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Atos do Executivo

Republicação

DECRETO Nº 498, DE 25 DE ABRIL DE 2018

Estabelece critérios e procedimentos para elaboração do parecer ambiental no âmbito do RIU - Relatório de Impacto Urbano e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO as recentes normatizações contidas na Deliberação Normativa COPAM nº 213, de 22 de fevereiro de 2017 e Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 
06 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO as disposições contidas no §2º do arts. 43 e no inciso I do art. 44, ambos da Lei Complementar nº 82, de 11 de janeiro de 2010;
CONSIDERANDO o art. 42 da Lei Complementar nº 42, de 11 de janeiro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 454, de 20 de janeiro de 2015 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 5º  ...................................
.................................................
Parágrafo único.  No âmbito do RIU, as diretrizes ambientais previstas no Formulário de Orientações Básicas - FOB, serão atendidas no momento da apresentação, pelo 
Empreendedor, das respectivas certidões de formalização das orientações básicas, no âmbito do Formulário de Caracterização de Empreendimento – FCE de terraplena-
gem, drenagem e movimento de terras, e ou do Licenciamento Ambiental respectivo emitidas pela Semad.” (NR)
“Art. 9º  ..................................
................................................
§3º  O termo de referência, dispondo sobre os conteúdos específicos de terraplenagem, drenagem, movimentos de terra, bem como relativo ao licenciamento ambien-
tal para fins de expedição de certidões a que se refere o parágrafo único do art. 5º deste Decreto serão expedidas pelo órgão ambiental e integrarão de forma genérica 
as orientações para elaboração do RIU, conforme estabelece o art. 43 da Lei Complementar 82, de 2010.” (NR)
Art. 2º  O Decreto nº 313, de 25 de abril de 2014 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º  ...................................
.................................................
§5º  No âmbito do RIU, as diretrizes ambientais previstas no Formulário de Orientações Básicas - FOB, serão atendidas no momento da apresentação, pelo Empreen-
dedor, das respectivas certidões de formalização das orientações básicas, no âmbito do Formulário de Caracterização de Empreendimento – FCE de terraplenagem, 
drenagem e movimento de terras, e ou do Licenciamento Ambiental respectivo emitidas pela Semad.” (NR)
§6º  A análise dos projetos de terraplenagem, drenagem e movimentação de terra pelo órgão ambiental se dará mediante apresentação de Termo de Responsabilidade 
- TR, pelo cumprimento da legislação aplicável ao respectivo licenciamento urbanístico e/ou ambiental, contemplando critérios urbanísticos, ambientais, com obrigato-
riedade de Comunicação de Início de Obra e Vistoria de Acompanhamento.” (NR)
Art. 3º  O Conselho Municipal de Meio Ambiente resolverá os casos omissos relacionados às diretrizes ambientais previstas nos Decretos nº 313, de 2014 e nº 454, de 
2015.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de abril de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

WAGNER DONATO RODRIGUES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

* Republicado por haver incorreções
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Altera o Decreto nº 1.805, de 2 de abril de 2012 que “Declara de utilidade pública para fim de constituição de servidão o imóvel que menciona”.
O Prefeito MUNICIPAL 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,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto 1.805, de 2 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, com base no art. 5º, alínea "i", do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fim de constituição de servidão, área 
de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), parte do Lote 09, da Quadra 05 do Bairro Santa Luzia, neste Município, com as seguintes divisas e confron-
tações: o terreno situa-se de P1 com coordenadas y=7798797.534 x=594855.876, localizado no passeio da Rua Pérola, distante 113,00m (cento e treze metros) da 
esquina com a Rua Águas Marinhas. Segue do P1 perpendicular a Rua Pérola, numa distância de 30,00m (trinta metros) até o P2 com coordenadas y=7798776.900 
x=594834.096, deixando à esquerda o Lote 11 da Quadra 05 e a direita a área aqui descrita. Segue do P2 com ângulo de 90°00 D e distância de 3,00m (três metros) 
até o P3 com coordenadas y=7798779.059 x=594832.010, deixando a esquerda o Lote 10 da mesma Quadra. Segue do P3 com ângulo de 90º00 D e distância de 
30,00m (trinta metros) até o P4 com coordenadas y=7798799.691 x=594853.788, deixando a esquerda área remanescente do Lote 09. Segue do P4 com ângulo de 
90º00 D e distância de 3,00m (três metros) até o P1, ponto inicial desta descrição já narrado aqui, deixando a esquerda a Rua Pérola e a direita a área aqui descrita, 
fechando assim o perímetro.” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de abril de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 500 DE 26 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, para mandado de 2 (dois) anos.*
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso 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 na Lei Complementar nº 38, de 17 de julho de 2007,

DECRETA:

Art. 1º  Ficam nomeados, os seguintes membros para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, para mandado de 2 (dois) anos:
I - representantes da Prefeitura Municipal:
a) Reinaldo Oliveira Batista, titular e Arnaldo Lemos Figueiredo, suplente, como representantes do órgão responsável pela Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social;
b) Vinícius Teodoro Morato, titular e Marcello Araceli Magalhães, suplente, como representantes do órgão responsável pela Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social;
c) Felipe Frederico Moreira, titular, e Robson Lucas Miranda, suplente, como representantes dos órgãos responsáveis pelas políticas urbanas;
d) Márcia Regina Fernandes, titular e Millena Márcia Marques, suplente, como representantes dos órgãos responsáveis pelas políticas urbanas; 
e) Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo, titular e Rodrigo José da Silva, suplente, como representantes dos órgãos responsáveis pelas políticas urbanas;
f) Wellington Soares Martins, titular, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; 
g) Brigida Maria Fernandes Pearce, titular e Hemerson Fernandes Soares, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Fazenda; e
h) Roberta Moreira Guimarães, titular e Saramireis Patrícia Ferreira Castro, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamen-
to;
II – representantes da Câmara Municipal:
a) Daniel Pereira Fonseca Silva, titular e Alexandre Alves Teodoro de Souza, suplente; e
b) José Antônio Procópio de Almeida, titular e Glória de Fátima Lopes Pena, suplente;
III - representantes de comunidades de assentamentos precários de interesse social:
a) Maria de Lourdes de Souza Nascimento, titular e Ivo Eustáquio Bruno, suplente, como representantes de Vilas e Favelas;
b) Sirley de Jesus Santos, titular e José Eustáquio da Silva, suplente, como representantes de Vilas e Favelas;
c) Jarlei Batista Leão, titular e José Ferreira de Souza, suplente, como representantes de Vilas e Favelas;
d) Lourival de Souza Neto, titular e Júlio de Oliveira, suplente, como representantes de loteamentos ou conjuntos habitacionais, públicos ou privados; e
e) Benedita Dias dos Santos Souza, titular, como representante de núcleos do movimento dos sem casa;
IV - representante de entidades sindicais de categoria de trabalhadores: Maria das Graças Lima Lopes, titular e Wallison Cleiton de Paula, suplente;
V - representantes de entidades da área empresarial ligada ao setor imobiliário ou da construção civil:
a) André Gomes Clementino, titular e Evandro Negrão de Lima, suplente; e
b) Luciana da Mata Vasconcelos, titular e Maycon Rodrigues da Silva Gusmão, suplente;
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VI - representante de entidade de ensino superior: Daniel de Jesus Cordeiro, titular e Gledson Guilherme dos Santos, suplente; e
VII - representante de entidades representativas de categorias de profissionais liberais ou de organizações não governamentais: Odimar Carmo da Silva, titular e Júnia 
Márcia Bueno Neves, suplente.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28 de fevereiro de 2018.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de abril de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 003/2018, de 17/04/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 – PROCESSO Nº 018/2018 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA – IMPRESSORAS PARA PROVER OS CONSELHOS TUTELARES, 
marcado para o dia 10/05/2018, abertura das propostas às 09h00min. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.
contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Contagem, 08/03/2018 – Equipe de Pregão.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 295/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITORES PARA TODOS OS VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM/MG, PERÍODO DE 12 MESES.

E R R A T A

Senhores Licitantes,

Solicitamos considerar as seguintes retificações no edital e no Termo de Referência do edital acima referenciado:

Onde se lê:

Natureza da Despesa: 339039-57 – Transporte Escolar

Leia-se:

Dotação Orçamentária: 1121.12.361.0029.2081
Natureza da Despesa: 339039-57 – Transporte Escolar
Fonte do Recurso: 101

As demais condições permanecem INALTERADAS.

Contagem, 26 de abril de 2018.

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.157
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando 
ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RETIFICA o Ato Administrativo nº 21.123, datado de 02 de abril de 2018, 
no tocante a data de exoneração da servidora ADRIANA WANESSA SOUZA E SILVA, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] exonera a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018 [...]”.
Leia-se: “[...] exonera a partir de 09 de março de 2018 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.159
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 Assessor Administrativo, FC-8, CFC-267, a servidora ELIANE DE FATIMA AZEVEDO DIAS, 
matrícula 1097675, lotada na Secretaria Municipal de Defesas Social, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função Especial de Encarregado, FE-5, CFE-181, a servidora PRISCILA LOPES ALVES, matrícula 1451916, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Art.3º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Dirigente Educacional, FC-4, CFC-159, a servidora MARIA CRISTINA ROMERO MARQUES, 
matrícula 1057657, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.160
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 Programas, FC-10, CFC-131, a servidora RENATA COSTA FELICISSIMO, 
matrícula 0170012, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Referência Técnica, FC-12, CFC-146, a servidora FLAVIA FABIANNE DE BRITO E FREITAS, 
matrícula 0127044, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Art.3º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Médico, FC-14, CFC-160, o servidor JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, matrícula 
201996, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º(primeiro) de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.185
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o OFICIO DIPE/DIGEP Nº 58/2018 e os despachos exarados no OF.DEGP / GEREP Nº 243/2018, conside-
rando, ainda, o Artigo 92, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVALIDA a disponibilidade para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, da 
Servidora ELIANI GERALDA DE OLIVEIRA FRANÇA, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED1, matrícula n°. 1057789, Nível III, Grau “C”, sem ônus para a 
Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017, nos termos do Inciso I, Artigo 1º, de Decre-
to 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem é de 
responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.188
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/032/2017 – 
Controladoria Geral do Município; e nos termos do Artigo 127, incisos V e VII, todos da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DEMITE do cargo de 
provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula nº. 1385921, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o Servidor LEVI 
FLORENTINO DE ARAUJO, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.225
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0491/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  ao Servidor EDSON GOMES DE LIMA, titular do cargo efetivo de Secretário Escolar, Nível 
IV, Padrão “P23”, matrícula nº 1278467, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 24 de agosto de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.226
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionado, com base nos despachos exarados nos Ofícios nºs. 
449/2018/GAB/SEDUC e 478/2018/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

CLEOMAR MARTINS LOPES 01169994 Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca 20/03/2018

ELIDA PAULA DA SILVA CAMPOS 21458325 Escola Municipal Dona Babita Camargos 01/04/2018

AUXILIADORA MARIA DE SOUZA JORGE 01283452 Escola Municipal Professor Domingos Diniz 08/04/2018

CARLOS EDUARDO PEREIRA JUNIOR 01354813 Escola Municipal Glória Marques Diniz 09/04/2018

ELAINE ALVES DE PADUA 01367842 Escola Municipal Francisco Borges da Fonseca 13/03/2018

ENEYUSE LORENZA DA SILVA 01203670 Escola Municipal Doutor Sabino Barroso 14/03/2018

GIRNEY DE ARAUJO X. RODRIGUES 01144584 Escola Municipal Francisco Borges da Fonseca 07/04/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.227
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 13298/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à servidora MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 
01126683, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de abril de 2018 a 30 de abril de 2018; e, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 
21.129, datado de 04 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.228
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados nos Processos nºs 15862/2017-
01A e 05699/2018-01A ;  TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 21.164, datado de 13 de abril de 2018, que concede Férias Prêmio, à servidora VERA LUCIA PEREI-
RA GONÇALVES, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas III, Nível VIII, Grau “N”, matrícula nº. 01118788, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo período de 1º(primeiro) de maio de 2018 a 31 de maio de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.230
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 Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Machado de Assis”, Referência FE-5, CFE-
135, a servidora HELENA REGINA FERNANDES DE LIMA, matrícula 1120553, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de abril de 2018.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Machado de Assis”, Referência FE-5, CFE-135, a servidora 
LUCY FERNANDES OLIVEIRA, matrícula 1446025, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 05 de abril de 2018.
Art.3º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Domingos Diniz”, Referência FE-5, CFE-163, a servidora 
MARIA LUCIANA MOREIRA, matrícula 1199940, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 26 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem



"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, 26 de abril de 2018 Página 6 de 15 Diário Oficial de Contagem - Edição 4332

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.231
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 Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Professor Hilton Rocha”, Referência FE-5, 
CFE-147, a servidora VANDA DAS DORES PEREIRA DA CRUZ, matrícula 1224030, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13 de março de 2018.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da Escola Municipal “Professor Hilton Rocha”, Referência FE-5, CFE-147, a servi-
dora SIMONE CRISTINA SOARES FERREIRA, matrícula 1421588, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 26 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.232
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSAR, a pedido, da desig-
nação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-213, a servidora ERICA APARECIDA TAVARES ARCO VERDE DE ABREU, 
matrícula 1155900, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.233
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR, para o exercício da Fun-
ção de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Domingos Diniz Moreira – Anexo Mariângela Bonfim Frederico”, Referência FC-3, CFC-27, a servidora VERA LUCIA 
DA COSTA LINHARES, matrícula 1267651, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.234
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR a servidora ELIANA CON-
CEIÇAO DE SENA, matrícula 1455423, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para responder interinamente pelo exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor 
da Escola Municipal “Professor Hilton Rocha”, Referência FC-3, CFC-78, nos termos do Artigo 10 da Lei Complementar nº 202/2016, pelo período em que a titular da 
Função FABIOLA APARECIDA DA SILVA, encontra-se de licença maternidade, período esse que compreende de 05 de março de 2018 à 04 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.235
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR, para o exercício da Fun-
ção de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Professor Geraldo Basílio Ramos – Anexo Professor Geraldo Basílio Ramos”, Referência FC-3, CFC-108, a servidora 
ELIS REGINA DE OLIVEIRA, matrícula 21078778, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.236
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
TORNAR SEM EFEITO no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 21.114, datado de 02 de abril de 2018, a nomeação para o cargo de provimento em comissão de Assessor, 
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DAM-07, da servidora ANGELICA ATHAYDE P. DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.237
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, para atuarem nos Programas Mais Educação / Educação Integral 
e, AEE – Atendimento Educacional Especializado, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014, a servidora abaixo 
relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

TIARA SIQUEIRA MACHADO 30000444 06/04/2018
Art.2º CONCEDER autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complemen-
tar nº 170, de 25 de junho de 2014, os servidores abaixo relacionados, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA A PARTIR DE:

MARTA CRISTINA TRINDADE CEZAR 01298379 Gestão Pedagógica 26/04/2018

HADIVANE VANESCA DE MORAIS CARVALHO 01255955 Mais Educação 01/03/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de Abril de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.238
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR, para o exercício da Fun-
ção Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da Escola Municipal “UMEI Darcy Ribeiro”, Referência FE-6, CFE-217, a servidora NELMAN SILVEIRA DOS REIS, matrícula 
1348252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 26 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.239
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
DESIGNA para responder, pelo cargo de provimento em comissão de Diretor da Escola Municipal “UMEI Sagrado Coração de Jesus”, com vencimento equivalente ao 
DAM-7, a Servidora MUCIA ANDRADE DOS SANTOS, matrícula 1281646, com todos os direitos e vantagens estabelecidos no Artigo 35, da Lei Municipal nº 2.160, de 
20 de dezembro de 1990, durante a licença maternidade e posterior gozo de férias regulamentares da titular ELIANE CANDIDA COSTA TORRES, pelo período de 26 de 
março de 2018 à 09 de novembro de 2018.
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.240
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício da 
Função de Confiança de Vice-Diretor de Estabelecimento de Ensino – Unidade Ressaca”, Referência FC-5, CFC-11, o servidor JEAN ANDERSON DIAS SALOME, matrícula 
381136, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a partir de 9 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

EXTRATO PARA DIVULGAR NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM

OBJETO: Contratação da empresa QUALISA Auditores de Gestão Ltda – ME na pessoa do credenciado Anderson Rodrigues de Santana , CNPJ:13.103.900/0001-06, pes-
soa jurídica, para prestação de serviços de consultoria da Norma NBR ISO 9001, a fim de atender às necessidades da empresa e EGEMAF Componentes Eletromecânicos 
Ltda, CNPJ 71.230.437/0001-60, segundo Protocolo Executivo nº 001/2018, Termo de Credenciamento TC nº 002/2018, com base edital número 017/2014, credencia-
mento número 002/2014, processo administrativo 043/2014 e lei 8666 de 21 junho de 1993.

Secretaria Municipal 
de Educação

Convocação Nº 001/2018

A Caixa Escolar Deputado Jorge Ferraz, localizada na Avenida Marte, 748, Jardim Riacho, Contagem-MG convoca a empresa ARJ Construtora e Empreendimentos Ltda.-
ME, localizada na Rua Benigno Fagundes da Silva, nº 165, bloco B5, Apto. 102, Serra Verde, Belo Horizonte, CEP: 31630-070 para regularizar todas as pendências fiscais 
e de serviços prestados na obra da Licitação nº 001/2016. Dá-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para o atendimento desta convocação. 

Contagem, 25 de abril de 2018.

Sônia Kele de Andrade Barreto
Presidente da Caixa Escolar Deputado Jorge Ferraz

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foi concedida a Licença Ambiental:
CERTIFICADO LOC Nº10-1 - 3ª VIA
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento Posto Petrolina Eireli, CNPJ: 19.791.870/0001-54, localizada na 
Rodovia BR 381, S/N, KM 0900, Bairro Inconfidentes, Contagem – MG, Licença de Operação Corretiva, com validade até 17/08/2021, para exercer atividade de posto 
revendedor de combustíveis automotivos. Processo Administrativo Nº 4816/01-09.    
A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fins de fiscalização. Em caso de alteração ou aumento da pro-
dução, deverá comunicar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fim, a 
renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o 
§4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes. Trata-se de mudança da razão social do empreendimento, Concedida em 29-01-2018.

Secretaria Municipal 
de Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 181/2012

O MUNICIPIO DE CONTAGEM/SMS/FMS, com sede na praça Presidente Tancredo Neves, n°200, Bairro Camilo Alves, CEP: 32.017-900, Contagem/MG, neste ato represen-
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tado pelo Secretário Municipal De Saúde Bruno Diniz Pinto, portador da C.I 7581975, SSP/MG e inscrito no CPF n° 05820285662, conforme faculta o artigo 79, II da Lei 
Federal 8.666/93, observada a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DA RESCISÃO CONSENSUAL

Constitui objeto do presente termo a rescisão do Contrato N° 181/2012, PP107/2012, PAC 130/2012,  7° TERMO ADITIVO (Caráter Excepcionalidade), celebrado com a 
pessoa jurídica de direito privado  TRD – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA,  CNPJ sob o nº 39.413.414/0001-88,  cujo o objeto é a  locação de mão de obra de teledi-
gifonistas, destinada a atender a Central de Regulação do SAMU, pelo período de 10(dez) meses.

A Rescisão do Contrato advém da conclusão e homologação do novo processo licitatório, PAC 253/2017, PP. 110/2017, que originou o novo Contrato Administrativo N° 
024/2018. 

Assim, lavra-se o presente Termo de Rescisão Consensual, em duas vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Contagem,  11  de Abril  de 2018

BRUNO DINIZ PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Testemunhas:    1 - ____________________________________________________________
                               
                         2 - __________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 189/2012

O MUNICIPIO DE CONTAGEM/SMS/FMS, com sede na praça Presidente Tancredo Neves, n°200, Bairro Camilo Alves, CEP: 32.017-900, Contagem/MG, neste ato represen-
tado pelo Secretário Municipal De Saúde Bruno Diniz Pinto, portador da C.I 7581975, SSP/MG e inscrito no CPF n° 05820285662, conforme faculta o artigo 79, II da Lei 
Federal 8.666/93, observada a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DA RESCISÃO CONSENSUAL

Constitui objeto do presente termo a rescisão do Contrato N° 189/2012, PP107/2012, PAC 130/2012,  15° TERMO ADITIVO (Caráter Excepcionalidade), celebrado com a 
pessoa jurídica de direito privado  TRD – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA,  CNPJ sob o nº 39.413.414/0001-88,  cujo o objeto é a  prestação de serviço de condução 
de veículos da frota do SAMU e do Transporte Sanitário, dentro da microrregião III – Contagem, Ibirité e Sarzedo, a ser executado de forma indireta e contínua, 10 (dez) 
meses. 

A Rescisão do Contrato advém da conclusão e homologação do novo processo licitatório, PAC 253/2017, PP. 110/2017, que originou o novo Contrato Administrativo N° 
024/2018. 

Assim, lavra-se o presente Termo de Rescisão Consensual, em duas vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Contagem,  11  de Abril  de 2018

BRUNO DINIZ PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Testemunhas:    1 - ____________________________________________________________
                               
                         2 - __________________________________________________________

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Saúde

Portaria nº 097 de 20 de abril de 2018.
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Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017. 

RESOLVE:

Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, os 
servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

MILENY GALVÃO SILVA 202302 FISIOTERAPEUTA 17/01/2018

LUIZ JOSÉ DE LIMA 100092 MEDICO PSIQUIATRA 31/01/2018

NATALIA CAROLINA MENDES CESARIO 189004 TECNICO EM ENFERMAGEM 07/03/2018

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de abril de 2018.

Bruno Diniz Pinto
Secretario Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

02ª Ata Ordinária 2018 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito às 09:00 horas  (nove horas), situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1.016, 2° andar em Contagem, reu-
niu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável - COMSAN. Estiveram presentes os conselheiros de direito: Rita Januária da Silva Morais 
(Associação de Diaconina da Pessoa Idosa – ADPI – LAR DOM PAULO), Waltecir Gonçalves Xavier (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação – SMDSH), 
Vanda Cléria Fonseca Carneiro (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE), José Sabóia dos Santos (Associação dos Moradores do Bairro Novo Pro-
gresso II-AMONP), Erly Torres Martins (Associação Eldorado de Apoio a Vida- APACCE), Sávio Morais (Comunidade Renovada Instrumento Do Senhor), Rosemary Soares 
Mendes (Associação Comunitária Força Unida do Estaleiro – ACFUBE), Maria José Alves de Macedo (Associação Beneficente Monte Horebe), Wellington da Silva Morais 
( Câmara Municipal). Justificaram ausência: José William da Silva,(Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe), Visitantes: Wereson Bruno de Paula Fontes (Diretor 
do Banco de Alimentos),Tilden Santiago (Casa dos Conselhos). Tânia Sales (COMSAN). Sra. Rita Januária deu início a reunião  fazendo a oração universal do Pai Nosso 
e desejou o bom andamento dos trabalhos. Na sequência  leu a pauta que conteve:(1) Leitura e aprovação da 01ª Ata Ordinária 2018. (2 ) Indicação de conselheiro 
da câmara dos vereadores e informes gerais. Sra. Tânia fez a leitura da  01ª Ata ordinária de 2018, que logo após foi aprovada e assinada. No segundo item da pauta 
Sra. Rita Januária deu as boas vidas aos novos conselheiros designados  Sra. Erly  e Sr. Wellington de acordo com os ofícios recebidos para esta finalidade. Apresentou 
também o Sr Wereson Bruno. Sra. Rita expôs que a Sra. Cláudia Santiago estava fazendo um ótimo trabalho no Banco de Alimentos no atendimento as instituições, 
bem como manifestou a preocupação em não deixar cair  a qualidade do serviço ofertado pelo município. Sra. Vanda  também  ressaltou o bom trabalho que estava 
sendo realizado através da Sra. Cláudia e que considera uma pena a saída da mesma.  Sr. Wereson Bruno expôs que o objetivo é continuar realizando um bom trabalho 
de forma que não ocorra interrupções no fornecimento dos alimentos, “entretanto neste período chuvoso  as verduras de folhas sofrem redução significativa”(sic). Sr 
Waltecir relatou que o MDSA ( Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) alterou o sistema para efetuação de compras de maneira que não haverá mais lacunas, 
problema que causava prejuízo no abastecimento. Sr. Sávio declarou que o fornecimento de alimentos produtos de qualidade e quantidade suficientes fazem muita di-
ferença, diminuindo inclusive pequenos furtos e delitos e que infelizmente o número de pessoas que tem procurado a ABBÁ-PAI tem aumentado significativamente nos 
últimos meses. Pois a redução da violência tem ligação direta e indireta também no acesso à alimentação. Ressaltou também sobre o despreparo de alguns policiais e 
relatou que foi desrespeitado por um deles recentemente sendo desacatado e tratado como “bandido”. Sr José Sabóia ressaltou que as políticas têm que ser integradas 
para garantir resultados positivos, porque com ações fragmentadas é impossível. Na oportunidade convidou para uma ação do COMPETI no município em 18 de maio. 
Expôs também sobre os cortes de verbas e programa como o contra- turno nas escolas, que de cinquenta e nove foi reduzida para apenas nove escolas no município, 
causando impactos negativos para as famílias e toda sociedade. Sr Wellington relatou que uma das escolas de referência do município tinha o mais educação e que 
o IDEB caiu  após a interrupção do programa. Pontuou que o CEPA  tem atualmente cento e vinte crianças no contra turno e que está com risco de fechar as portas. 
Sra. Rita declarou que o Sr. José William está com mesmo problema em função de atrasos nos recursos junto aos órgãos responsáveis. Sra. Rita solicitou ao Sr. Tilden 
e Sr. Waltecir apoio e interlocução junto ao prefeito para que estas demandas sejam apresentadas com os demais conselhos. Na sequência Sra. Rita expôs os informes 
referente: A falta de quórum nas comissões em função das mudanças de conselheiros e pediu empenho de todos considerando o final do mandato. Comunicou a reu-
nião marcada com a VISA municipal para discutir o projeto de LEI sobre sobras limpas no dia 26/03. Sra. Tânia  relatou que o sistema de acesso aos computadores foi 
alterado pela empresa Infoshot em 03/03/2018 e que a pasta COMSAN 2017 desapareceu do computador, sendo comunicado aos responsáveis pelo serviço e o setor de 
informática da prefeitura, que relutaram em admitir a ocorrência do desaparecimento, além de não admitirem o erro de acesso aos usuários de forma irrestrita , ou seja 
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“independente de senha de acesso eu tenho acesso ao usuário da Ludimar e ela tem acesso ao meu.(sic)” Entretanto fomos orientados a aguardar um direcionamento 
da empresa contratada. Quanto a pasta COMSAN 2017 foi resgatada, pois havia sido salva no one drive no início do ano, para tanto não foi identificado até o momen-
to o sumiço de nenhum outro arquivo . Foi solicitado ao Sr. Wereson apoio na divulgação junto as instituições beneficiarias do Banco de Alimentos sobre as eleições do 
COMSAN. Nada mais havendo a declarar lavro a presente Ata que após aprovada e assinada, será publicada no Diário Oficial do Município. 

Transcon

PORTARIA nº. 10, de 26 de abril de 2018.
Dispõe sobre os procedimentos para o credenciamento para o exercício dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo no âmbito das competências da 
TransCon, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o procedimento de credenciamento de pessoa jurídica de direito privado para o exercício dos serviços de remoção, depósito e guarda 
de veículo automotor, no âmbito do município de Contagem.
§ 1º O credenciamento expedido pela TransCon autoriza a pessoa jurídica de direito privado a realizar os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo automotor 
que infringir o previsto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, por ordem da TransCon e de órgãos conveniados, assim como veículos em situação prevista 
no Decreto Municipal 940/16 e descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de transporte público.
§ 2º O credenciamento será expedido a título precário, condicionado ao interesse público e à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:
I – credenciamento: o procedimento administrativo para expedição, de acordo com o estabelecido no § 1º, do art. 1º, de ato administrativo que autoriza a pessoa ou 
jurídica de direito privado a exercer os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo automotor;
II – credenciado: pessoa jurídica de direito privado que recebe o credenciamento da TransCon para a prestação dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo 
automotor em nome do credenciador;
III – pátio automatizado e informatizado: o espaço físico utilizado pelo credenciado para depósito e guarda de veículo automotor removido, que atenda aos requisitos 
exigidos nesta portaria.
IV – Comissão: comissão permanente constituída pela TransCon, responsável pela análise dos requisitos de credenciamento previstos neste regulamento. 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
Seção I – Do Requerimento
Art. 3º A pessoa ou jurídica de direito privado interessada em exercer as atividades de que trata esta Portaria deverá apresentar requerimento de credenciamento à 
TransCon, com a indicação do local do imóvel e da área circunscricional de atuação pretendida para a instalação e operacionalização do pátio.

Art. 4º O pedido de credenciamento de que trata o art. 3º deverá estar acompanhado do original ou de cópia autenticada da seguinte documentação:
I – contrato social da empresa ou outro documento de constituição social do  empreendimento previsto em lei;
II – registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
III – documento de identidade e de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – do responsável legal da pessoa jurídica;
IV – alvará de licenciamento e funcionamento do pátio, fornecido pelo município de Contagem;
V – registro e escritura ou contrato de locação do imóvel onde será instalado e montado o pátio;
VI – certidões negativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
VII – certidão negativa da Receita Federal;
VIII – certidão negativa da Receita Estadual;
IX – certidão negativa da Receita Municipal;
X – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme disposto na Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
XI – termo de adesão às normas fixadas nesta Portaria;
XII – relação e descrição das instalações, equipamentos e aparelhos exigidos por esta Portaria;
XIII – relação de técnicos e profissionais que atuarão como operadores para a execução da atividade de remoção e guarda, em depósito, de veículo automotor recolhido 
em pátio, acompanhada de documentação hábil a demonstrar a regularidade do vínculo de trabalho;
XIV – nota fiscal que comprove a propriedade ou contrato de locação ou leasing dos equipamentos e aparelhos previstos no inciso XII;
XV – planta baixa do imóvel destinado à instalação do pátio para a guarda de veículo automotor apreendido, na escala 1:100;
Parágrafo Único. O interessado que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores, nos termos do 
Decreto Municipal nº 1.870, de 21 de junho de 2012, poderá apresentá-lo em substituição, no que for coincidente, aos documentos exigidos para o credenciamento de 
que trata esta portaria.

Seção II – Das Instalações do Pátio de Recolhimento
Art. 5º Para ser credenciada a pessoa jurídica de direito privado deverá dispor de pátio automatizado e informatizado que atenda, no mínimo, aos seguintes requisitos:
I – sala de recepção e de espera, com sanitários individualizados para homens e mulheres;
II – espaço murado, pavimentado, asfaltado, encascalhado ou em brita, que evite o contato direto do veículo automotor recolhido com o piso de terra, delimitado 
com proteção suficiente para resguardar a integridade física do automóvel, assegurado depósito para veículos leves, motocicletas, motonetas e veículos pesados, com 
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espaço para acomodar 500 veículos. 
III – microcomputador com capacidade de conectividade para a transmissão de dados de forma criptografada, com alto nível de segurança;
IV – uma máquina fotográfica modelo digital, de alta resolução;
V – parte externa coberta correspondente a dez por cento da área total do imóvel ocupado pelo pátio;
VI – um manobrista habilitado na categoria A/E e um operador de computador e atendente;
VII – no mínimo, um veículo automotor adaptado para reboque de veículos leves e pesados;
VIII – seguro de danos materiais, furto, roubo e incêndio dos veículos sob custódia no pátio;
IX – planta e anexos fotográficos do pátio a ser credenciado.

Seção III – Da Vistoria
Art. 6º Após análise e aprovação da documentação prevista na Seção I, a Comissão realizará vistoria no pátio automatizado e informatizado, a fim de verificar e com-
provar o atendimento dos requisitos desta portaria.
Art. 7º A qualquer tempo, o Pátio Automatizado e Informatizado poderá ser vistoriado pelo respectivo órgão credenciador.
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, a TransCon, indicará servidores que terão livre acesso às dependências do pátio e seus arquivos e poderão recolher, 
mediante lavratura de termo próprio, material e documentos necessários à instrução e à averiguação de possíveis irregularidades ou diligências.
§ 2º Qualquer alteração nas instalações, equipamentos e aparelhos inerentes ao pátio automatizado e informatizado deverá ser precedida de autorização do TransCon, 
após a realização de nova vistoria.

Seção IV – Do Julgamento do Credenciamento
Art. 8º O pedido de credenciamento será apreciado preliminarmente nos seguintes aspectos:
I – análise da documentação apresentada;
II – qualificação do pessoal administrativo e técnico a ser envolvido nas operações do pátio;
III – condições administrativas, técnicas, operacionais e propostas gerenciais;
IV – condições das instalações, instrumentos e aparelhos, por meio de vistoria específica no local de sua operacionalização.
§ 1º A análise preliminar referida no caput será realizada pela Comissão. 
§ 2º Em caso de carência documental ou estrutural, os titulares referidos no § 1º intimarão o interessado para, no prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período a 
critério da Comissão,  proceder à regularização da situação.
Art. 9º Após análise do procedimento de credenciamento e caso o aprove, o Presidente da TransCon, de acordo com a competência para o credenciamento, expedirá o 
termo de credenciamento. 
Art. 10 Poderão ser credenciados, no Município, todos os interessados que atendam aos requisitos desta portaria, aplicando-se, na hipótese de múltiplos credenciados, 
o sistema de rodízio a ser determinado equitativamente pela TransCon.
Art. 11 O indeferimento do pedido de credenciamento será devidamente fundamentado, com indicação das insuficiências documentais, técnicas, administrativas e 
operacionais constatadas.
Parágrafo Único. Da decisão de indeferimento, no prazo de quinze dias contados da data da publicação do ato no Diário Oficial do Município, caberá recurso ao Presi-
dente da TransCon.

Seção V – Da Vigência, Natureza e Abrangência do Credenciamento
Art. 12 O prazo de vigência do credenciamento será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, observadas as exigências da legais e regulamentares. 
Art. 13 O ato de credenciamento é inegociável e intransferível.
Parágrafo Único – A vedação do caput não se aplica às hipóteses de alteração do ato ou contrato social, nos termos da legislação que rege a matéria.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
Seção I – Do exercício da Atividade
Art. 14 O credenciado deverá realizar a prestação da atividade de remoção e guarda, em depósito, de veículo automotor, atendendo as normas de procedimentos 
operacionais padronizados a serem expedidas pela TransCon.
Parágrafo Único. A remoção, o depósito e a guarda de veículo automotor, na hipótese do §2º do art. 1º, limitar-se-ão à área circunscricional de atuação correspondente 
à TransCon e de convênios firmados por ela com outros órgãos de trânsito.

Seção II – Das Responsabilidades do Credenciado
Art. 15 Sem prejuízo das obrigações constantes do Termo de Credenciamento, é de responsabilidade do credenciado garantir a qualidade do serviço prestado, bem 
como cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, esta Portaria e a legislação em vigor.
Art. 16 O credenciado deverá manter afixado, em local visível ao usuário do pátio, documento comprobatório do seu credenciamento conforme determinação da 
TransCon, a tabela atualizada de preços dos serviços previstos na legislação municipal, o horário de funcionamento e de atendimento do pátio, bem como outras infor-
mações pertinentes de seu interesse e do público.
§1º É vedada a utilização das logomarcas da TransCon nos veículos e guinchos de remoção dos pátios credenciados. 
§2º O credenciado deverá permitir pagamentos das despesas de remoção e estadia por meio de cartão de débito, crédito e boleto de banco regularmente registrado 
junto ao Banco Central do Brasil, sendo vedado quaisquer pagamentos em espécie.
Art. 17 O pessoal administrativo, técnico e de operações das atividades de que trata esta Portaria deverá manter-se sempre uniformizado e utilizar crachá de identifi-
cação do pátio credenciado.
Art. 18 O credenciado deverá pautar-se, em sua atuação, pela observância das normas editadas pela TransCon, conforme o caso, que deverão ser mantidas à disposição 
dos usuários dos serviços.

CAPÍTULO IV
DA REMOÇÃO, DO DEPÓSITO E DA GUARDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Seção I – Da Operacionalização da Atividade
Art. 19 O credenciado deverá respeitar as normas e os critérios inerentes ao recolhimento e à liberação do veículo, consoante esta portaria e normas complementares.
Art. 20 Os veículos apreendidos deverão ser removidos para os pátios conforme a capacidade destes e sistema de rodízio, e imediatamente registrados no sistema 
eletrônico controlador, anexando os documentos que justificaram a remoção e/ou apreensão (Termo de Apreensão e Remoção de Veículos, Ofício, Auto de Infração de 
Trânsito ou outro devidamente autorizado pela autoridade de trânsito).
§1º O credenciado será responsável por realizar a remoção de veículos envolvidos em acidentes que ocorrerem dentro do Município de Contagem, sem ônus para o 
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proprietário, pelo prazo de até 5 (cinco) dias.
§2º O credenciado será responsável pela remoção dos veículos abandonados no Município de Contagem, conforme Decreto 940, de 2016. 
§3º O pátio credenciado deverá, no ato da remoção e guarda de veículo, proceder à vistoria do mesmo antes da inclusão de dados no sistema informatizado, conforme 
modelo de check-list a ser determinado pela TransCon. 
Art. 21 O veículo automotor recolhido em pátio somente poderá ser liberado para o proprietário ou seu procurador, mediante procuração com firma reconhecida, após 
confirmação, pela autoridade competente, de que inexiste débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, taxas, tarifas, preços públicos e 
demais exigências vinculadas ao veículo, mediante a apresentação de:
I – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV – anual, na via original;
II – Procuração devidamente preenchida e  com  firma  reconhecida  em  cartório  –  caso  não  seja proprietário,  ou  Recibo  de  Compra  do  veículo,  preenchido,  
datado  e  com firma  reconhecida  do comprador e do vendedor;
III – Original da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou da Permissão para Dirigir vigentes e Documento de Identidade do proprietário ou representante  legal;
IV – Ofício expedido pela TransCon, atestando a inexistência de débito de multas, despesas com o transbordo de passageiros e demais despesas previstas na legislação 
municipal referente ao serviço de transporte público (táxi, escolar e ônibus);
IV – Cópia  autenticada  do  Contrato  Social  da  empresa  que  delegue  poderes  para substabelecer  procuração  a  quem  assinou  (se  veículo  em  nome  de  Pessoa  
Jurídica),  ou Declaração  da  empresa,  com  firma  reconhecida,  que  delegue  poderes  de  posse  do  veículo  ao interessado (anexar cópia autenticada do Contrato 
Social);
V - Comprovante do  pagamento  de  multa(s)  vencida(s)  constante(s)  no  sistema,  até  à  data  da liberação do veículo;
VI – termo de compromisso de reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento;
VII – Demais documentos que se fizerem necessários em casos omissos ou especiais.
§ 1º Para fins do disposto no inciso V, não serão aceitos comprovantes emitidos através do internet banking. 
§2º Para fins previstos no inciso VI, o veículo somente será liberado com o uso de reboque, após assinatura do termo de compromisso para reparação do componente 
ou equipamento em oficina e compromisso de reapresentá-lo tão logo esteja corrigido o problema, para nova vistoria.
§ 3º As despesas decorrentes do acesso ao sistema eletrônico controlador de pátios automatizados e informatizados exigidos pela TransCon ou outros órgãos executivos 
de trânsito, correrão por conta do credenciado.

Seção II – Do Horário de Atendimento
Art. 22 O credenciado deverá realizar atendimento ao público de forma compatível com o atendimento da TransCon, em dias úteis, de 8h às 11:30 e 13 às 16h30min, e 
acompanhar o calendário de feriados e pontos facultativos da Administração Pública Municipal. 
Parágrafo Único. Para a atividade de remoção, o credenciado deverá manter reboque à disposição, ininterruptamente, para atender chamada dos agentes responsáveis 
pela fiscalização, nos dias úteis, aos sábados, domingos e feriados.

CAPÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA ATIVIDADE
Art. 23 Pela execução dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo automotor, serão cobrados os preços constantes no Decreto Municipal 1.086, de 2016, ou 
outro que porventura venha substitui-lo.
Parágrafo Único. Na composição dos preços de que trata este artigo estão incluídas todas as despesas de operação do pátio automatizado e informatizado, diretas ou 
indiretas, compreendidas as despesas de administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, materiais de consumo, combustíveis, seguros, 
impostos, taxas, contribuições, amortizações e depreciação, além de outras despesas financeiras e do lucro da credenciada.
Art. 24 Na hipótese de leilão judicial ou administrativo do veículo, o recebimento da remuneração decorrente da atividade do credenciado será limitado ao valor da 
arrematação, sendo ao credenciado vedada qualquer cobrança que a este se refira, contra a Autarquia.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Art. 25 A qualquer tempo poderá ser realizada fiscalização no imóvel, dependências e escritório administrativo do pátio automatizado e informatizado, com livre acesso 
aos agentes de fiscalização da TransCon.
Parágrafo Único. A fiscalização de que trata o caput será realizado em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Decreto nº 1.086, 
de 2016, ao contido nesta portaria e demais atos normativos emitidos pela TransCon.

CAPÍTULO VII
DA ATUALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
Art. 26 O credenciado deverá apresentar, anualmente, até o dia 31 de março, a documentação prevista no art. 4º, para atualização cadastral, sob pena de suspensão do 
credenciamento. 
Parágrafo Único. Decorridos trinta dias da suspensão do credenciamento, se não atendida à disposição do caput, o credenciamento será cancelado.
Art. 27 O pedido de transferência do local de funcionamento do pátio será considerado como novo credenciamento, devendo atender todos os requisitos estabelecidos 
por esta Portaria, mediante pleito dirigido à TransCon, com antecedência mínima de trinta dias.
Art. 28 A alteração societária e da razão social de pessoa jurídica de direito privado credenciada será admitida desde que previamente analisada pela Comissão, dev-
endo a solicitação ser encaminhada àquele com antecedência mínima de trinta dias.
§ 1º Deferido o pedido de alteração previsto no caput, o credenciado deverá apresentar, no prazo máximo de noventa dias, a documentação prevista no art. 4º.
§ 2º A alteração societária, quando abranger a totalidade dos sócios, será considerada novo pedido de credenciamento.
Art. 29 Para proceder à renovação do credenciamento, o credenciado deverá protocolizar requerimento, acompanhado da respectiva documentação, perante a 
Comissão, até trinta dias antes do vencimento do credenciamento.
Parágrafo Único. O descumprimento do prazo estabelecido no caput será compreendido como desinteresse do credenciado em continuar a execução das atividades 
no pátio automatizado e informatizado de remoção, depósito e guarda de veículo automotor, ensejando o cancelamento do credenciamento após a expiração do seu 
prazo de vigência.
Art. 30 Na hipótese de falecimento de sócio da pessoa jurídica de direito privado, deverão os sucessores:
I – comunicar o fato à TransCon no prazo de 5 (cinco) dias; 
II – proceder à devida alteração do contrato social, averbando-a na Junta Comercial do Estado, no prazo de trinta dias úteis, podendo a TransCon prorrogar o referido 
prazo;
III – atender a todos os requisitos para o seu regular funcionamento.

CAPÍTULO VIII
LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS / REMOVIDOS
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 Art. 31 Os veículos requisitados pela TRANSCON, para fins de leilão, deverão ser localizados e separados em área isolada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis pela 
CREDENCIADA, para que o município possa dar prosseguimento aos trâmites legais relativos ao certame. A CREDENCIADA será responsável pela guarda dos veículos 
levados a leilão até a entrega oficial do(s) bem(s) para o(s) arrematante(s). 
I – A realização do leilão é de competência da TRANSCON ou pessoa por ela autorizada, sendo responsabilidade da CREDENCIADA a relação de veículos que estejam no 
pátio há mais de 60 (sessenta) dias. 
 II – O rateio dos valores arrecadados efetivar-se-á de acordo com as disposições previstas na Resolução n° 623, de 14 de agosto de 2016, do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, ou dispositivo legal superveniente que por ventura venha a substituí-la. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32 São vedados o registro e a utilização de nome comercial ou fantasia de pátio que confunda ou estabeleça vinculação com a denominação da TransCon e o uso 
de abreviatura, logomarca ou qualquer simbologia que remeta à identificação de órgão ou entidade do governo municipal. 
Parágrafo Único. A TransCon poderá definir por portaria os parâmetros e as diretrizes para a identificação do pátio credenciado.
Art. 33 Fica vedado o credenciamento de pessoa jurídica de direito privado que seja, ou tenha em sua composição, servidor público federal, estadual ou municipal, bem 
como parentes desses, até o terceiro grau.
Art. 34 A revogação do credenciamento, por descumprimento a qualquer das obrigações previstas, quer nesta Portaria, quer no termo de credenciamento e na legis-
lação de trânsito, bem como a aplicação de penalidades, será precedida de processo administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
§ 1º O processo administrativo a que se refere este artigo será subsidiado por relatório circunstanciado das irregularidades, lavrado TransCon.
§2º Em caso de descredenciamento, a TransCon terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para, observada a legislação pertinente, realizar o leilão dos veículos deposi-
tados no pátio descredenciado, bem como orientar o descredenciado para tomada das medidas de realocação dos veículos em outros pátios credenciados, mediante 
distribuição proporcional ao quantitativo de pátios credenciados, e às suas expensas. 
Art. 35 O credenciado que descumprir, dificultar, retardar ou inviabilizar a realização das atividades descritas nesta Portaria está sujeito às medidas administrativas 
previstas no contrato.
Art. 36 A atividade do credenciado é desempenhada por sua conta e risco, devendo responder por todos os danos, prejuízos ou sinistros ocorridos com os veículos que 
se encontrem sob sua guarda.
Art. 37 O Município não responderá pela eventual inadimplência do proprietário do veículo removido, contra o qual o credenciado deverá adotar as medidas cabíveis.
Art. 38 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 26 de abril de 2018. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Aviso de Intenção – Adesão à Ata de Registro de Preços nº 387/2017 da Universidade Federal de Uberlândia, Pregão Eletrônico nº 
204/2017, processo nº 23117.016024/2017-25. Objeto: aquisição de computadores para este legislativo municipal, a saber:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT PR. UNIT PR TOTAL

2

Computadores desktop padrão SFF; processador: índice de no mínimo 7000 pontos para o desem-
penho; memória instalada: 08 GB, expansível até 32gb; armazenamento SSD com no mínimo 
128gb; 04 portas USB 3.0 nativas; monitor com dimensão mínima de 21,5 polegadas, resolução 
mínima de 1920x1080, e da mesma marca e mesmo fabricante do microcomputador ofertado; 
teclado padrão ABNT com conector USB; mouse óptico com conector USB. Garantia de 4 anos UN 28  R$        4.419,00  R$       123.732,00 

Favorecido: It-One Tecnologia da Informação Ltda. Dotação orçamentária à conta 01.031.0058.2062.44.90.52 - Equipamento e Materiais Permanente. Contagem, 25 de 
Abril de 2018. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho- Presidente.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF MOTIVO DATA

AUGUSTO VALENTIM M.S. REIS 121.706.506-79 PEDIDO DO ESTAGIÁRIO 01/03/2018

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC - MINAS. 
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ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR R$

GUSTAVO DE OLIVEIRA PORTELA 134.071.066-88 01/04/2018 31/03/2019 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM O INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR R$

VALMIR ANDRADE DO NASCIMENTO 863.933.326-20 01/04/2018 31/03/2019 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE UNA DE BELO HORIZONTE.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR R$

XAVANA JAQUELLINE ALVES HORTA 018.769.947-16 01/04/2018 31/03/2019 1.000,00
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