria a 
que estiver vinculado, para que essa proceda as práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

§2º Recursos captados em valor superior ou inferior ao previsto na proposta serão executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas da 
atividade ou projeto sem prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.

§3º A avaliação da adequação das metas da atividade ou projeto será de responsabilidade da comissão de seleção dos respectivos conselhos gestores.

§4º Não sendo possível a adequação das metas da atividade ou projeto, os recursos captados serão revertidos para as ações gerais do Fundo.
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Art. 78-J. Caso haja determinação expressa em ato normativo do respectivo conselho gestor, parte do recurso captado diretamente pela OSC por meio do CAC poderá 
ser revertido para ações gerais do Fundo.”.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUZIA MARIA FERREIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

PORTARIA Nº 018, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e considerando o § 1º do art. 5º, do Decreto nº 60, de 06 de abril de 2017,

RESOLVE: 

Art. 1º Dispensar Aída Lopes de Souza Matos, membro suplente, da Comissão de Avaliação de Eventos, representante da Secretaria Municipal de Comunicação e 
Transparência, e designar, para a referida vaga, Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga

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

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de novembro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

PEDRO HENRIQUE BLANK MENEGASSI
Secretário Municipal Adjunto de Comunicação e Transparência

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 173/2017

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2.017 (dois mil e dezessete), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 
SEAD número 004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de julgar os documentos de habilitação das licitantes participantes do certame em epígrafe, cujo objeto 
contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de ampliação e reforma do CRAS – Centro de Refer-
ência de Desenvolvimento Social no Bairro Retiro no Município de Contagem-MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 
– SMDS. A Comissão Permanente de Licitações em conformidade com o Relatório de análise dos documentos de habilitação expedido pela área técnica assim decide: 
inicialmente analisou as alegações das representantes das licitantes registradas em ata de reunião de abertura dos documentos: 1) CMC – CONSTRUTORA MARTINS 
COSTA LTDA.: 1) que a LICITANTE PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME não apresentou certidão simplificada expedida pela JUCEMG, portanto, não 
poderá usufruir do benefício da Lei Complementar 123/2006, conforme item 6.1.4, letra “c” do edital,  a Comissão decide pela improcedência da alegação, vez que, ha-
vendo qualquer dúvida relativa a documentos de habilitação, dados, informações ou propostas, a análise não deve limitar-se ao aspecto meramente formal, da simples 
verificação do atendimento e validade dos requisitos fixados no instrumento convocatório, mas deve sim, ser investigada a autenticidade e veracidade fática e jurídica 
daquilo que fora suscitado, para que seja alcançada a decisão mais acertada em face da verdade material. Diante disso, a Comissão optou em verificar na JUCEMG, o 
Livro Digital que confirmaria toda documentação oficial da licitante, ora questionada nesta ATA. A Comissão atestou a veracidade da documentação acostada nesta 
fase licitatória. Respeitou-se portanto, o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, com fulcro artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93; 2) que a LICI-
TANTE FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. não apresentou certidão simplificada expedida pela JUCEMG, portanto, não poderá usufruir do benefício da Lei 
Complementar 123/2006, conforme item 6.1.4, letra “c” do edital, bem como a declaração de enquadramento como ME ou EPP, conforme item 6.1.4, subitem c.1.1, a 
Comissão decide pela improcedência da alegação, vez que, havendo qualquer dúvida relativa a documentos de habilitação, dados, informações ou propostas, a análise 
não deve limitar-se ao aspecto meramente formal, da simples verificação do atendimento e validade dos requisitos fixados no instrumento convocatório, mas deve sim, 
ser investigada a autenticidade e veracidade fática e jurídica daquilo que fora suscitado, para que seja alcançada a decisão mais acertada em face da verdade material. 
Diante disso, a Comissão optou em verificar na JUCEMG, o Livro Digital que confirmaria toda documentação oficial da licitante, ora questionada nesta ATA. A Comissão 
atestou a veracidade da documentação acostada nesta fase licitatória. Respeitou-se portanto, o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, com 
fulcro artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93. 
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3) RIMUS CONSTRUTORA LTDA. – EPP: Que a LICITANTE FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. apresentou as declarações de inexistência de fato superveniente e 
impeditivo de habilitação, anexo VII, e declaração de menor, conforme anexo VIII, em uma única folha, a Comissão decide pela improcedência da alegação, vez que as 
informações das declarações não foram comprometidas, sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações após análise dos documentos apresentados e em conformi-
dade com o parecer exarado pela Área Técnica decide pela habilitação das empresas:  CMC – CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA 2) FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPA-
MENTOS LTDA. 3) PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 4) RIMUS CONSTRUTORA LTDA. – EPP.   Fica estabelecido ainda que, não havendo a interposição 
de recursos administrativos, no dia 29 (vinte e nove) de novembro 2017, às 10h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Contagem, a Comissão procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes consideradas habilitadas, 
independente da presença ou não de representante legal credenciado. Nada mais havendo a registrar, lavramos à presente ata que será assinada por todos.

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 058/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 262/2017
OBJETO:
TAXA DE INSCRIÇÃO DO IEM – INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA–EPP, PARA MINISTRAR O CURSO DE CÁLCULO DE CUSTOS, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL BOUTIQUE ROYAL JARDINS – SALA BURLE MARX – ALAMEDA JAÚ Nº 729, SÃO PAULO – SP, PARA SEDUC - SEC-
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1121.12.122.0001.2239 – 339039-19 – FONTE 010100 – VALOR: R$ 990,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com o IEM – INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA–EPP, CNPJ: 
02.310.921/0001-86, no valor total de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Luiz Adolfo Belém
Diretor-Geral da DEGREL

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com o IEM – INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA–EPP, 
CNPJ: 02.310.921/0001-86, no valor total de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Publique-se.

Contagem, 17 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 059/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 271/2017
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OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO OPERACIONAL DE TRÂNSITO, SEM OBRIGAÇÃO FUTURA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1201.27.812.0021.2320 – 339039-62 – FONTE 010000 – VALOR: R$ 6.600,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a SIGNALTEC SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - EPP, CNPJ: 
14.959.192/0001-72, no valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a SIGNALTEC SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - EPP, CNPJ: 
14.959.192/0001-72, no valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Publique-se.

Contagem, 17 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 060/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 272/2017
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÚMERO DE PEITO, CHIP ELETRÔNICO, RELÓGIO DE LARGADA E CHEGADA, COXOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, SEM OBRIGA-
ÇÃO FUTURA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1201.27.812.0021.2320 – 339039-20 – FONTE 010000 – VALOR: R$ 7.600,00

DESPACHO:

Senhor Secretário, 

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a ADRIANA GONÇALVES FERRAZ VALENTE - ME, CNPJ: 
20.718.843/0001-35, no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a ADRIANA GONÇALVES FERRAZ VALENTE - ME CNPJ: 
20.718.843/0001-35, no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Publique-se.

Contagem, 17 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012/2017 - PROCESSO NÚMERO 218/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA, ADMINISTRADORA OU COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO 
(GASOLINA, ETANOL E DIESEL), marcado para às 09h00min, do dia 30/11/2017.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através do site 
www.contagem.mg.gov.br/licitacao e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações: 
(31) 3352.5135. Contagem, 17/11/2017 – Equipe de Pregões.

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 17 de novembro de 2017.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 008/2017– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 160/2017
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento da qualidade de serviços públicos, prevendo a participa-
ção interativa dos cidadãos do município e a utilização de mecanismos de mobilização social através de meios interpessoais, telefônicos, audiovisuais e eletrônicos nas 
áreas de serviços urbanos e educação no trânsito, educação básica, saúde, desenvolvimento econômico e social, turismo e cultura, objetivando soluções de cidades inte-
ligentes, de modernização participativa e transparência da administração, de interesse público e de difusão de conteúdos para o apoio ao desenvolvimento econômico, 
social e cultural do município de Contagem.
NATUREZA DA DESPESA: 339039-33 – Serviços de Comunicação em Geral

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ NÚMERO 00.260.179/0001-16

ONDE SE LÊ:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR TOTAL

01

Registro de preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 
da qualidade de serviços públicos, prevendo a participação interativa dos cidadãos do município e a 
utilização de mecanismos de mobilização social através de meios interpessoais, telefônicos, audio-
visuais e eletrônicos nas áreas de serviços urbanos e educação no trânsito, educação básica, saúde, 
desenvolvimento econômico e social, turismo e cultura, objetivando soluções de cidades inteligentes, 
de modernização participativa e transparência da administração, de interesse público e de difusão de 
conteúdos para o apoio ao desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Contagem. R$ 12.998.616,16

LEIA-SE:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR TOTAL

01

Registro de preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 
da qualidade de serviços públicos, prevendo a participação interativa dos cidadãos do município e a 
utilização de mecanismos de mobilização social através de meios interpessoais, telefônicos, audio-
visuais e eletrônicos nas áreas de serviços urbanos e educação no trânsito, educação básica, saúde, 
desenvolvimento econômico e social, turismo e cultura, objetivando soluções de cidades inteligentes, 
de modernização participativa e transparência da administração, de interesse público e de difusão de 
conteúdos para o apoio ao desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Contagem. R$ 12.987.018,26

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 17/11/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 136/2017 PA. 223/2017 INEX. 029/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: PANINI BRASIL LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DO PRODUTO GIBITECA “SEMENTE LEITURA” PRODUZIDO PELA PANINI BRASIL LTDA, PARA ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL 
DE CONTAGEM/MG, CLASSIFICADO COMO “PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA E AO CONVÍVIO ESCOLAR” E QUE CONTEMPLA UM GRANDE ACERVO DE GIBIS E LIVROS 
DA TURMA DA MÔNICA E HERÓIS, ALÉM DE MÓVEL PARA ACONDICIONAMENTO.
VALOR: R$ 239.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33903014 - 010100 
ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS
ASSINADO: 07/11/2017
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 113/2017 – “O GLOBO” PA. 067/2017 DL. 020/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
CONTRATADA: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. 
OBJETO: ASSINATURA ANUAL DE 01 (UM) EXEMPLAR IMPRESSO + ACESSO ONLINE DO JORNAL “ O GLOBO” COM PERIDIOCIDADE DE SEGUNDA A DOMINHGO.
VALOR: R$ 1.866,72
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1061.04.131.0001.2008 – 33903901 - 010000
VIGÊNCIA: DE 16/11/2017 ATÉ 16/11/2018
ASSINADO: 16/11/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 061/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 273/2017
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de natureza continuada na área de limpeza, higienização, asseio, conservação e ma-
nutenção (preventiva e corretiva) de bens móveis e imóveis, serviços de coveiro e de laçador de animais, com fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos 
de proteção individual (EPI), materiais e produtos de limpeza e higiene, utensílios, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários à execução de serviços no âmbito 
da Administração Pública Municipal, por um período de até 180 (cento e oitenta) dias, com base no artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal número 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1071.04.122.0001.2271 – 3390.3700 – FONTE: 010000 
Valor total: R$ 1.750.131,48 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).
EMPRESA CONTRATADA: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ número 17.027.806/0001-76.

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2016, QUE TINHA COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2016, PROCESSO Nº 178/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP. MOTIVO DO ENCERRAMENTO: POR NÃO HAVER MAIS 
SALDO PARA OS KITS DE 1 AO 10, À EXECUÇÃO DO KIT 2 QUE POSSUI DISPONÍVEL UM SALDO DE 11 KITS, INSUFICIENTE PARA ATENDIMENTO À DEMANDA. ASSINADO: 
20/10/2017.

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2016, QUE TINHA COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE KIT COLETIVO, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2016, PROCESSO Nº 178/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP. MOTIVO DO ENCERRAMENTO: POR NÃO 
HAVER MAIS SALDO, NA REFERIDA ATA. ASSINADO: 20/10/2017.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002309/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Edson Baravelli, proprietário do lote 14 da quadra 2 do bairro Bandeirantes, localizado na Rua Antônio 
Pires nº 192, por execução de obra sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e no artigo 1º da Lei Comple-
mentar nº 082/2010. Pelo presente, fica o notificado obrigado a paralisar a obra e providenciar a sua regularização. O não atendimento, aos termos desta notificação, 
sujeitará o notificado a sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Blaine Maximo Pereira - Mat. 11.516
Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 01078/2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Associação Santa Efigênia dos Moradores de Aluguel, proprietária do imóvel rural, chácaras 32 a 35 do 
Lugar Denominado Chácaras Campo Alegre, localizado na Estrada de Servidão 3 nº 23 por execução de parcelamento do solo sem licença concedida pelo Poder Executi-
vo, com base no artigo 50 da Lei Federal 6766/79 e artigo 1º da Lei Complementar nº 082/2010. Pelo presente fica estipulada a multa no valor de R$ 161.540,00 (cento 
e sessenta e um mil quinhentos e quarenta reais) conforme o anexo 11 da Lei Complementar nº 082/2010, ficando o notificado obrigado a paralisar imediatamente as 
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obras de subdivisão do imóvel rural e a comercialização dos lotes. O não atendimento, aos termos desta notificação, sujeitará o notificado a sanções administrativas e 
judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Luciana Ribeiro Victorino - Matricula 448893
Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em conformidade com o disposto no paragrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar nº 055/2008, COMUNICA 
a Jesus Aloísio Pacheco de Andrade proprietário do lote 9 da quadra 44 do Bairro Inconfidentes, localizado na rua Orozimbo Moreira, que o Alvará de Construção nº 
230/2013 emitido em 13 de maio de 2013, encontra-se cassado e o projeto arquitetônico aprovado através do processo nº 2501/2012-03A torna-se sem efeito.

Contagem, 17 de novembro de 2017.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Processo Administrativo Disciplinar: 01/011/2017
Processado: A. P. B. matrícula 36.167-4

Contagem, 17 de novembro de 2017.

DESPACHO

Fica o ilustre procurador Wanderson Marquiori Gomes de Oliveira, OAB/MG 122.203 intimado para tomar ciência do despacho de fls. 681, dos autos, bem como do 
adiamento da audiência designada para o dia 28/11/2017, às 09h00min na sala de audiências da Corregedoria da Guarda Civil de Contagem. 

Emerson da Silva
Presidente de Comissão Disciplinar

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC DE 2017

DATA: 24-11-2017
HORA: 9:00 Horas

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Wagner Donato Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dis-
posto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 2ª Reunião Extraordinária do COMAC, no 
dia 24 de novembro de 2017, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem. 
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Pauta:

Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: 
Construtora Donum Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 68 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00137/2016 – Requerimento 29873.
Forcasa Incorporação Imobiliária e Empreendimentos Ltda. - Julgamento do pedido de Prorrogação de autorização de supressão de indivíduos árboreos. Processo Nº 
03A.00958/2015 – Requerimento 27954.
Consulta ao Conselho sobre pavimentação de Vias no Bairro Tupã.
Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

Wagner Donato Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2017 PP 065/2017 PAC 180/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: HOMENAGENS TRIUNFO LTDA – ME
OBJETO: – DO OBJETO O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL, DE PLACAS DE IDENTIFICA-
ÇÃO, PLACAS INDICATIVAS, PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS EXTERNAS E TOTENS, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, COM O FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES, NAS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABELECIDOS NO EDITAL.
Vigência : 13/11/2017 a 12/11/2018
VALOR: R$ 53.920,00 (Cinquenta e três mil novecentos e vinte reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2017 PP 065/2017 PAC 180/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL, DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PLACAS INDICATIVAS, PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS EXTERNAS E TOTENS, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM, COM O FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES, NAS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABELECIDOS NO EDITAL.
Vigência : 13/11/2017 a 12/11/2018
VALOR: R$ 143.400,00 (Cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 075.2017 PAC 243/2017 – PP 102/2017
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS
OBJETO: 1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de hospital especializado para realização de procedimentos cirurgicos urólogicos eletivos de média 
complexidade, de acordo com o plano operativo, visando atender aos usuários da rede Sus/Contagem, conforme acha-se discriminado no Anexo I do EDITAL que, junta-
mente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – 17/11/2017 a 16/11/2018.
Valor: R$ 927.310,19 (Novecentos e vinte e sete mil trezentos e dez reais e dezenove centavos).
Dotação orçamentária: Unid Orçam: 113.1 10-302-0056-2326 Elem da Despesa: 339039 36 CR 831 Fonte: 214901

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2017 PP 038/2017 PAC 126/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: SUPERCARD IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA – ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de crachás, identidade funcional em PVC com resistência, flexibilidade e durabilidade compatível com o 
destino de uso, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Vigência : 12 (doze) meses -  14/11/2017 a 13/11/2018
VALOR: R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais)
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Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

EDITAL SELJU Nº 002 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO 

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 001
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: CONDOMÍNIO CONTAGEM BIG SHOPPING
CNPJ/CPF DOADOR: 00.193.039/0001-72
OBJETO: Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 002
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA
CNPJ/CPF DOADOR: 18.715.508/0001-31
OBJETO: Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização, mais 3200 unidades de amostras de Macarrão Integral Vilma Alimentos.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 003
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: FACULDADE ÚNICA DE CONTAGEM
CNPJ/CPF DOADOR: 03.939.757/0001-86
OBJETO: Apoio de mão de obra de 40 (quarenta) pessoas para atuarem como Staffs. Prestação de serviços, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e cálculo de 
IMC. Realização de inscrições gratuitas para o vestibular 2018.1. Sorteio de dois frequencimetros.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 004
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: BELLA SPORTS LTDA
CNPJ/CPF DOADOR: 86.384.336/0001-10
OBJETO: Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 005
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ/CPF DOADOR: 10.591.922/0001-74
OBJETO: Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 006
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: VIP CALÇADOS LTDA
CNPJ/CPF DOADOR: 41.700.394/0001-78
OBJETO:Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 007
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: DIST. DE FRUTAS LINHARES LTDA
CNPJ/CPF DOADOR: 65.354.987/0002-79
OBJETO: Doação de 35 caixas de banana.

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 008
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: PADARIA E MERCEARIA LONDRES EIRELLI MG
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CNPJ/CPF DOADOR: 14.093.050/0001-75
OBJETO: Doação de 120 pães com presunto e mussarela e 20 litros de refrigerantes

Nº TERMO DE DOAÇÃO: 009
BENEFICIÁRIO: Município de Contagem
DOADOR: BRASIL EDUCAÇÃO S/A
CNPJ/CPF DOADOR: 05.648.257/0002-59
OBJETO: Doação de 3000 sacolinhas de plástico, 3000 flyers, Participação na confecção de camisetas para os atletas e para organização, 500 viseiras, 30 colaboradores, 
aferição de pressão e Massagem.

NOTA COMPLEMENTAR

Em complemento ao EDITAL SELJU Nº 002 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, resolve, dilatar o prazo de recebimento de doações para a execução da “Corrida da João César 2017” para o dia 
do evento, que acontecerá dia 19/11/2017.

PORTARIA SELJU N° 003/2017     
Contagem, de 17 de novembro de 2017.

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias entre a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e OSC's e dá outras 
providências.

O Secretario Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o que dispõe sobre a aplicação da Lei 
Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, c/c o §1º do art. 51  do Decreto Municipal nº 30 de 23 de fevereiro de 2017.

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias entre a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e OSC's,  com os respectivos mem-
bros e equipe de apoio abaixo relacionados:

Presidente: Denilson Elias Silva de Oliveira  – Secretario Adjunto -  Matrícula: 0123512-1
Membro: Flavio Furtado Miranda – Diretor Técnico Financeiro – Matrícula: 148873-9
Membro: Ivan Carvalho dos Santos – Professor - Matrícula: 0134172-0
Membro: Jefferson Antonio Roque de Paula – Assessor II -  Matrícula: 0149217-5

Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do Presidente da Comissão, ora constituída, caberá a responsabilidade de substituí-lo o Secretário Municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude.

Art. 2º A  Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta 
de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação,  nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, conjugado com o art. 51 do Decreto Municipal nº 30, de 24 de fevereiro de 2017.

Art. 3° Os membros acima assumem mandato de 01 (um) ano, a contar da data de publicação desta Portaria.

Art. 4º A presente Portaria só poderá ser alterada por meio da publicação de nova Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 17 de novembro de 2017.

Carlos Eduardo Braga Menezes
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 17 de novembro de 2017 Página 22 de 26 Diário Oficial de Contagem - Edição 4228

Fundac

EXTRATO  DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  FUNDAC- NIC Nº 001/2017
APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 REFERENTE A PARCERIA ENTRE A FUNDAC E O NIC  OSC SELECIONADA PELO EDITAL Nº 001/2017.
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA- NIC
OBJETO: APOSTILAMENTO COM O OBJETIVO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017 PARA REMANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 16/10/2017 ATÉ 15/12/2017.

Previcon.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO Nº.                 3.490

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar nº 
005/2005, no exercício das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, RERRATIFICA O ATO DE  APOSENTADORIA Nº. 2.058, de 02 de outubro de 
2013, publicado no Diário Oficial de Contagem, Edição 3244, em 16 de outubro de 2013, conforme decisão judicial, na Ação Ordinária nº 0583659-81.2011.8.13.0079, 
como descrito abaixo:
ONDE SE LÊ: “[...] , no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL III, GRAU “A”, [...]”.
LEIA-SE: “[...] , no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL III, GRAU “D”, [...]”.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 16 de novembro de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

CHRS /.

Câmara Municipal

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA N.º018/2017

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas contidas no artigo 47, inciso IV, alínea “a” e o 
artigo 88, observado o artigo 91, todos do Regimento Interno em vigor,

RESOLVE:

Art.1º - Ficam nomeados para compor as COMISSÕES PERMANENTES de LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS, AD-
MINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE, POLÍTICA URBANA RURAL E HABITAÇÃO, LEGISLAÇÃO PARTICIPA-
TIVA, ESPORTE E LAZER e IGUALDADE RACIAL da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM nas sessões legislativas 2017/2018, obedecidos preceitos regimentais e os acordos 
das lideranças políticas instaladas nesta Casa, os seguintes Edis:



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 17 de novembro de 2017 Página 23 de 26 Diário Oficial de Contagem - Edição 4228

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TITULARES

PRESIDENTE JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ” - PPS

VICE-PRESIDENTE
DANIEL PEREIRA FONSECA SILVA
 “DANIEL do IRINEU” - PP

RELATOR JAIR RODRIGUES DA COSTA – “JAIR TROPICAL – PC do B

SUPLENTES

PRESIDENTE ELIEL MÁRCIO DO CARMO – “LÉO MOTTA” - PSDC

VICE-PRESIDENTE GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA – “GLÓRIA DA APOSENTADORIA” - PRB

RELATOR
SILVIA DA CRUZ MESSIAS – “SILVINHA DUDU” – 
PC do B

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

TITULARES

PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS GOMES CARNEIRO 
“JOSÉ CARLOS” – PT do B

VICE-PRESIDENTE
DANIEL PEREIRA FONSECA SILVA
 “ DANIEL do IRINEU” - PP

RELATOR
ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA
“ROGÉRIO MARRECO” – PC do B

SUPLENTES

PRESIDENTE
ALEXSANDER CHIODI MAIA – “ALEX CHIODI” 
SOLIDARIEDADE

VICE-PRESIDENTE JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ” - PPS

RELATOR WELLINGTON MOREIRA LAMY – “DR. WELLINGTON ORTOPEDISTA” - PDT

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

TITULARES

PRESIDENTE
ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA 
 “PASTOR ITAMAR” - PRB

VICE-PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS GOMES CARNEIRO 
“JOSÉ CARLOS” – PT do B

RELATOR MARCOS VINÍCIUS RANGEL FARIA – “VINÍCIUS FARIA” – PC do B

SUPLENTES
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PRESIDENTE
BRUNO BRAGA BATISTA – “BRUNO BARREIRO” 
PV

VICE-PRESIDENTE ALEXANDRE ALVES TEODORO DE SOUSA – “XEXEU” - PTB

RELATOR
ALEXSANDER CHIODI MAIA – “ALEX CHIODI” 
SOLIDARIEDADE

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULARES

PRESIDENTE
ALEXSANDER CHIODI MAIA – “ALEX CHIODI” 
SOLIDARIEDADE

VICE-PRESIDENTE GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA – “GLÓRIA DA APOSENTADORIA” - PRB

RELATOR JAIR RODRIGUES DA COSTA – “JAIR TROPICAL” – PC do B

SUPLENTES

PRESIDENTE

DANIEL PEREIRA FONSECA SILVA
 “DANIEL do IRINEU” - PP

VICE-PRESIDENTE ALEXANDRE ALVES TEODORO DE SOUSA – “XEXEU” - PTB

RELATOR
SILVIA DA CRUZ MESSIAS – “SILVINHA DUDU” – 
PC do B

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, POLÍTICA URBANA, RURAL E HABITAÇÃO

TITULARES

PRESIDENTE
ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA
“ROGÉRIO MARRECO” – PC do B

VICE-PRESIDENTE JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ” - PPS

RELATOR ELIEL MÁRCIO DO CARMO – “LÉO MOTTA” - PSDC

SUPLENTES

PRESIDENTE
BRUNO BRAGA BATISTA – “BRUNO BARREIRO” 
PV

VICE-PRESIDENTE
ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA 
 “PASTOR ITAMAR” - PRB

RELATOR ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
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TITULARES

PRESIDENTE ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB

VICE-PRESIDENTE
ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA 
 “PASTOR ITAMAR” - PRB

RELATOR
BRUNO BRAGA BATISTA – “BRUNO BARREIRO” 
PV

SUPLENTES

PRESIDENTE ELIEL MÁRCIO DO CARMO – “LÉO MOTTA” - PSDC

VICE-PRESIDENTE JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ” - PPS

RELATOR
ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA
“ROGÉRIO MARRECO” – PC do B

COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER

TITULARES

PRESIDENTE WELLINGTON MOREIRA LAMY – “DR. WELLINGTON ORTOPEDISTA” - PDT

VICE-PRESIDENTE
DANIEL PEREIRA FONSECA SILVA
 “DANIEL do IRINEU” - PP

RELATOR
SILVIA DA CRUZ MESSIAS – “SILVINHA DUDU” – 
PC do B

SUPLENTES

PRESIDENTE ARNALDO DE OLIVEIRA - PTB

VICE-PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS GOMES CARNEIRO 
“JOSÉ CARLOS” – PT do B

RELATOR JAIR RODRIGUES DA COSTA – “JAIR TROPICAL” – PC do B

COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL

TITULARES

PRESIDENTE
BRUNO BRAGA BATISTA – “BRUNO BARREIRO” 
PV

VICE-PRESIDENTE GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA – “GLÓRIA DA APOSENTADORIA” - PRB

RELATOR JAIR RODRIGUES DA COSTA – “JAIR TROPICAL” – PC do B

SUPLENTES

PRESIDENTE
SILVIA DA CRUZ MESSIAS – “SILVINHA DUDU” – 
PC do B
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VICE-PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS GOMES CARNEIRO 
“JOSÉ CARLOS” – PT do B

RELATOR
ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA
“ROGÉRIO MARRECO” – PC do B

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n.º 004/2017 

Art.3º -Esta PORTARIA entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio 1º de janeiro, em 16 de novembro de 2017.

Ver. Daniel Carvalho
-Presidente-
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