
"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, 9 de outubro de 2018 Página 1 de 11 Diário Oficial de Contagem - Edição 4442

Atos do Executivo

MENSAGEM DE VETO Nº 005, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 049/2018

Exmo. Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, por estar eivada de inconstitucionalidade e contrária ao inte-
resse público, sou levado a vetar integralmente a Proposição de Lei nº 049/218 que “Altera a Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, que Dispõe sobre a Política dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”.
A presente proposição de Lei visa acrescentar ao art. 8º da Lei nº 3.967 de 2005 um membro titular e um suplente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção 
Contagem como representante do Poder Executivo Municipal. Vejamos:
“Art. 8 ...
§1º ...
VIII - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Subseção Contagem.
...
§4º Os representantes titular e suplente da OAB - Subseção Contagem serão indicados pela própria entidade.”
Em que pese a louvável iniciativa que animou a elaboração da presente proposta legislativa, óbices instransponíveis impedem a sanção da Proposição de Lei em análise 
por ser impertinente uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil não é instituição que represente o Executivo Municipal.
Inicialmente, esclareço que de acordo com o inciso II do art. 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA c/c com o art. 8º da Lei nº 3.967 de 2005, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é um órgão paritário, isto é, para que seja mantido o equilíbrio das eventuais decisões tomadas, a compo-
sição do conselho deve resultar em um numerário igual de representantes da Administração Pública e da Sociedade Civil. Nesse sentido:
“ Lei Federal nº 8.069 de 1990:
 Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
........................
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 
assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 
 
Lei nº 3.967 de 2005:
Art. 8º - O CMDCA é um órgão paritário composto por 15 (quinze) membros titulares e 15 (quinze) suplentes, representantes do Poder Executivo, Legislativo e da 
sociedade civil.” (grifos nossos)
Nesse diapasão, resta claro que a normatização em tela, ao propor a inclusão de um membro titular e um suplente da OAB – Subseção Contagem como representan-
tes do Executivo quebra a paridade expressa nos preceitos legais retromencionados, vez que o número de representantes da Sociedade Civil e do Poder Executivo não 
seriam equivalentes.
Nesta ótica é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - CONSTITUIÇÃO PARITÁRIA - MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZA-
DA - INDICAÇÃO PELO PREFEITO DESCABIMENTO - APELAÇÃO IMPROVIDA. Na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não cabe 
ao Prefeito Municipal a indicação dos membros representantes da sociedade civil organizada. A escolha deve ser feita pelas próprias entidades não governamentais, 
para garantir a participação popular paritária, prevista no artigo 88, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (TJPR. 1ª C. Cív. Ap. Cív. n° 26189-6. Rel. Des. Troiano 
Netto. J. em 16/03/2004).
Lado outro, urge esclarecer que a proposta adentra em matéria ínsita ao Poder Executivo no exercício do seu dever de gestão pública, em violação dos princípios da 
autonomia e da independência entre os Poderes, nos termos do art. 2º da Constituição da República, dos arts. 165 e 173 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 
do art. 2º da Lei Orgânica Municipal.
Insta trazer à balia a manifestação da Procuradoria-Geral do Município que exarou em seu parecer que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia figurar na melhor das 
hipóteses, como membro de Conselho Federal , in verbis:
“Insta esclarecer que, por impor contribuição anual e exercer atividade fiscalizadora e censória, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB foi considerada pelo Supre-
mo Tribunal Federal uma autarquia corporativista federal, in verbis:
COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do dis-
posto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, quer seccional. (RE 595332, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) (grifos nossos)

A decisão colecionada é clara ao dizer que até mesmo as seccionais da OAB reputam-se como autarquias corporativistas federais, por esse motivo, têm-se a competên-
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cia da Justiça Federal para processar e julgar suas ações, considerando o previsto no art. 109, I, da CF/88:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condi-
ção de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifos nossos)”
Ainda sobre a sanção da presente proposição em estudo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, posicionou-se:
Além disso, o Projeto de Lei, ao garantir a representação da OAB, sem passar pelo crivo da normativa municipal, deixa de tratar as demais instituições com a isonomia 
que a própria Lei sugere. Nesse sentido, por todo o exposto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, opina desfavoravelmente a sanção da Proposição 
da Lei nº 049/2018. (Grifo nosso)
Essas, Senhor Presidente, são as razões do VETO TOTAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 9 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
VEREADOR DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
CONTAGEM - MG

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Dispõe sobre a avaliação psicológica para manutenção do porte de arma de fogo institucional. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o DECRETO nº 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do porte de arma de fogo institucional;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Convocar os Guardas Civis relacionados no Anexo Único desta Portaria para serem submetidos à avaliação psicológica para manutenção do porte de arma 
de fogo institucional, conforme respectivas datas e horários.
Artigo 2º - Não haverá segunda chamada.
Artigo 3° - O não cumprimento desta convocação acarretará na suspensão do porte de arma.

Contagem, 01 de outubro de 2018.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

ANEXO ÚNICO

LOCAL: MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA
(Av. Amazonas, 2285 - Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG).
   HORÁRIO: 08h00.

DATA: 10 DE DEZEMBRO/2018 (segunda-feira)

Ângelo Magno da Silva Lopes 36.183-6

Antonio Marcos Moreira Dias 33.411-1
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Cezar Silveira Cruz 33.417-0

Jaderson Rodrigo de Faria 33.421-9

João Bosco Sette Bicalho Junior 33.405-7

Junio Alves Martins 33.763-3

Lecy Bassoto Gomes 32.421-3

Luciano Alves de Souza 33.424-3

Oldemar Gonçalves Pinto Filho 33.409-0

Renato Luiz de Jesus Paulino 33.796-0

DATA: 11 DE DEZEMBRO/2018 (terça-feira)

Rone Celestino Machado 33.819-2

Ronan Alves Vilela 33.758-7

Washington Alves Raimundo 33.824-9

Adrinei Eustaquio da Costa 33.765-0

Anita Domingos Pereira de Carvalho Neta 33.739-0

Carlos Henrique Santos Moreira 33.788-9

Carlos Tadeu do Espirito Santo 33.771-4

Rubens Julio Lopes 33.423-5

Saulo de Oliveira Reis 33.755-2

Rodrigo Alfredo Lopes 33.422-7

DATA: 12 DE DEZEMBRO/2018 (quarta-feira)

Robson Rodrigues 33.756-0

Walisson Ricardo Barbosa 33.784-6

Paulo Inacio Rosa Loureiro 33.750-1

Leandro D'assumpção 33.776-5

Mauricio Evangelista Gonzaga 33.814-1

Marcelo Aguiar 33.812-5

Jefferson Adriano de Barros França 33.745-5

Evandro Gomes 20.487-0

Emerson da Silva Lopes 33.791-9

Cristiano de Oliveira 33.789-7

DATA: 13 DE DEZEMBRO/2018 (quinta-feira)

Claudio Francisco Miranda 33.804-4

Arnaldo Falci Neto 33.786-2

Leandro Vitor Rodrigues Mendes 33.793-5

Augusto Gomes de Melo 33.749-8

Ronaldo Santos Ferreira 33.781-1

Rodrigo Damasceno Bento 33.818-4

Arnaldo Marçal da Silva 33.768-4

Stéfano Felipe Corradi Santos 33.415-4
 

Secretaria Municipal 
de Educação

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  - CAE /CONTAGEM

Aos nove dias do mês de outubro de 2018, na sede do CAE, situada à Avenida José Faria da Rocha, nº 1016 - 3º andar, Bairro Eldorado, Contagem, em conformidade à 
Portaria nº 13 de 28 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial de Contagem - DOC, Edição nº 4435, do dia 28 de setembro de 2018, páginas 09 e 10, a senhora 
Maria Dolores Lima de Paiva, Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Contagem, deu posse à Conselheira JACQUELINE ASSIS CORREIA DE MOU-
RA COSTA, representante suplente das Entidades de Trabalhadores da Educação e Discentes, para complementação de mandato até 04 de maio de 2021. Satisfeitas as 
exigências legais, a conselheira assume suas funções na presente data devendo este Termo de Posse ser assinado pela Presidente do Conselho Municipal de Alimentação 
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Escolar – CAE/ Contagem, e pela conselheira empossada.   

ATA DA 6ª PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CAE, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018.

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Municipal de Alimentação Escolar/CAE, às nove horas e trinta minutos, 
reuniu-se os Conselheiros. Estiveram presentes: Representante do Poder Executivo: Andréia Cecília Braga, representante titular (SEDUC), Representantes da área da 
Educação - Docente-Discente: Andreia Cristiana Soares e Adriana de Campos, representantes titulares, Representantes da Sociedade Civil: Maria Dolores Lima de 
Paiva (GETEC) e José William da Silva (CEI Pequeno Príncipe), representantes titulares. Também estiveram presentes a servidora Gislaine da Silva Santos e a convidada, 
Sra. Ana Paula Batista Pimenta, Gerente Filial da NUTRIPLUS. Dando início a 6ª plenária de 2018, Maria Dolores deu boas vindas a todos e agradeceu a presença. Foi 
sugerida a inversão de pauta para que a senhora Ana Paula fizesse a apresentação dos dados da NUTRIPLUS referentes aos questionários aplicados. 1) NUTRIPLUS 
– Apresentação dos questionários aplicados. Foram apresentados os testes de aceitabilidade: do Frapê de Maracujá (realizado em 19/04/2018), do Suco Cremoso de 
Acerola (realizado em 15/05/2018) e da Vaca Atolada – composta por carne em cubos, mandioca, couve e cebolinha (realizado em 20/06/2018). Também foi informado, 
por meio de ofício, que a NUTRIPLUS realizou no primeiro semestre de 2018 palestras de educação nutricional nas escolas abordando o tema “O ato de comer e a 
comensalidade!”. E que no segundo semestre realizará palestras nas unidades escolares tendo por temática: “Mais alimentos, menos desperdício!”. Foi apresentada 
ainda, aos Conselheiros do CAE, a Pesquisa de Satisfação sobre a Alimentação Escolar, realizada em junho de 2018 da qual a NUTRIPLUS recebeu no quesito “Aceitação 
da Alimentação Escolar pelos Estudantes” a pontuação positiva de 97% dos entrevistados. A Conselheira Adriana de Campos solicitou da Gerente da NUTRIPLUS, Sra. 
Ana Paula, que encaminhasse ao CAE o modelo do questionário que foi aplicado nas Unidades de Ensino da Prefeitura de Contagem. Informou ainda que o Sind-UTE, 
subsede Contagem, tem recebido reclamações dos trabalhadores da NUTRIPLUS sobre várias questões trabalhistas. 2) Leitura e aprovação da ata da 5ª reunião 
ordinária realizada no dia 19/06/2018. Procedeu-se a aprovação unânime da ata da 5ª reunião plenária realizada em junho do corrente ano. A servidora Gislaine 
Santos pediu a palavra para informar que as atas são sempre encaminhadas para o e-mail dos conselheiros para que possam fazer as devidas adequações ao texto, caso 
seja necessário,  antes de ir para a aprovação nas reuniões plenárias. 3) Informes Gerais. A Conselheira Andreia Cristiana Soares pediu a palavra para informar que não 
fará mais parte do CAE, enquanto conselheira, por questões pessoais. Entregou à presidência deste Conselho a sua carta de renúncia ao cargo de conselheira, 
representante titular da área da Educação – Docente/Discente, e de vice-presidente. A Presidente agradeceu a sua participação no Conselho até a presente data e 
solicitou à representante do SindUTE, Adriana de Campos, que procedesse com o processo de substituição. Uma cópia da carta de renúncia foi entregue à Adriana. a) 
Justificativa do cancelamento da reunião plenária, ordinária, que seria realizada no dia 19 de julho de 2018, na sede do CAE. Foi informado que no mês de julho houve 
03 (três) tentativas nos dias 10/07, 12/07 e 19/07 para realizar a  6ª reunião plenária do CAE, mas ambas foram canceladas pela falta de quórum. As justificativas para 
não realização de plenária em julho foram: no dia 10/07 a Presidente, que também pertence ao Conselho dos Direitos da Criança e Adolescentes, estava representando 
Contagem num evento sobre a realização da Conferência Municipal, também por motivo de licença médica de Conselheira durante vários dias no mês de julho, além de 
outra agenda de Conselheira, assim o quórum não foi suficiente para realização da plenária. A servidora Gislaine Santos informou que a Secretaria de Governo, através 
do Portal da Transparência, vem acompanhando de perto as ações do Conselho e que as convocações das reuniões plenárias serão publicadas no Diário Oficial de 
Contagem – DOC. b) Nova Secretária de Educação – Sueli Maria Baliza Dias. Tomou posse em dois de julho, em substituição a Fabiano Costa Diniz.  c) Circular FNDE. Foi 
informado que a circular foi disponibilizada aos conselheiros via e-mail. d) FNDE – Comunicado Nº CA005854/2018: Liberação de recursos financeiros. Foi informado 
que em julho chegou ao CAE a correspondência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, informando sobre a liberação de recursos financeiros do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em 17/05/2018 para atender: Atendimento Educacional Especializado (AEE), Educação Infantil, Creche, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). e) Reunião com a Assessoria Jurídica da SEDUC. Foi informado que no dia 17 (dezessete) de agosto, 
às 14 horas, na SEDUC, foi agendada uma reunião com a Assessoria Jurídica para discutir sobre a minuta do Regimento Interno do CAE e outras pendências do 
Conselho. f) Mudança da sede do CAE para o prédio da Regional Eldorado. Foi informado que a sede do Conselho mudará de endereço a partir do dia 15 (quinze) de 
agosto. A mudança para o novo prédio ocorrerá às 08 horas. O CAE passará a ter sede à Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016 – 3º andar, Bairro Eldorado/Contagem. 
g) Envio de ofício ao Secretário de Comunicação solicitando reunião para elaboração da logomarca do CAE. A Secretaria fará o logotipo do CAE desde que receba o 
desenho. Ficou de agendar o encontro para discutir a arte. h) Envio de ofício ao Secretário Adjunto da SEDUC solicitando indicação de representante do poder público. 
A Presidente informou que a conselheira Melina Meira Freitas Gomides (1ª Secretária do CAE) foi nomeada para atuar no Conselho de Acompanhamento, Controle 
Social e Fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/CONFUNDEB. Ante ao exposto, o 
CAE não terá a conselheira supracitada como representante suplente do Poder Executivo cabendo a sua substituição. Para tanto, foi enviado o ofício de nº 21 ao Sr. 
Sérgio Mendes Pires, Subsecretário de Gestão e Operações da SEDUC, solicitando a substituição da suplente, representante do Poder Executivo junto ao CAE. i) Envio de 
ofício ao Secretário Adjunto da SEDUC cobrando pendências da SEDUC para o CAE. Foi enviado o ofício de nº 22 ao Sr. Sérgio Mendes Pires, Subsecretário de Gestão e 
Operações da SEDUC, solicitando uma agenda para apresentar as demandas do Conselho. j) Apresentação do relatório de visita à E. M. Cândida Rosa do Espírito Santo, 
realizada em julho: Conselheiros responsáveis: Maria Dolores L. Paiva e José William da Silva. Foi informado que não foi possível verificar o cardápio da merenda, pois a 
Escola está realizando dois projetos: a realização da Copa de Futebol na Rússia e a realização da Festa Julina naquele fim de semana.  A merenda oferecida era 
guloseimas alusivas a Festa Julina, que naquele momento era a sensação das crianças que dispensavam a merenda que fora apresentada pela cantineira. Os conselhei-
ros agendarão nova visita. k) Apresentação do relatório de visita à E.M. José Ovídio Guerra, realizada em agosto – Conselheiras responsáveis: Andreia C. Soares e 
Adriana de Campos. Após apresentação dos dados observados durante a visita foi solicitado à conselheira Adriana a apresentação do relatório para seu devido 
arquivamento na sede do CAE. l) Cardápios Escolares. Foram apresentados aos conselheiros, para apreciação, os cardápios escolares do berçário, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educart, Educação de Jovens e Adultos e Mais Educação referentes aos meses de julho e agosto. 4) Leitura e discussão da Lei nº 
4.946, de 16 de julho de 2018 que trata da estrutura e competência dos Conselhos de Direito vinculados à Secretaria de Educação. A Presidente procedeu com 
a entrega da fotocópia da referida Lei aos conselheiros. Foi pontuado a formação da nova Mesa Diretora e a criação da Secretaria Executiva dentro da nova estrutura do 
Conselho. 5) Análise da Minuta do Regimento Interno do CAE. A presidente procedeu com a entrega da minuta do Regimento Interno do CAE aos conselheiros para 
que pudessem fazer a análise do material elaborado e trouxessem as considerações para a próxima reunião plenária. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente 
que, após lida, será assinada por todos os conselheiros presentes.

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  - CAE /CONTAGEM

Aos nove dias do mês de outubro de 2018, na sede do CAE, situada à Avenida José Faria da Rocha, nº 1016 - 3º andar, Bairro Eldorado, Contagem, em conformidade à 
Portaria nº 13 de 28 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial de Contagem - DOC, Edição nº 4435, do dia 28 de setembro de 2018, páginas 09 e 10, a senhora 
Maria Dolores Lima de Paiva, Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Contagem, deu posse à Conselheira VANESSA MARTINS AMARAL MELO, 
representante suplente do Poder Executivo, para complementação de mandato até 04 de maio de 2021. Satisfeitas as exigências legais, a conselheira assume suas 



"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, 9 de outubro de 2018 Página 5 de 11 Diário Oficial de Contagem - Edição 4442

funções na presente data devendo este Termo de Posse ser assinado pela Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE/ Contagem, e pela conselheira 
empossada.   

Secretaria Municipal 
de Fazenda

     

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA - RETIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS PUBLICADOS NO DOC. 4383 EDIÇÃO DE 13/07/2018.

     

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

15373/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FIDELCINO RIBEIRO DA COSTA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 17.413

08224/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS NILSA DA SILVA OLIVEIRA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 20.077

11827/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JAIRO GONÇALVES DE ALMEIDA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 18.032

19689/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MACIEL ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 19.373

07052/2017-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS APARECIDA BANI DA SILVA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 16.563

07514/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSÉ DO CARMO AMARAL ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 18.447

09885/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA CONCEIÇÃO BERIGO ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 19.270

     

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA - RETIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS PUBLICADOS NO DOC. 4398 EDIÇÃO DE 03/08/2018.

     

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE  DECISÃO

23312/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO DA COSTA COELHO ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 22.966

13484/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SANDRA HELENA FORTINI SALES ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 23.344

20462/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA HELENA XAVIER COSTAS ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 22.700

13241/2018-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS WALDENEZ GOMES DA SILVA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 23.256

09766/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DERCI MARINHO DE ARAUJO ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 22.097

20588/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SAMORA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 23.288

20490/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA CONCEIÇÃO BRAGA SOUZA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 23.056

20410/2017-02A ISENÇAO DE IPTU PARA APOSENTADOS SERGIO ANDRADE DA COSTA ONDE SE LÊ: " PROCEDENTE" - LEIA-SE: "IMPROCEDENTE" 21.907

Secretaria Municipal 
de Saúde

A CES – Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Saúde – nos termos da publicação realizada no DOC – Diário Oficial de Contagem, Edição 4436 de 1º 
de outubro de 2018, que define os prazos para interposição de recurso e contrarrazões; Informa a INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, na fase final, de declaração do vence-
dor, pelas OSS GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP, recurso protocolizado dia 08 de outubro de 2018, às 15h:33min; INSTITUTO DE 
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, recurso encaminhado por e-mail dia 08 de outubro de 2018, às 15h:38min; e, INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE 
– IABAS, recurso encaminhado por e-mail dia 08 de outubro de 2018, às 16h:56min; processo de Chamamento Público Nº 005/2018, cujo objeto é a SELEÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO,  GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL 
MUNICIPAL CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS), nos termos da Lei Municipal 
nº 4.713/2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como ORGANIZAÇÕES SOCIAIS e dá outras providências. Márcio Eustáquio de Rezende 
Júnior – Presidente da CES. Em 08 de outubro de 2018.
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO: TERMO DE FOMENTO Nº. 014/2018, PA. Nº. 023/2018 – INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Nº. 006/2018. MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil Orquestra Jovem de Minas Gerais, com sede na rua Dinamarca, 40, Glória, Contagem, 
Minas Gerais, CEP: 32340-160, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.280.984/0001-37, representada neste ato, por seu Presidente, Sr. José Eustáquio dos Santos. 
Fundamento legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017, Decreto Municipal nº. 30, de 23 de fevereiro de 
2017 e Resolução nº.017/2018, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem. 
Objeto: desenvolvimento de ações do projeto “Novos Tempos de Cidadania”, aprovado pela Resolução nº 017/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem – consoante o plano de trabalho e projeto aprovado, financiado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 
Valor global: R$ 295.040,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quarenta reais). Desembolso em 2 parcelas.
Classificação Orçamentária: 1103.08.243.0070.2131- 33504300 - FONTE: 2100.
                                          1103.08.243.0070.2131- 44504200 - FONTE: 2100.
Vigência:08/10/2018 a 07/10/2019.
Data assinatura: 08/10/2018.
Ordenadora da despesa: Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal Desenvolvimento Social.

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,  vem publicar a entidade cadastrada no mês de Outubro 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

Instituto São Domingos Sávio 18.258.640/0001-61 43/2018 09/10/2018  Educação

Contagem, 09 de Outubro de 2018. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Funec

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 009/2018 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE RIACHO e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modificações posterio-
res e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 089/2018, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fica fazendo parte integrante deste PRIMEI-
RO TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fica alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação financeira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades financeiras da Fundação e deve-
rão ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fica acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$846,40 (Oitocentos e quarenta 
e seis reais e quarenta centavos), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, ficando o CONVENIADO obrigado a cumprir o 
objeto contratual até o limite legal dos recursos financeiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de 
R$ 26.105,40 (Vinte e seis mil e cento de cinco reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 1100 e 2100
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1.12.2.12.362.0037.2094 - Natureza: 33.50.4100 - Fonte: 2100

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratificam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modificados por este PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO.

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PAC: Nº 040/2018 de  17/09/2018
Modalidade: Dispensa  Nº 018/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada em FRETAMENTO DE ONIBUS, para deslocamento de  40 ALUNOS  e 10 PROFESSORES   da Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC,  para  participação do Evento: Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia e Inovação dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas das Redes Pública e 
Privada, promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - VI FEBRAT � Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 � Campus Pampulha � Belo Horizonte - 
MG, nos dias  22/10/2018, 23/10/2018, 24/10/2018. 
Contratado:  Linhares Hotel e Turismo Ltda
CNPJ Nº 06.789.401/0002-30

Valor do Contrato:  R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Dotação Orçamentária:    1.1122 -  Projeto/Atividade: 12.122.0001.2089 - Elemento de Despesa:  339039 - Fonte: 1200

Contagem, 09 de Outubro  de 2018

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 066, de 08 de outubro de 2018.

Constitui Comissão Permanente de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.

A  Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando as exigências legais, em especial aquelas contidas no 
Artigo 37 c/c Artigo 41, § 4°, ambos da Constituição da República, RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Permanente de Concurso Público e Proces-
sos Seletivos da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, mencionada no artigo anterior:

Raquel Parreira Reis Carvalho;
Carolline Silva Santos Cunha; 
                3-   Geraldo Mangel Pereira;
                4-   Luiz Antônio Santos Carvalho               
                5-   Júlio César Santos               
                6-   Cleide Tatiana Fernandes da Silva
                7-   Paulo Henrique Rodrigues
             
Artigo 2º - Na ausência justificada do Presidente, assume o encargo o segundo membro da Comissão.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 46, de 06 de agosto de 2018.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
EDITAL Nº 01/2018 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS PARA O ANO LETIVO DE 2019
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2ª RETIFICAÇÃO

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem, Funec, Sueli Maria Baliza Dias, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, TORNA 
PÚBLICO a 2ª retificação do Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2019, para os cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio na forma integrada (1º ANO), relacionados no ANEXO I do referido Edital.
 

No item 2.1.2
Onde se lê:

2.1.2. Para fazer uso dos direitos previstos no item 2.1.1, o candidato com deficiência, além de observar os procedimentos descritos nos subitens 2.1 a 3.1.9 deste 
Edital, deverá proceder da seguinte forma:

durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos com deficiências;
selecionar o tipo de deficiência;
comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico - documento original ou cópia autenticada que ficará arquivado na FUNEC, conforme o item 2.1.3 
deste edital. 
O candidato deverá apresentar, no período de 10 de outubro a 22 de novembro de 2018 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, original ou 
cópia autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data de abertura das inscrições deste Processo 
Seletivo, da seguinte forma:
c.1. diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro: Inconfidentes - Contagem/
MG, no horário das 8h às 12h e de 13 às 17h, dentro do prazo previsto neste item.

Leia-se:
2.1.2. Para fazer uso dos direitos previstos no item 2.1.1, o candidato com deficiência, além de observar os procedimentos descritos nos subitens 2.1 a 3.1.9 deste 
Edital, deverá proceder da seguinte forma:

durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos com deficiências;
selecionar o tipo de deficiência;
comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico - documento original ou cópia autenticada que ficará arquivado na FUNEC, conforme o item 2.1.3 
deste edital. 
O candidato deverá apresentar, no período de 10 de outubro a 29 de novembro de 2018 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, original ou 
cópia autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data de abertura das inscrições deste Processo 
Seletivo, da seguinte forma:
c.1. diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro: Inconfidentes - Contagem/
MG, no horário das 8h às 12h e de 13 às 17h, dentro do prazo previsto neste item.

 No item 4.4
Onde se lê:

4.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 10 de outubro de 2018 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 
(horário de Brasília) do dia 20 de novembro de 2018, obedecidas as normas constantes neste Edital.

Leia-se:

4.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 10 de outubro de 2018 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 
(horário de Brasília) do dia 27 de novembro de 2018, obedecidas as normas constantes neste Edital.

No item 4.14

Onde se lê:
4.14. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último 
dia de pagamento, ou seja, 21 de novembro de 2018 - ficando indisponível a partir desta data.

Leia-se:
4.14. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último 
dia de pagamento, ou seja, 28 de novembro de 2018 - ficando indisponível a partir desta data.

No item 5.1
Onde se lê:
5.1. O local e horário de realização das provas estará disponibilizado na internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link Processo 
Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2019), para consulta e impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 
30 de novembro de 2018.
Leia-se:
5.1. O local e horário de realização das provas estará disponibilizado na internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link Processo 
Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2019), para consulta e impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 
07 de dezembro de 2018.
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No item 5.2
Onde se lê:
5.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário das 8 às 12 
horas e de 13 às 17 horas, para as devidas orientações, por telefone (31) 3391-6187, ou, pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 
101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - Contagem/MG, até o dia 07 de dezembro de 2018.

Leia-se:
5.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário das 8 às 12 
horas e de 13 às 17 horas, para as devidas orientações, por telefone (31) 3391-6187, ou, pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 
101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - Contagem/MG, até o dia 14 de dezembro de 2018.

No item 5.5
Onde se lê:
5.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na Administração 
da FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - Contagem/MG, no horário das 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, solicitação espe-
cificando as condições necessárias para a realização da prova, conforme o Anexo V, no período de 10 de outubro de 2018 ao dia 22 de novembro de 2018 (exceto 
sábado, domingo, feriado e recesso).
Leia-se:
5.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na Administração 
da FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - Contagem/MG, no horário das 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, solicitação espe-
cificando as condições necessárias para a realização da prova, conforme o Anexo V, no período de 10 de outubro de 2018 ao dia 29 de novembro de 2018 (exceto 
sábado, domingo, feriado e recesso).

No item 8.1

Onde se lê:
8.1. As provas serão aplicadas no município de Contagem, no dia 09 de dezembro de 2018, domingo, das 9 às 12h, no local determinado no cartão definitivo de 
inscrição (CDI) conforme item 5.1.
Leia-se:
8.1. As provas serão aplicadas no município de Contagem, no dia 16 de dezembro de 2018, domingo, das 9 às 12h, no local determinado no cartão definitivo de 
inscrição (CDI) conforme item 5.1.

No item 8.29

Onde se lê:
8.29. O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico   www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 10 de dezembro de 2018. 

Leia-se:
8.29. O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico   www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 17 de dezembro de 2018. 

No item 8.31
Onde se lê:
8.31. A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 8.30 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 22 de novembro de 
2018 às 17 horas.  Após esse período, a solicitação será indeferida.

Leia-se:
8.31. A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 8.30 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 29 de novembro de 
2018 às 17 horas.  Após esse período, a solicitação será indeferida.

 No item 8.36
Onde se lê:
8.36. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concursos, na data provável de 28 de novembro de 2018.

Leia-se:
8.36. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concursos, na data provável de 05 de dezembro de 2018.

No item 10.2



"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, 9 de outubro de 2018 Página 10 de 11 Diário Oficial de Contagem - Edição 4442

Onde se lê:
10.2. Datas para interposição de recurso:
Dias 29 e 30 de outubro de 2018 das 8 às 17h contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
Dia 11 de dezembro de 2018 das 8 às 17h contra o gabarito e questões;
Dia 19 de dezembro de 2018 das 8 às 17h contra a classificação final. 

Leia-se:
10.2. Datas para interposição de recurso:
Dias 05 e 06 de novembro de 2018 das 8 às 17h contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
Dia 18 de dezembro de 2018 das 8 às 17h contra o gabarito e questões;
Dia 05 de janeiro de 2019 das 8 às 17h contra a classificação final. 

No item 11.4
Onde se lê:
11.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista única para todos os cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na For-
ma Integrada (1º Ano), como Classificação Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos,  no dia 18 de dezembro de 2018.

Leia-se:
11.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista única para todos os cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na For-
ma Integrada (1º Ano), como Classificação Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos,  no dia  04 de janeiro de 2018.

No item 11.5
Onde se lê:
11.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 21 de dezembro de 2018.

Leia-se:
11.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 11 de janeiro de 2019.

O ANEXO II - DO CRONOGRAMA, passa vigorar com a seguinte redação:

Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC
Edital nº 01/2018 
Processo Seletivo de estudantes candidatos/as para o ano letivo de 2019

ANEXO II - DO CRONOGRAMA RETIFICADO

ETAPAS DATAS/PERÍODOS

Publicação do Edital 18 de setembro de 2018

Solicitação de pedido de isenção 10 a 17 de outubro de 2018

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 26 de outubro de 2018

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção 29 e 30 de outubro de 2018

Resultado dos pedidos de isenção (após análise de recursos) 05 de novembro de 2018

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 10 de outubro a 27 de Novembro de 2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 28 de novembro de 2018

Solicitação de condições especiais para realização das provas e entrega do laudo médico para concorrer como candida-
to deficiente

10 de outubro de 2018 a 29 de novembro de 
2018

Entrega de declaração para bonificação dos estudantes de escola do Município de Contagem No momento da matrícula

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) A partir de 07 de dezembro de 2018 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 16 de dezembro de 2018

Divulgação do gabarito 17 de dezembro de 2018

Recurso contra o gabarito e questões da prova 18 de dezembro de 2018

Divulgação da classificação final 04 de janeiro de 2019

Recurso contra a classificação final 07 de janeiro de 2019
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ETAPAS DATAS/PERÍODOS

Resultado final (após recurso) 11 de janeiro de 2019

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 28, 29 e 30 de janeiro de 2019

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja): Ensino Médio Regular (1º ANO); Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio na Forma Integrada (1º ANO) 06 de fevereiro de 2019

2ª Chamada: Ens.Médio Regular (1º Ano); Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada (1º Ano) 08 de fevereiro de 2019

Contagem, 09 de outubro de 2018.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem (Funec).

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 038/2018, Processo nº 055/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa: LAÉRCIO SOUZA CARDOSO CPF 32493177649. Objeto: contratação de empresa para limpeza completa e reparos necessários 
em cortinas de tecido, incluindo os forros, das salas da Presidência, da Recepção da Presidência e da Controladoria deste legislativo municipal. Cobertura orçamentária: 
nº 01.031.0058.2062.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros PJ. Valor de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais). Ratificado em 08/10/2018. Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho – Presidente
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