período e horário definidos no anexo I deste Edital. 2. Não será permitida
inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo
estabelecido. 3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas em
5. Para4.inscrever-se
pela internet
o candidato
deverá:
5.1 Acessar o site
Edital.
O valor correspondente
à taxa
de inscrição
será de:
www.cismep.com.brou www.makiyama.com.br em Link Específico: Concurso
CISMEP durante o período de inscrição.
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ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OFICIAL

demais cláusulas permanecem inalteradas. Elaine Amaral dos Santos

ção Federal, a abertura de inscrições para CONCURSO PÚBLICO

- CPL/SEMOP – 19/01/2015.

para o preenchimento de vagas nos empregos abaixo especificados,
providos pelo Regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, SEMED-DIRETORIA
PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PA nº

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

28.003/14 Convênio com a Caixa Escolar Unificada das Escolas
Municipais de Betim - Objeto: Repasse de recursos Financeiros para
as caixas escolares das escolas.
Valor: R$8.549.000,00 nas Dotações Orçamentárias de nºs.: 111.1.12
.361.0017.2232.33504100.010001 - R$5.200.000,00
111.1.12.365.0015.2239.33504100.010001 - R$1.554.000,00
111.1.12.361.0016.2227.33504100.010001 - R$200.000,00
311.2.12.361.0017.2245.33504100.010019 - R$2.000.000,00
Vigência: 02/01/2015 à 31/12/2015.

SEFPLAG /Diretoria de Políticas Urbanas/ Divisão de Educação
Urbana e Fiscalização
Fica notificado o Sr. RONALDO RODRIGUES DUTRA, CPF nº
764.632.576-72, pela infração ao disposto nos artigos 8º, 10º e 24º
do Código de Obras e Edificações do Município de Betim – Lei municipal 5.116, de 21 de março de 2011.
Descrição da infração: Executar ou permitir a execução de obra ou
demolição não licenciada ou sem acompanhamento de RT ou sem
documento válido, sito à Rua Padre Osório Braga, nº 299, Bairro
Arquipélago Verde, neste Município. Infração gravíssima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, SEMED-DIRETORIA

O infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publi-

PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. PA nº

cação, para regularizar a obra, sob pena de multa.

28.005/14 - Convênio com a Associação de Proteção à Maternidade,

Fica o notificado ciente que a obra encontra-se embargada a partir da

Infância e Velhice - APROMIV. Objeto: Repasse de recursos finan-

data desta publicação.

ceiros para manutenção de creches conveniadas.
Valor: R$27.125.000,00 na Dotação Orçamentária nº.: 111.1.12.365.

O descumprimento do embargo de obra acarretará ao infrator a penalidade de multa.

0015.2241.33504100.010001
Vigência: 02/01/2015 à 31/12/2015.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP comunica a realização do PrePREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG – PAC 189/2014 –

gão Presencial Nº 002/2015, relativo ao Processo Administrativo de

Tomada de Preços nº 02/2014. Retificação da licitação supracitada,

Compras n° 002/2015, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002

com objeto: Contratação, sob o regime de empreitada a preços unitá-

e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por lote. O credencia-

rios, de empresa de engenharia para execução das obras de Amplia-

mento se dará às 09h30min do dia 09/02/2015, a disputa ocorrerá às

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
seráPÚBLICO
regido pelas
instruções
constantes
–Concurso
CISMEP. Público
CONCURSO
– EXTRATO
DO especiais
EDITAL 001/2015.
A
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – CISMEP,
do
presente
instrumento,
elaborado
de
conformidade
com
os
ditames
por meio da CKM Serviços Ltda., torna pública, na forma prevista no artigo
37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições para CONCURSO
da legislação vigente e pertinente.
PÚBLICO para o preenchimento de vagas nos empregos abaixo
especificados,
providos pelo Regime CLT (Consolidação das Leis
I. DOS EMPREGOS
Trabalhistas). O Concurso Público será regido pelas instruções especiais
1.
O
Concurso
Público
destina-se
ao provimento
dos empregos
constantes do presente
instrumento,
elaborado
de conformidade
com os
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
ditames da legislação vigente e pertinente.
– CISMEP.
CONCURSO das
PÚBLICO
EXTRATOe DO
EDITAL
001/2015.
adiante
discriminados,
vagas –existentes
as que
vierem
a exis- A
Instituição de Cooperação I.Intermunicipal
do Médio Paraopeba – CISMEP,
DOS EMPREGOS
tirpor
oumeio
as que
forem
criadas
durante
o
prazo
de
sua
validade.
Os
da CKM Serviços Ltda., torna pública, na forma prevista no2.artigo
1. 37
O Concurso
Público Federal,
destina-se
ao provimento
dos empregos
adiante
da Constituição
a abertura
de inscrições
para CONCURSO
empregos,
carga
horária
semanal,
vencimentos
e
os
requisitos
para
discriminados,
das vagas
existentes e asdeque
vieremnos
a existir
ou as abaixo
que
PÚBLICO para
o preenchimento
vagas
empregos
forem
criadas durante
o prazo
sua validade.
Os empregos,das
carga
especificados,
providos
pelode Regime
CLT 2.
(Consolidação
Leis
preenchimento
são
os estabelecidos
no quadro
abaixo:
horária
semanal,
vencimentos
e
os
requisitos
para
preenchimento
são
os
Trabalhistas). O Concurso Público será regido pelas instruções especiais
estabelecidos
abaixo:
constantes no
do quadro
presente
instrumento, elaborado de conformidade com os
ditames da legislação vigente e pertinente.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 19/01 ÀS 09H00MIN A 19/02/2015 ÀS
18H00MIN
5. Para inscrever-se pela internet
o candidato deverá: 5.1 Acessar o site
www.cismep.com.brou www.makiyama.com.br em Link Específico: Concurso
CISMEP durante o período de inscrição.

ATOS DO EXECUTIVO

TERÇA-FEIRA 20 DE JANEIRO DE 2015

III. DAS PUBLICAÇÕES
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 19/01 ÀS 09H00MIN A 19/02/2015 ÀS
18H00MIN
1. A íntegra deste Edital de Abertura
e a Homologação deste Concurso
Público serão publicadas no Jornal Oficial do Município de Betim/MG
(EXTRATO),
bem
como
nos
sites
www.makiyama.com.br
e
www.cismep.com.br. As demais
publicações
serão disponibilizadas no site
III. DAS
PUBLICAÇÕES
www.makiyama.com.br.
programático
apresentado no Anexo II deste Edital. CKM Serviços
1. A íntegra deste Edital de Abertura e a Homologação deste Concurso
IV.
PROVA
OBJETIVA
Público
serão –publicadas
noDAJornal
Município
Ltda.
CISMEP
Edital 001/2015.
2. AOficial
ProvadoObjetiva
temdeno Betim/MG
quadro
(EXTRATO),
bem
como
nos
sites
www.makiyama.com.br
e
1. A Prova
Objetiva
será
compostaitens,
de questões
de múltipla
escolha,
com a05
abaixo
definido
as
disciplinas,
valoração
e
nota
final
www.cismep.com.br. As demais publicações serão disponibilizadas que
no site
(cinco) alternativas cada uma, que seguirão o conteúdo programático
www.makiyama.com.br.
apresentado
Anexo para
II deste
Edital.
CKM Serviços
Ltda. CISMEP
– Edital
compõem
e senoaplica
todos
os empregos
constante
quadro
do
001/2015. 2. A Prova Objetiva
tem
no quadro
abaixo definido as disciplinas,
IV. DA
PROVA
OBJETIVA
Capítulo
I
deste
Edital.
itens, valoração e nota final que a compõem e se aplica para todos os
1.
A Provaconstante
Objetiva será
composta
de questões
de múltipla escolha, com 05
empregos
quadro
do Capítulo
I deste Edital.
(cinco) alternativas cada uma, que seguirão o conteúdo programático
apresentado no Anexo II deste Edital. CKM Serviços Ltda. CISMEP – Edital
001/2015. 2. A Prova Objetiva tem no quadro abaixo definido as disciplinas,
itens, valoração e nota final que a compõem e se aplica para todos os
empregos constante quadro do Capítulo I deste Edital.

3. Condições de Habilitação: Obter nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta)

zerar nenhuma
das disciplinas
constantes
da grade
prova.a 50,00
3.e não
Condições
de Habilitação:
Obter
nota maior
oudeigual

(cinquenta) e não zerar nenhuma das disciplinas constantes da grade
de3.prova.
Condições de Habilitação: Obter nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta)
e não zerar nenhuma das disciplinas constantes da grade de prova.

I. DOS EMPREGOS
1. O Concurso Público destina-se ao provimento dos empregos adiante
discriminados, das vagas existentes e as que vierem a existir ou as que
forem criadas durante o prazo de sua validade. 2. Os empregos, carga
horária semanal, vencimentos e os requisitos para preenchimento são os
estabelecidos no quadro abaixo:

II. DAS INSCRIÇÕES
1.
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INSCRIÇÕES
site www.makiyama.com.br em Link Específico: Concurso CISMEP no
período
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EXTRATO
encontra-se
disponível
nos
sites
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
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DEcontidas
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MÉ-

10h30min do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de Preço para

III. DAS PUBLICAÇÕES
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futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados. O edital

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
19/01
ÀS 09H00MIN A 19/02/2015
IV. DA PROVA
OBJETIVA

disposições contidas no ato de ratificação. Betim (MG), 19 de janeiro

completo está disponível no site do CISMEP www.cismep.com.br

III. DAS
ÀSA 18H00MIN
1.
Prova Objetiva será composta
de PUBLICAÇÕES
questões de múltipla escolha, com 05

de 2015. (a) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP

i.CISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICI-

às 16:00 horas. Maiores informações, telefone (031) 3532-3066. A

(cinco)
alternativas
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o conteúdo deste
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1. A íntegra
destecada
Editaluma,
de Abertura
e a Homologação
Concurso
apresentado
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II deste
Serviços
Ltda. CISMEP
Edital
Público serão
publicadas
noEdital.
JornalCKM
Oficial
do Município
de –Betim/MG
001/2015.
A Prova
no quadro
definido as disciplinas, e
(EXTRATO),
bemObjetiva
comotem nos
sitesabaixo
www.makiyama.com.br
III.
DAS 2.
PUBLICAÇÕES
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valoração e nota As
final
que apublicações
compõem serão
e se aplica
para todos
www.cismep.com.br.
demais
disponibilizadas
noossite
empregos
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I deste
1.www.makiyama.com.br.
A íntegra
deste quadro
Edital do
deCapítulo
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e a Edital.
Homologação deste Con-

pregoeira 19/01/2015.

curso Público serão publicadas
no Jornal
Oficial do Município de
IV. DA PROVA
OBJETIVA

nº 104/2014 - PAC nº 160/2014 – Objeto: Registro de Preço para

adequação da rede elétrica na sala para alimentar o raio X digital e

Betim/MG
bem como
nos sitesdewww.makiyama.com.
1. A Prova (EXTRATO),
Objetiva será composta
de questões
múltipla escolha, com 05

futura e eventual aquisição de equipamento médico (oftalmologia).

cercamento da área na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Norte,

brapresentado
e www.cismep.com.br.
As demais
publicações
serãoCISMEP
disponibilino Anexo II deste
Edital. CKM
Serviços Ltda.
– Edital

Foram julgadas vencedoras as empresas: ANDES COMERCIAL
LTDA nos Lotes 01 e 02; ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA. nos

ção e Reforma do Banco de Alimentos, no Município de Betim-MG,
referente ao Anexo VII – Minuta do Contrato, cláusula primeira do
objeto, página 33 do edital. Onde se lê: “...É objeto deste Contrato
a Contratação, sob o regime de empreitada a preços unitários, de
empresa de engenharia para execução das obras de complementação, sendo: instalações de centrais de redes de gazes medicinais,

e ainda encontra-se à venda na Coordenadoria Administrativa, Rua
Córsega, 318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10:00

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

(cinco) alternativas cada uma, que seguirão o conteúdo programático

tificamos a publicação da matéria publicada na data de 17/01/2015
neste órgão oficial. Onde lê-se “período de 12 (três) meses”, leia-se
“período de 12 (doze) meses”. Permanecem inalteradas as demais

PAL DO MÉDIO PARAOPEBA – Julgamento do Pregão Eletrônico

no município de Betim – MG. Leia-se: “...É objeto deste Contrato

DIO PARAOPEBA – CISMEP. CONCURSO PÚBLICO – EXTRA-

a Contratação, sob o regime de empreitada a preços unitários, de

TO DO EDITAL 001/2015. A Instituição de Cooperação Intermuni-

001/2015. 2. A Prova Objetiva tem no quadro abaixo definido as disciplinas,
itens, valoração e nota final que a compõem e se aplica para todos os
3. Condições de Habilitação: Obter nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta)
empregos
constante
quadro do Capítulo I deste Edital.
IV.
PROVA
OBJETIVA
e nãoDA
zerar
nenhuma
das disciplinas constantes da grade de prova.

cipal do Médio Paraopeba – CISMEP, por meio da CKM Serviços

1. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla esco-

processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A Pregoeira,

Ltda., torna pública, na forma prevista no artigo 37 da Constitui-

lha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, que seguirão o conteúdo

19/01/2015.

empresa de engenharia para execução das obras de Ampliação e Reforma do Banco de Alimentos, no Município de Betim-MG ...”. As

zadas no site www.makiyama.com.br.

Lotes 03 e 04; e CARL ZEISS DO BRASIL LTDA no Lote 05. O

3. Condições de Habilitação: Obter nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta)
e não zerar nenhuma das disciplinas constantes da grade de prova.

CRECHE

Para que não se alegue ignorância, INFORMAMOS QUE A ÍNTEGRA DO
PRESENTE
EXTRATO
encontra-se
disponível
nos
sites
www.makiyama.com.br e www.cismep.com.br. Betim, 19 de Janeiro de
2015. (A) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.

Edital de convocação para eleição da nova diretoria
da Creche Lar dos Inocentes
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
Para que não se alegue ignorância, INFORMAMOS QUE A ÍNTEGRA DO
– CISMEP. RETIFICAÇÃO – ATO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO
PRESENTE
EXTRATO
encontra-se
disponível
nos
sites
ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 003/2015 – INEXIGIBILIDADE DE
www.makiyama.com.br e www.cismep.com.br. Betim, 19 de Janeiro de
LICITAÇÃO Nº 001/2015. Retificamos a publicação da matéria publicada na
2015. (A) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.
data de 17/01/2015 neste órgão oficial. Onde lê-se “período de 12 (três)
meses”, leia-se “período de 12 (doze) meses”. Permanecem inalteradas as
demais disposições contidas no ato de ratificação. Betim (MG), 19 de janeiro
de 2015. (a) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
– CISMEP. RETIFICAÇÃO – ATO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 003/2015 – INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 001/2015. Retificamos a publicação da matéria publicada na
data de 17/01/2015 neste órgão oficial. Onde lê-se “período de 12 (três)
meses”, leia-se “período de 12 (doze) meses”. Permanecem inalteradas as
demais disposições contidas no ato de ratificação. Betim (MG), 19 de janeiro
de 2015. (a) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.

A Creche Lar dos Inocentes, situada à Rua: José Francisco
Guaracy, nº430, Vila Nossa Senhora das Graças, comunica que
estão abertas as inscrições de chapas para a eleição da nova
Diretoria para o biênio 2015/2016, as inscrições poderão ser
registradas de 10h às 16h,na secretaria da Creche do dia 02 de
fevereiro à 06 de fevereiro. A eleição acontecera no dia 13 de
fevereiro de 2015.

CIRCULAÇÃO NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS. VERSÃO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (31) 3539-4606

