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Controladoria Geral 
do Município

edido de Revisão – LEONARDO FRANK DE SOUZA.

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar de N° 
02/002/2015.

Contagem, 11 de julho de 2018

KÁTIA MARIA CALDEIRA ALVES
Corregedora Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018
OBJETO: É A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, LISO, TAMANHO OFÍCIO COM 04 FUROS, ESPESSURA DE 0,20MM (MÉDIO), ACONDICIONADO EM PACOTE 
COM 100 UNIDADES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1071.04.122.0001.2132 – 339030-16 – FONTE 0100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa L & R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA- ME, CNPJ 14.711.825/0001-29, no valor total de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa L & R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRI-
TÓRIO LTDA- ME, CNPJ 14.711.825/0001-29, no valor total de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais).
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Publique-se.

Contagem, 12 de julho de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2018
TIPO: Menor Preço

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. 

Natureza de despesa: 339030-14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
                                  339030-13 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro, adjudicou o objeto do Pregão a(s) licitante(s) vencedora(s).  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitan-
do a HOMOLOGAÇÃO do resultado do julgamento que reconhece como vencedora(s) do certame, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):

EMPRESA VENCEDORA LOTES VALOR TOTAL

CAROLINE AUGUSTO DO VALE SILVA EIRELI
CNPJ: 29.250.204/0001-62 1 R$ 291.000,00

G8 ARMARINHOS LTDA-EPP
CNPJ: 14.232.132/0001-53 2 R$ 298.000,00

WR CALÇADOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.369.684/0001-24 3 R$ 363.998,00

G8 ARMARINHOS LTDA-EPP
CNPJ: 14.232.132/0001-53 4 R$ 232.999,10

PREÇO TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO R$1.185.997,10

Totalizando o valor da licitação em R$1.185.997,10 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS). 

Dagoberto Moreira Guaracy
Pregoeiro

DESPACHO:

ADJUDICADO o objeto desta à licitante vencedora do Lotes 01 à CAROLINE AUGUSTO DO VALE SILVA EIRELI, CNPJ: 29.250.204/0001-62, no valor de R$ 291.000,00 
(duzentos e noventa e um mil reais). Adjudicado, ainda, o objeto desta à licitante vencedora dos Lotes 02 e 04 à G8 ARMARINHOS LTDA-EPP, CNPJ: 14.232.132/0001-53, 
no valor de R$ 530.999,10 (quinhentos e trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos). Também, fica adjudicado o objeto desta à licitante vencedora 
do Lote 03 à WR CALÇADOS EIRELI-ME, CNPJ: 25.369.684/0001-24, no valor de R$ 363.998,00 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e dez 
centavos), modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018, HOMOLOGO a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 25 de junho de 2018.
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Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 21.525
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, 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 OF.PMC/SEAD/DEGP nº 562/2018;
Art.1º CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Educação, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

ROSANGELA MARQUES SANTOS 01144550
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/07/2018

SANDRA SEVERINO DIAS 01097519
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/07/2018

PEDRO GUILHERME MILTON 01139335
Professor de Educação Básica 
PEB2 02/07/2018

VITOR MARCIO ANDRADE VIEIRA 01126675
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/07/2018

JOSE CARLOS ALVES 01141585 Auxiliar de Serviços Escolares 02/07/2018
Art.2º CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Saúde, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

JERUSA LUAS CAMPOLINA 01125687
Profissional de Saúde de Nível 
Superior III 02/07/2018

ANISIA MARIA MARTINS 01095133 Auxiliar de Serviços II 02/07/2018

ALADNEI APARECIDA OTAVIANO 01116068 Assistente Administrativo II 02/07/2018
Art.3º CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Administração, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

FLORISVALDO VAZ DA SILVA 01039861 Auxiliar de Serviços Gerais 02/07/2018

ANGELA MARIA MIRANDA SILVA 01149470 Auxiliar de Serviços I 02/07/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.544
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, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; PRRORROGA 
AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 1º (primeiro) de 
agosto de 2018, as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL PADRÃO

CARLA DE LEMOS SALES 1459038 Assistente Social XII P1

JANE LIMA SILVA 1457647 Assistente Social XII P1
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.545
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 05310/2018-
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 Mu-
nicípio, o servidor GILBERTO JULIO MARIANO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Biblioteca Escolar, Nível IV, Padrão “P11”, matrícula nº. 1349879, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.546
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 00034/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período 
de 16 de julho de 2018 à 15 de novembro de 2018, a Servidora INGRID VOLL, titular do cargo de provimento efetivo Contador, Nível X, Padrão “P18”, matrícula nº. 
1104027, lotada na Secretaria Municipal de fazenda.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.548
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 02996/2018-
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, o servidor RAFAEL WARLEY PENIDO XAVIER , titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P4”, matrícula nº. 1424420, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.549
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 03654/2018-
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 Mu-
nicípio, o servidor WEUBER LEANDRO JEREMIAS DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 1424587, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2018 a 31 de setembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.550
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 03662/2018-
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 Mu-
nicípio, o servidor HELIO SANTOS LIMA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P6”, matrícula nº. 1362468, lotado na Secretaria 
Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.551
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 01304/2018-
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, o servidor ANDRE TAVARES DE SOUZA , titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P3”, matrícula nº. 1422924, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.552
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 07559/2018-
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, o servidor PAULO CESAR FREITAS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 1424366, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.553
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; DESIGNA para responder, cumulativamente e interinamente pelo cargo de provimento em comissão de 
Secretário Municipal de Defesa Social, o Servidor IRANI ALVEAR SARAIVA, matrícula 1488178, com todos os direitos e vantagens estabelecidos no Artigo 35, da Lei 
Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, durante o gozo de férias regulamentares do titular AFONSO JOSE DE ANDRADE, que compreende o período de 02 de 
julho de 2018 à 05 de agosto de 2018.
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLO-
GAÇÃO do Pregão Presencial nº 024/2018, Processo nº 050/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – MG. ID BANCO DO BRASIL: 719900: a licitante PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALI-
ZADAS LTDA, no valor total estimado de R$ 73.791,25. Dotação Orçamentária 1131 10-302-0056-2326-339030 09 215101/214901 – CR 816/814.  Cleber de Faria Silva  
– Secretario Municipal de Saúde.  Em 10 de julho de 2018.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 276/2017

CONTRATADA: GAVE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

OBJETO: 1. CONSTITUI OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO: 
1.1 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2018 PARA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE 32 UNIDADES 
HABITACIONAIS NO BAIRRO MARIA DA CONCEIÇÃO - META 2 - NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG (ETAPA 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 04/07/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 30/12/2018.
1.2 SUBSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM:
DE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SR. REINALDO ALVES COSTA NETO 
PARA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
SR. IVAYR NUNES SOALHEIRO
CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº247/2017
1.3 SUBSTITUIÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
DE: 1105 16.482.0025.1023; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 0100 RED.551
      1105 16.482.0025.1023; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 2124 RED.552

PARA: 1113 16.482.0025.1023; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 0100 RED.1624
          1113 16.482.0025.1023; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 0100 RED.1625
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CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº247/2017

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

DATA: 03/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº016/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142/2016

CONTRATADA: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME

OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 21,54%(VINTE E UM VÍRGULA CINQUENTA QUATRO POR CENTO) DO 
VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$400.308,09 (QUATROCENTOS MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1121 12.365.0030.2084; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 09/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº042/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2016

CONTRATADA: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME

OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 16,65% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO 
VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$337.214,96 (TREZENTOS E TRINTA SETE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1121 12.365.0030.2084; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 09/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 140/2016

CONTRATADA: MONSERVS JR LTDA ME
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OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 23,54%(VINTE E TRÊS VÍRGULA CINQUENTA QUATRO POR CENTO) DO 
VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$299.327,65 (DUZENTOS E NOVENTA NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE SETE REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1121 12.365.0030.2084; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 09/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº044/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 141/2016

CONTRATADA: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME

OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 16,57%(DEZESSEIS VÍRGULA CINQUENTA SETE POR CENTO) DO VALOR 
GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$308.525,70 (TREZENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1121 12.365.0030.2084; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 09/07/2018

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,  vem publicar a entidade cadastrada no mês de Julho de 2018 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro 23.850.860/0001-10 021/2018 11/07/2018 Educação e Assistência Social

Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem
(Centro de Educação Infantil Ipê Amarelo) 00.211.504/0004-01 025/2018 11/07/2018 Educação e Assistência Social

Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem 00.211.504/0001-50 026/2018 11/07/2018 Assistência Social

Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem
(Unidade Produtiva Ipê Amarelo) 00.211.504/0005-84 069/2018 11/07/2018 Educação e Assistência Social

Contagem, 11  de Julho  de  2018. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS – CAP PARA O EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA 2018

Ao décimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Casa Amarela do Centro Cultural Francisco Firmo de Mattos, sede da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, na Rua Doutor Cassiano, número cento e vinte, bairro centro, desta cidade de Contagem/MG, reuniram-se em 
Assembleia Geral Ordinária, chamada pelo regimento interno de órgão plenário, os membros da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, Mário Fabiano da Silva 
Moreira, Fernando Marcos Penido, Elaine Machado de Lima Soares e Lindomar José Gomes e Silva. A reunião foi presidida pelo presidente da CAP, Senhor Mário Fabiano 
da Silva Moreira que apresentou os recursos interpostos pelos empreendedores não contemplados. Foram três recursos, o primeiro referente ao projeto “1ª Mostra Hip 
Hop na Veia em Contagem” que questionou a nota final e pediu para ver as fichas de avaliação individuais de seu projeto e do vencedor, para após entrar com recurso. 
O segundo recurso, referente ao projeto “1ª Mostra de Teatro e Circo em Contagem” que pediu ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude as notas 
individuais para posteriormente entrar com recurso, todavia não compete ao Secretário divulgar as notas da CAP por isso o requerimento foi encaminhado a este órgão 
plenário. O terceiro e último recurso é referente ao projeto “Festejos dos Ciriacos: Festa de Nossa Senhora do Rosário 2018” que pede revisão e modificação de nota 
para aprovação do projeto tendo em vista sua importância cultural. A CAP decidiu que as notas individuais e justificativas seriam informadas por meio da presente ata, 
sendo que as notas de projetos de terceiros só podem ser divulgadas e entregues pela SECEJ se o empreendedor do projeto conceder autorização por escrito. É 
importante salientar ainda que as notas gerais e ordem de classificação já foram divulgadas no diário oficial junto ao resultado. Quanto ao projeto “1ª Mostra Hip Hop 
na Veia em Contagem” as notas foram atribuídas pela dupla Elaine e Fernando que atribuíram a seguinte pontuação por item do Edital respectivamente: Descrição do 
Projeto (Originalidade, Criatividade e Inovação) 9 e 5; Descrição do Objetivo (Clareza de Ideias e Coerência Textual) 8 e 5; Justificativa (Argumentação e Fundamentação) 
9 e 6; Planilha Orçamentária (Compatibilidade de Preços com o Mercado e Itens Obrigatórios) 10 e 6; Cronograma das Atividades (Capacidade de Execução do Projeto 
de acordo com as Etapas) 9 e 5; Relevância do Projeto ao Público que se Destina 10 e 4; Efeito e Resultado do Projeto no Local Onde Ocorre 2 e 4; Acessibilidade, 
Inclusão e Democratização do Acesso 8 e 5; Contrapartida Sociocultural 10 e 5; Currículo e Experiência Artístico Cultural do Empreendedor 10 e 5; Avaliação do 
Currículo e Comprovação da Experiência Artístico Cultural da Equipe Técnica 10 e 5; Estratégias de Divulgação 6 e 5. As justificativas foram, respectivamente “Demons-
trou capacidade técnica para executar a proposta, bem como a equipe. A contrapartida é coerente com a proposta, a planilha prevê a divulgação e os elementos 
necessários para a execução. A descrição está confusa, mas torna-se clara na justificativa. Não prevê acessibilidade no seu projeto e a democratização não fica claro 
sobre a gratuidade de seu projeto para os participantes. As estratégias de divulgação não foram colocadas.” e “Acredito que o projeto não atenderá a comunidade em 
geral, faltou clareza na descrição do projeto em concomitância com a relevância e efeito. Faltou também na proposta uma estrutura para atender a diversidade do 
público, especialmente as questões de acessibilidade. A proposta apresentou uma confusão artística sem deixar claro qual é o real objeto a ser entregue ao público. A 
contrapartida oferecida é aquém da entrega para a população em relação aos recursos solicitados para a execução do projeto. Os recursos concedidos devem atingir o 
máximo de pessoas naquele seguimento cultural, o projeto será executado em uma única apresentação de 4 horas de duração, sendo período inadequado para atingir 
público tão diverso e de áreas culturais tão dispares como: Hip Hop, Street Dance, Rap, Grafiti, Djs, Mcs e Bboys. As áreas culturais se conversam, mas possuem 
especificidades próprias não sendo suficiente o pouco tempo de atividade para caracterizar uma boa entrega.”. Quanto ao projeto “1ª Mostra de Teatro e Circo em 
Contagem” as notas foram atribuídas pela dupla Elaine e Fernando que atribuíram a seguinte pontuação por item do Edital respectivamente: Descrição do Projeto 
(Originalidade, Criatividade e Inovação) 8 e 9; Descrição do Objetivo (Clareza de Ideias e Coerência Textual) 9 e 8; Justificativa (Argumentação e Fundamentação) 9 e 8; 
Planilha Orçamentária (Compatibilidade de Preços com o Mercado e Itens Obrigatórios) 10 e 8; Cronograma das Atividades (Capacidade de Execução do Projeto de 
acordo com as Etapas) 9 e 8; Relevância do Projeto ao Público que se Destina 9 e 8; Efeito e Resultado do Projeto no Local Onde Ocorre 9 e 8; Acessibilidade, Inclusão e 
Democratização do Acesso 9 e 8; Contrapartida Sociocultural 7 e 8; Currículo e Experiência Artístico Cultural do Empreendedor 6 e 8; Avaliação do Currículo e 
Comprovação da Experiência Artístico Cultural da Equipe Técnica 10 e 8; Estratégias de Divulgação 9 e 8. As justificativas foram, respectivamente “Planilha coerente 
com a proposta, está bem enxuta com as despesas. A contrapartida é de formação para pessoas com interesse em iluminação cênica, sem colocar a carga horária e o 
número de vagas a serem ofertadas. O currículo do proponente demonstra pouca experiência, mas a equipe e grupos parceiros possuem ampla comprovação. A 
justificativa está um pouco confusa, embora em outros itens da proposta seja possível compreender o projeto. As estratégias de divulgação ficam claras na planilha, na 
democratização do acesso e no cronograma.” e “Excelente iniciativa de fomento a cultura, na área de artes cênicas para Contagem. é um projeto inovador, principal-
mente por contemplar o seguimento circense. Por ser itinerante possibilitará grande efeito ao público que se destina e acessibilidade da maioria das pessoas. São 
apresentações de qualidade artística e técnica e em diversos locais da Cidade.” Quanto ao projeto “Festejos dos Ciriacos: Festa de Nossa Senhora do Rosário 2018” as 
notas foram atribuídas pela dupla Elaine e Fernando que atribuíram a seguinte pontuação por item do Edital respectivamente: Descrição do Projeto (Originalidade, 
Criatividade e Inovação) 9 e 7; Descrição do Objetivo (Clareza de Ideias e Coerência Textual) 9 e 7; Justificativa (Argumentação e Fundamentação) 9 e 7; Planilha 
Orçamentária (Compatibilidade de Preços com o Mercado e Itens Obrigatórios) 9 e 7; Cronograma das Atividades (Capacidade de Execução do Projeto de acordo com 
as Etapas) 6 e 5; Relevância do Projeto ao Público que se Destina 9 e 6; Efeito e Resultado do Projeto no Local Onde Ocorre 9 e 6; Acessibilidade, Inclusão e Democrati-
zação do Acesso 7 e 6; Contrapartida Sociocultural 7 e 5; Currículo e Experiência Artístico Cultural do Empreendedor 10 e 6; Avaliação do Currículo e Comprovação da 
Experiência Artístico Cultural da Equipe Técnica 5 e 6; Estratégias de Divulgação 9 e 6. As justificativas foram, respectivamente “Descrição, objetivos e justificativas bem 
colocados e claros. Cronograma muito sucinto, não apresentou todas as etapas de realização da proposta do projeto. Atividades gratuitas e com descrição da estratégia 
de divulgação. Coloca a acessibilidade para idosos e não coloca para os deficientes. A contrapartida será em uma escola pública, sendo necessário clarear que tipo de 
vivência será. Planilha atende os requisitos do edital. Comprovação técnica dos Ciriacos amplamente colocados, bem como do proponente. Não foi colocado currículo 
de sua equipe de trabalho.” e “Projeto de continuidade dos festejos esperados pela comunidade. O projeto não é inovador e beneficiará apenas a comunidade local. O 
festejo é aberto, mas é desenvolvido de forma a beneficiar os moradores da comunidade. Por mais que é um projeto de resgate da memória cultural, deve ser mais 
desenvolvido para contemplar toda a cidade tendo em vista o valor solicitado. É projeto mais voltado para o patrimônio cultural, sem programação extensa, assim 
poderia ser mais completo e mais artístico. A contrapartida é tímida em relação ao valor e envolve a Comunidade dos Arturos que já é beneficiada pelo Fundo do 
Patrimônio.” A CAP autorizou que o membro Fernando Penido lançasse as justificativas anteriores de forma completa no sistema, uma vez que constavam incompletas 
e muito sucintas. É válido ressaltar que quando da classificação dos projetos, a CAP analisou as notas e classificou os projetos por votação unânime. Quanto ao pedido 
de novo prazo recursal A CAP por unanimidade decidiu não dar novo prazo para apresentação de recurso, pois o Edital era claro quanto ao período para recorrer, 
inclusive especificando prazo único que já foi prorrogado pela SECEJ. Assim, para não haverem mais dúvidas dos empreendedores recorrentes, a CAP optou por 
reavaliar os projetos no presente encontro, procedendo nova análise dos projetos que apresentaram recurso, bem como de todos os que obtiveram nota maior na 
mesma regional. Mais uma vez o resultado da classificação foi reiterado, pois todos os membros presentes votaram e concordaram que as notas atribuídas aos projetos 
foram devidas, não havendo necessidade de correção, pois os projetos contemplados fizeram jus a atribuição das maiores notas. Por fim, a CAP pediu que fosse 
publicado o seu regimento interno junto a esta ata, uma vez que foi alterado no dia 27 de abril, mas por equivoca da SECEJ ainda não foi publicado no Diário Oficial. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Após eu, Fernando Marcos Penido, redigi e lavrei esta ata, no livro próprio, a qual, depois de lida e achada 
conforme, vai ser assinada por mim e por todos os presentes.
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PARCEIRAS PARA ANALISE DE PLANO DE TRABALHO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Subsecretaria de Esportes, situada na Rua Portugal, número vinte, Bairro Eldorado, desta cidade 
de Contagem/MG, os membros da Comissão de Seleção de Proposta de Parceiras, Francisco Carneiro Costa Filho, Guilherme de Paiva Azevedo Silva, estando ausente o 
membro Fernando Marcos Penido, reuniram-se para analisar o projeto descritivo e plano de trabalho da OSC Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de 
Drogas – Projeto de Vida. A comissão procedeu na análise dos documentos, onde estes, estão de acordo com o objeto solicitado para parceira, demonstrando o nexo 
entre essa realidade e as atividades, projetos e metas a serem atingidos. Esta comissão ressalta que somente foram avaliados o Projeto Descritivo e o Plano de Trabalho 
entregues no dia 11/07/2018, não efetuando a avaliação de documentação para CREDENCIAMENTO. Deste modo a entidade denominada Associação Comunitária de 
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, foi declarada apta, para proceder com assinatura e homologação do Contrato de Termo de Fomento. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

             ________________________________
Fernando Marcos Penido (AUSENTE)
Matricula: 1023004-6
________________________________
Guilherme de Paiva Azevedo Silva
Matricula 0129416-0

_______________________________
Francisco Carneiro Costa Filho
Matricula 0148871-2

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, em especial a Lei Municipal nº 4.647 de 
dezembro de 2013, faz publicar este Regimento Interno conforme solicitação do Presidente da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP. 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS – CAP

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1º. A Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo, integrante da estrutura administrativa do Fundo Municipal de 
Incentivo a Cultura – FMIC, que faz parte do Sistema Municipal de Cultura, criado pela Lei Municipal nº 4.647 de dezembro de 2013, tem por finalidade avaliar e decidir 
sobre o financiamento de projetos culturais e exercer outras funções que lhe couberem dentro da legislação municipal. 
Art. 2º. Compete à Comissão de Avaliação de Projetos – CAP: 
I. apreciar e aprovar os projetos culturais financiados pelo FMIC apresentados por Regional, levando em consideração a participação dos diversos segmentos culturais;
II. solicitar quando se fizer necessário, pareceres técnicos para auxiliar o seu trabalho;
III. definir sobre o valor de resíduo previsto no Edital que poderá ser usados na gestão do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC, com planejamento, estudos, 
acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos;
IV. divulgar os projetos aprovados;
V. acompanhar o andamento dos projetos aprovados;
VI. deliberar sobre os valores de cada projeto conforme o Edital, podendo ser contemplado em até 100% nos termos da Lei Municipal nº 4.647 de dezembro de 2013;
VII. solicitar da SECEJ, o auxílio financeiro, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.647 de dezembro de 2013, como também no Edital para os membros da CAP;
VIII. analisar, pontuar, classificar e emitir parecer em atas sobre os projetos enviados para o FMIC para a SECEJ;
IX. analisar os projetos apresentados em até 60 (sessenta) dias, findo o prazo de inscrição fixado no edital, e divulgar a relação dos projetos aprovados e seus respecti-
vos valores, podendo prorrogar este prazo uma única vez por igual período;
X. deliberar sobre os valores propostos em projetos culturais, quando entender que o valor apresentado originalmente não corresponde à realidade de mercado ou 
mesmo para fins de adequação orçamentária necessária;
XI. deliberar sobre alocação de recursos que se fizerem necessários;
XII. exercer outras funções que lhe forem atribuídas por decisões colegiadas dos seus membros ou por determinação do presidente da CAP eleito pela plenária na 1º 
reunião ordinária.

 CAPÍTULO II
 DA ORGANIZAÇÃO
 Art. 3º. Fica autorizado o funcionamento, junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP. 

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO
 Art. 4º. A CAP é integrada por 03 (três) representantes do setor cultural, e o mesmo número de suplentes, 03 (três) representantes da administração municipal, e o 
mesmo número de suplentes.
 Art. 5º. Os componentes da CAP são pessoas de comprovada idoneidade, e os representantes do setor cultural de reconhecida notoriedade na área cultural, os quais 
terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período; 
Art.6º. Os representantes do setor cultural foram eleitos em assembleia convocada pelo(a) Secretário de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ,
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 Art.7º. Os membros do poder público municipal foram indicados pelo Secretário de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ.
 Art. 8º. A CAP é presidida por um de seus membros, eleito na 1ª reunião ordinária plenária.
 Art. 9º. Os membros da Comissão não receberão qualquer remuneração, seja a que título for, salvo a ajuda de custo que se refere o art. 34, §10 da Lei Municipal nº 
4.647 de dezembro de 2013.

SEÇÃO II 
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
 Art. 10. A CAP é constituída pelas seguintes instâncias: 
I. plenário;
II, presidência; 
III. Secretaria;
IV. Grupos de Trabalhos.
 Art. 11. O plenário é constituído pelos membros titulares da Comissão, que terão direito à voz e voto, e, facultativa para os seus suplentes, que terão direito à voz, mas 
impedidos de votar, exceto na falta do titular.
§ 1º. Aos suplentes é facultada a participação nas reuniões da CAP com direito a voz e sem direito a voto. 
§ 2º. O membro titular convocado que não puder comparecer à reunião deverá notificar sua ausência por escrito, na SECEJ, justificando-a perante o Presidente da CAP 
em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da convocação da reunião. 
§ 3º. Os membros titulares que faltarem, durante o período de seleção de cada Edital, a mais de três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa, serão 
desligados da CAP, devendo ser substituídos pelos seus respectivos suplentes, que completarão o período de mandato. 
Art. 12. Na falta de algum membro titular ou nos seus impedimentos eventuais, assumirá suas funções o seu suplente específico.
 § 1º. Somente será computada a presença do titular, se este chegar até 35 (trinta e cinco) minutos após o início da reunião. 
Art. 13. A CAP será presidida pelo presidente, eleito entre um dos seus membros, titulares.
Art. 14. O secretário da CAP será escolhido entre seus membros titulares.
Art. 15. O plenário da CAP reunir-se-á em dia, hora e local previamente fixados, e extraordinariamente, sempre que necessário, podendo deliberar por maioria simples 
dos seus membros, sempre por voto aberto e nominal.
 § 1º. A convocação será feita pelo presidente ou por solicitação de um mínimo de 04 (quatro) membros titulares.
 § 2º. Se após 35 (trinta e cinco) minutos da hora marcada não houver quórum, a reunião será cancelada.
 Art. 16. As decisões da Comissão de Avaliação de Projetos serão tomadas por maioria simples dos seus membros, sempre por voto aberto e nominal e, no caso de 
aprovação dos projetos, após a análise prévia e a avaliação dos grupos de trabalho compostos por dois membros titulares da CAP.
 Art. 17. Nenhum membro titular, presente à reunião, poderá eximir-se de votar, ressalvando-se a possibilidade de, por motivo de foro íntimo, declarar-se impedido.
 Art. 18. Os grupos de trabalhos serão formados por 02 (dois) membros da CAP, formando assim 03 (três) grupos de avaliadores, sempre representados pela sociedade 
civil e governo, para avaliar e pontuar os projetos apresentados via sistema, ficando os 03 (três) grupos responsáveis pelos   projetos equanimemente distribuídos entre 
as duplas de avaliadores pelos técnicos da SECEJ, de forma a garantir transparência ao processo, ao mesmo tempo, o maior números de projetos possam ser avalia-
das por todas as duplas que compõem a CAP, antes da avaliação geral da plenária, com o objetivo de aprofundar e subsidiar a melhor análise e avaliação possível dos 
projetos apresentados.

 
Parágrafo único. Os trabalhos da CAP, bem como dos grupos de trabalho, poderão ser realizados na sede da SECEJ ou via o próprio sistema de inscrição e análise dos 
projetos.
Art. 19. Os projetos encaminhados à CAP passarão pelas seguintes etapas:
 I – analise por parte dos técnicos da SECEJ, dos documentos exigidos no Edital para apresentação dos projetos. Somente os projetos com todas as documentações 
exigidas no Edital serão submetidos para análise da segunda etapa. Não caberá recursos ou pedido de reexame para os projetos desclassificados na primeira etapa. 
Distribuição equânime dos projetos habilitados na primeira etapa entre os grupos de trabalho (duplas) especificados no Art.18 deste Regimento Interno.
II – análises dos projetos em seus aspectos metodológicos, que serão usados como critérios para pontuação que totalizam 70 pontos por parte dos membros titulares 
da CAP, formado por grupo de dois, sendo 1 (um) da sociedade civil e 1 do governo para avaliar e pontuar os projetos por Regionais.
 III – as notas serão dadas individualmente, se ocorrer uma reprovação entre 1 (um) dos avaliadores da CAP, será convidado um outro membro da CAP para avaliar o 
projeto, sendo a sua avaliação considerada um dos critérios para aprovação ou desclassificação do projeto pela plenária que terá a palavra final sobre a aprovação ou 
desclassificação do projeto. Os projetos classificados para a terceira etapa serão aqueles que obtiveram notas igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos, levando 
em consideração que a nota final do projeto será a média aritmética entre as duas notas que os aprovaram e a homologação da plenária da CAP.
 IV – a terceira etapa é a análise da documentação de cada área e subárea, para avaliar e pontuar a viabilidade do projeto e o seu impacto e entrega cultural à popula-
ção de Contagem, na qual serão atribuídos 30 (trinta) pontos, avaliada pela CAP, em grupo de 2 (dois) e por Regional, as notas serão dadas separadamente. Se ocorrer 
uma reprovação entre 1 (um) dos avaliadores da CAP, será convidado um outro membro da CAP para avaliar o projeto, sendo a sua avaliação considerada critério final 
para aprovação ou desclassificação do projeto. Se houver necessidade a CAP pode solicitar um consultor, entre os técnicos da SECEJ, para ajudar ve subsidiar a avaliação 
do   projeto por área e subárea e por Regional, e depois lançar a sua nota. A nota final do projeto será a média aritmética entre as duas notas dos membros da CAP e 
do consultor. Depois o consultor emitirá um parecer sobre a sua análise técnica.
 V – serão classificados os projetos que obtiveram notas acima de 65 (sessenta e cinco) pontos, e os projetos aprovados serão aqueles com maior pontuação em cada 
Regional pelas duplas de avaliadores e homologadas pela plenária da CAP.
Art. 20. Os projetos aprovados serão divulgados no Diário Oficial do Município de Contagem, e ficará, também disponível na SECEJ uma lista para consulta.

Art. 21. Ocorrendo recurso a CAP, submeterá o projeto a um consultor técnico da Fundac, que fará uma nova avaliação do projeto, que será classificado ou desclassifi-
cado em um prazo máximo de 7 (sete) dias.
Art. 22. Após essa nova avaliação não caberá novo recurso junto a CAP nem a Fundac.
Art. 23. Para a liberação dos recursos financeiros, será celebrado um instrumento jurídico hábil entre o empreendedor e a SECEJ. 
Art. 24. Toda transferência ou movimentação de recursos financeiros relativos ao projeto cultural,  será liberada em cota única. 
Art. 25. Cabe à SECEJ, a negociação da contrapartida sociocultural, o acompanhamento das prestações de contas, a execução dos projetos e a aplicação das logomar-
cas, nos produtos resultantes dos projetos incentivados pelo FMIC.
 Art. 26. Em todas as reuniões plenárias da CAP serão lavradas atas pelo secretário, devendo conter data, hora, local de sua realização, os nomes dos membros presen-
tes, suas deliberações e resoluções.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 27. Incumbe ao plenário decidir sobre as competências básicas definidas no art. 2º deste Regimento.
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Art. 28. Aos componentes do plenário da CAP incumbe, ainda:
I - analisar e relatar os processos e matérias que lhes forem designados, nos prazos determinados; 
II - deliberar e votar sobre os assuntos submetidos à Comissão; 
III - desempenhar outras tarefas que lhes forem atribuídas pela Presidência ou pelo corpo técnico da Fundac.. 
Art. 29 - Compete ao presidente da CAP:
I - dirigir, supervisionar e coordenar os trabalhos da CAP, promovendo as medidas necessárias ao cumprimento das suas finalidades; 
II - presidir as reuniões da CAP conduzindo os debates, resolvendo questões de ordem e apurando as votações; 
III – deliberar sobre a organização dos pares e dos projetos para análise e votação dos mesmos; 
IV - convocar as reuniões ordinárias e as sessões extraordinárias, sempre que julgar necessário;
V – emitir pauta das reuniões e incluir temas relevantes ou mesmo urgentes na pauta previamente definida para as reuniões ordinárias ou mesmo extraordinárias; 
VI - exercer o voto de qualidade para desempate das votações;
 VII – receber os recursos interpostos, reconhecer ou não sua admissibilidade (requisitos formais) e submetê-lo a julgamento dos demais membros;
 VIII - solicitar a indicação, de um novo suplente, quando a substituição do titular ocorrer em caráter temporário ou definitivo;
 IX - assinar e encaminhar para devidos fins as atas escritas por meio eletrônico, cuja cópia original e sem rasura, deverá ser colada no livro de atas, sendo suas páginas 
rubricadas pelo Presidente e numerada graficamente;
 X – fazer publicar no Órgão Oficial do Município todos atos pertinentes às ações da CAP, que a plenária achar ser de interesse público. 
XI – solicitar funcionários ou estagiários para a CAP, para providenciar serviços de arquivos, estatística, anotar os resultados das votações e das proposições apresenta-
das, realizar serviços de digitação, impressão e auxiliar o Secretário na redação das atas e demais serviços relativos às reuniões.
 Art. 30 - Compete ao Secretário da CAP:
 I – substituir o Presidente, em caso de falta, impedimento ou afastamento e sucedê-lo no caso de ser solicitado; 
II – lavrar as atas das reuniões quando solicitado pelo Presidente; 
III – executar atribuições que lhe forem delegadas. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31 - O presente Regimento poderá ser alterado, total ou parcialmente, por decisão de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros titulares da Comissão de Avalia-
ção de Projetos.
Art. 32 - Os casos omissos serão resolvidos pela maioria simples da Comissão em resoluções que passarão a integrar este Regimento. 

Contagem, 27 de abril de 2018.

Adriano Henrique Fontoura de Faria                         Mário Fabiano da Silva Moreira
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude        Presidente da CAP
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