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Nº Ano Nº Ano

23/05/2013 003 2013 TCT 045 2009 Outros

Atuação conjunta dos partícipes com a finalidade de assegurar que os 
valores oriundos de transações firmadas pelo Ministério Público do 

Trabalho-MPT destinados ao Fundo Especial do Ministério Público – 
FUNEMP sejam utilizados para fomentar e promover projetos de defesa do 
meio ambiente, infância e juventude e outros direitos difusos e coletivos no 

Estado de Minas Gerais.

Ministério Público do Trabalho, por 
intermédio da Procuradoria Regional do 

Trabalho da 3ª Região
13/06/2013

12/06/2013 004 2013 Contrato 213 2011 Locação de imóvel Locação das salas 401, 402, 403, 404 e 405 do imóvel situado na Rua 
Custódio Junqueira, n° 66, Centro, em Leopoldina/MG.

Humberto Ladeira Costa 16/07/2013

05/07/2013 005 2013 Contrato 090 2013 Prestação de serviços

Prestação de serviço de acesso à internet em banda larga para a 
Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, incluindo o fornecimento dos 

equipamentos necessários à ativação da rede local, em regime de 
comodato, além de configuração, suporte e manutenção, com velocidade 

de 5 Mbps.

WS Telecom Ltda.-ME 25/07/2013

30/08/2013 006 2013 Contrato 073 2008 Concessão de uso

Concessão de uso de área pública de aproximadamente 85,90m2, coberta, 
para a exploração de comércio de uma lanchonete, a ser instalada no pilotis 

do Edifício José Campomizzi Filho, situado na Av. Álvares Cabral, 1740, 
Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG

Comercial Nunes Ltda. 11/09/2013

13/09/2013 007 2013 Contrato 289 2010 Locação de imóvel
Locação do imóvel situado na Rua Alfredo Renault, n° 97, Centro, em 

Barbacena/MG.
Luiz Henrique de Oliveira Araújo, 

representado pela ACJ Imóveis S/C Ltda. 05/10/2013

17/11/2013 008 2013 Contrato 252 2008 Locação de imóvel Locação da sala 404 do Edifício Manhattan, situado na Rua Prefeito 
Chagas, n.° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG.

José Carlos de Carvalho 01/11/2013

23/08/2013 009 2013 Contrato 233 2011 Cessão de uso
Cessão onerosa do 6º pavimento do prédio do Fórum da Comarca de 
Pouso Alegre/MG, com área de 1.100 m2, localizado na Avenida Luiz 

Carlos Vilela, n° 245. 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais 01/11/2013

03/12/2013 010 2013 Convênio 039 2009 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados nos cursos de 
graduação das entidades mantidas pelo Instituto Mineiro de Educação e 
Cultura Uni-BH S/A, do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), 
oportunidade para aprimorar e colocar em prática conhecimentos teóricos 
adquiridos, por intermédio de estágios, bem como facilitar sua inserção no 
mercado de trabalho, através dos estágios oferecidos pela Procuradoria.

Instituto Mineiro de Educação e Cultura 
UNI-BH S/A, mantenedor do Centro 

Universitário de Belo Horizonte UNI-BH
16/12/2013

03/12/2013 011 2013 Convênio 022 2009 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados nos cursos de 
graduação das entidades mantidas pela Sociedade Mineira de Cultura, 
reunidas sob a denominação Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, oportunidade para aprimorar e colocar em prática conhecimentos 
teóricos adquiridos, por intermédio de estágios, bem como facilitar sua 

inserção no mercado de trabalho .

Sociedade Mineira de Cultura, entidade 
mantenedora da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais
16/12/2013

03/12/2013 012 2013 Convênio 025 2012 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados em cursos de 
graduação do Centro Universitário UNA, exceto Direito, oportunidade para 

aprimorarem e colocarem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos, 
por intermédio de estágios oferecidos pela Procuradoria e, dessa forma, 

facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

Minas Gerais Educação S/A, 
mantenedora do Centro Universitário 

UMA
16/12/2013
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03/12/2013 013 2013 Convênio 053 2012 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados em cursos de 
graduação de Engenharia Civil da FUNEDI, oportunidade para aprimorarem 

e colocarem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos, por 
intermédio de estágios oferecidos pela Procuradoria nas Promotorias de 
Justiça de Defesa do Cidadão de Divinópolis e, dessa forma, facilitar sua 

inserção no mercado de trabalho.

Fundação Educacional de Divinópolis 16/12/2013

03/12/2013 014 2013 Convênio 025 2009 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados nos cursos de 
graduação da FUMEC, oportunidade para aprimorar e colocar em prática 
conhecimentos teóricos adquiridos, por intermédio de estágios, bem como 

facilitar sua inserção no mercado de trabalho através dos estágios 
oferecidos pela Procuradoria.

Fundação Mineira de Educação e Cultura 16/12/2013

03/12/2013 015 2013 Convênio 028 2009 Convênio

Estabelecer vínculo entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS e a UFMG, credenciada pelo Ministério da Educação, 

visando proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de 
graduação da UFMG, a oportunidade de serem incluídos no Programa de 
Estágio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, preparando-os 
para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do 
exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, 
em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de 

ensino.

Universidade Federal de Minas Gerais, 
com interveniência da Fundação 

Universitária Mendes Pimentel-FUMP
16/12/2013

03/12/2013 016 2013 Convênio 023 2009 Convênio

Proporcionar aos estudantes de nível superior, matriculados nos cursos de 
graduação das entidades mantidas pelo Instituto, reunidas sob a 

denominação Centro Universitário Newton Paiva, oportunidade para 
aprimorar e colocar em prática conhecimentos teóricos adquiridos, por 
intermédio de estágios, bem como facilitar sua inserção no mercado de 

trabalho através dos estágios oferecidos pela Procuradoria.

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira 
Ltda. 16/12/2013

10/12/2013 017 2013 Convênio 080 2010 Convênio

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que possibilitem 
a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a indicação de sócios 

da Abes-MG que sejam profissionais e especialistas do setor de 
saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, que possam realizar 
consultorias no que tange aos direitos e interesses difusos e coletivos 

tutelados pelo Ministério Público.

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental Seção Minas Gerais-

ABES-MG
11/12/2013

10/12/2013 018 2013 Convênio 002 2011 Convênio

Intercâmbio técnico-científico entre os partícipes e a promoção de ações 
que viabilizem prevenir, coibir e repreender toda e qualquer conduta efetiva 

ou potencialmente degradadora ao meio ambiente nas Comarcas 
pertencentes à bacia do Rio Doce, relacionadas no Anexo Único, tendo em 

vista a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente na 
região.

Centro Universitário do Leste de Minas 
Gerais - UNILESTE, por intermédio de 

sua entidade mantenedora, a União 
Brasiliense de Educação e Cultura - 

UBEC

11/12/2013
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10/12/2013 019 2013 Convênio 022 2011 Convênio

Intercâmbio técnico, científico e a promoção de ações para prevenir, coibir 
e repreender toda e qualquer conduta efetiva ou potencialmente 

degradadora dos direitos e interesses difusos e coletivos tutelados pelo 
Ministério Público, tendo em vista sua preservação, conservação e 
recuperação e que visa, ainda, proporcionar ao Ministério Público 

assessoramento técnico-científico em atividades que necessitem de 
assunção de responsabilidade técnica, bem como dar efetividade às ações 
promovidas pelo Ministério Público nas suas diversas áreas de atuação, em 

conformidade com o Plano de Trabalho, parte integrante do convênio.

Fundação Gorceix 11/12/2013

10/12/2013 020 2013 Convênio 063 2009 Convênio

Intercâmbio técnico, científico e a promoção de ações que viabilizem 
prevenir, coibir e repreender toda e qualquer conduta efetiva ou 

potencialmente degradadora na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e, por 
decorrência, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo em vista a 

sua preservação, conservação e recuperação.

Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas 11/12/2013

10/12/2013 021 2013 Convênio 030 2011 Convênio

Intercâmbio técnico, científico e a promoção de ações na área da 
Engenharia e da Arquitetura e Urbanismo, que viabilizem prevenir, coibir e 
repreender toda e qualquer conduta efetiva ou potencialmente degradadora 

dos direitos e interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério 
Público, tendo em vista a sua preservação, conservação e recuperação, em 

conformidade com o Plano de Trabalho.

Fundação Centro Tecnológico de Juiz de 
Fora 11/12/2013

10/12/2013 022 2013 Convênio 013 2011 Convênio

Execução de Programa de Capacitação Prática, no âmbito do Laboratório 
de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD, do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, do 
MJ, para servidor(a) do MP-MG que tenha atuação no Laboratório de 

Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro desse Ministério Público (LAB-
MPMG), com vistas à difusão do Método LAB-LD e ao fortalecimento das 

ações de combate à lavagem de dinheiro

União , por intermédio do Ministério da 
Justiça

11/12/2013

11/12/2013 023 2013 Convênio 023 2011 Convênio

Mútua cooperação entre os participes, com a finalidade de assegurar ao 
jovem em situação de risco de qualquer natureza, com absoluta prioridade, 
o trabalho educativo, a escolarização e a profissionalização, segundo regras 
básicas do artigo 227 da Constituição Federal, através do Programa Social 
de Trabalho Educativo e Profissionalizante, consubstanciado em contrato 
de trabalho especial, escrito, atrelado a programa de formação profissional 

metódica.

Fundação de Ensino Técnico René 
Barsan-FETI, com a interveniência da 

Legião de Assistência Cristã-LAC
12/12/2013

23/12/2013 024 2013 Contrato 41618 41618

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que possibilitem 
a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a indicação de sócios 

da Abes-MG que sejam profissionais e especialistas do setor de 
saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, que possam realizar 
consultorias no que tange aos direitos e interesses difusos e coletivos 

tutelados pelo Ministério Público.

Montele Indústria de Elevadores Ltda. 24/12/2013
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