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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMDE 002/2019  

 

 Processo Administrativo nº 01.078.961.19-85 
 
 

 
 Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM OFERTAR OPORTUNIDADES DE 

TRABALHO NAS MODALIDADES ALOCAÇÃO NO TRABALHO FORMAL E/OU QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS, REGULAMENTADO PELO 
DECRETO 17.136, DE 11 DE JULHO DE 2019, MEDIANTE CONCESSÃO DE INCENTIVOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
 
 

 Início de entrega da documentação: 14/08/2019. 
 
 
 

 Este Edital possui caráter permanente.  
 
 
 

 Formalização de Consultas: as consultas poderão ser formalizadas de acordo com o item 8 do Edital.  
 
 
 
 Site/E-mail para Consultas: www.pbh.gov.br/ estamosjuntos@pbh.gov.br  
 
 
 Fones: (31) 3277-4435 / 3277-1463 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pbh.gov.br/


                    Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

2 

 

1. DO PREÂMBULO 
 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, torna de 
conhecimento dos interessados que, mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, que possui caráter 
permanente, selecionará pessoas jurídicas interessadas em ofertar oportunidades de trabalho nas 
modalidades alocação do trabalho formal e/ou qualificação profissional para os beneficiários do PROGRAMA 
ESTAMOS JUNTOS, regulamentado pelo Decreto 17.136, de 11 de julho de 2019, mediante concessão de 
incentivos administrativos, conforme critérios especificados a seguir.  
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

 Lei 11.149, de 8 de janeiro de 2019 (Institui o Programa Estamos Juntos no Município de Belo Horizonte); 

 Lei 8.029, de 6 de junho de 2000 (Cria o Fórum Popular de Rua e dispõe sobre a política pública para a 

população de rua no Município); 

 Decreto 17.136, de 11 de julho de 2019 (Regulamenta o Programa Estamos Juntos e dá outras 

providências); 

 Decreto 16.809, de 19 de dezembro de 2017 (Regulamenta o parcelamento e o reparcelamento de 
créditos tributários, fiscais e de preços públicos).  

 

3. DO OBJETO 
 

3.1. O objeto do presente Chamamento Público, que possui caráter permanente, consiste em credenciar 
pessoas jurídicas interessadas em ofertar oportunidades de trabalho nas modalidades alocação no trabalho 
formal e/ou qualificação profissional aos beneficiários do PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS, regulamentado 
pelo Decreto 17.136, de 11 de julho de 2019, mediante a concessão de incentivos administrativos. 
 

3.2. Para fins deste Edital, considerar-se-á: 
 

a) Programa Estamos Juntos: conjunto de ações de inclusão produtiva destinado à população em situação de 
rua ou pessoas com trajetória de vida nas ruas do Município de Belo Horizonte. 
 

b) População em situação de rua: o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 
de maneira temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 
como moradia provisória. 
 

c) Inclusão produtiva: ações e programas que favorecem a promoção da autonomia econômica por meio da 
qualificação sócio-profissional e da inserção no mercado de trabalho, no empreendedorismo ou em 
empreendimentos da economia popular solidária. 
 

d) Alocação no trabalho formal: realizada por meio de captação de vagas de emprego de pessoas jurídicas 
interessadas em ofertar oportunidades de trabalho no âmbito do Programa Estamos Juntos, por intermédio 
da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
SUTE/SMDE.  
 

e) Qualificação profissional: formação profissional para o aprimoramento de competências necessárias para 
a execução de funções específicas demandadas pelo mercado de trabalho.  
 

4. DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS 
 

Nos termos da Lei 11.149, de 8 de janeiro de 2019: 
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4.1. São eixos do Programa Estamos Juntos: 
 

I - fomento à inclusão produtiva em serviços prestados por instituições, órgãos e entidades do Poder 
Executivo; 
II - fomento à criação de incentivos fiscais e administrativos para instituições públicas, privadas e da 
sociedade civil que garantirem vagas de emprego aos beneficiários do Programa; 
III - garantia de atendimento prioritário e especializado nos serviços e equipamentos públicos municipais da 
política de trabalho e renda e assistência social, bem como atuação na identificação de vagas de emprego e 
oportunidades de renda; 
IV - promoção da intersetorialidade e da integralidade na oferta de programas, projetos, benefícios e 
serviços públicos para os beneficiários do programa, considerando a necessidade de acompanhamento 
especializado para inserção e permanência no mundo do trabalho. 
 

4.2. Ficam definidas como áreas prioritárias para a prestação de serviços no âmbito do Programa de 
oportunidades profissionais e de inclusão produtiva: 
 

I - construção civil; 
II - indústria e comércio; 
III - serviços gerais e domésticos; 
IV - jardinagem, paisagismo e limpeza urbana; 
V - artesanato, criação e moda; 
VI - artes cênicas, artes plásticas, artes gráficas e audiovisual; 
VII - logística em eventos, turismo e gastronomia; 
VIII - beleza e estética. 
 

4.3. A participação no Programa não gera vínculo empregatício ou profissional entre os órgãos ou as 
entidades do Poder Executivo e o beneficiário. 
 

5. DA ALOCAÇÃO NO TRABALHO FORMAL 
 

5.1. A alocação no trabalho formal, a ser realizada por meio de captação de vagas de emprego, envolve as 
seguintes etapas: 
 

I – Cadastro das vagas captadas; 
II – Análise das competências dos beneficiários do Programa, conforme áreas de atuação; 
III – Coordenação do encaminhamento dos beneficiários para as vagas disponibilizadas; 
IV – Intermediação do contato entre empresas, instituições, órgãos, entidades, Poder Executivo e 
beneficiário;  
V – Monitoramento da contratação e o período de permanência do beneficiário na organização.  
 

5.2. A pessoa jurídica habilitada assinará Termo de Adesão, conforme Anexo 01, e posteriormente receberá, 
pela SUTE, o formulário de divulgação de vagas para preenchimento.  
 

6. DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

6.1. A inserção em atividades de qualificação profissional será realizada pelas pessoas jurídicas interessadas 
em qualificar os beneficiários no âmbito do Programa Estamos Juntos. 
 

6.1.1. O Município fará o levantamento das ofertas de qualificação profissional e o encaminhamento 
dos beneficiários para as vagas disponibilizadas de acordo com o interesse e as áreas de conhecimento, 
por meio da Coordenação do Programa. 
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6.1.2. As pessoas jurídicas interessadas em promover qualificação profissional, no âmbito do Programa, 
deverão dispor da infraestrutura necessária. 
 

6.2. A pessoa jurídica habilitada assinará Termo de Adesão, conforme Anexo 02, e posteriormente receberá, 
pela SUTE, o formulário de divulgação de vagas para preenchimento.  
 

6.3. No caso de desistência ou impossibilidade de oferta das vagas de qualificação aos beneficiários do 
Programa, a pessoa jurídica deverá comunicar à SUTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 

6.4. A rescisão implicará a perda do Selo de Responsabilidade Social adquirido em razão da adesão ao 
Programa.  
 

7. DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 
 

7.1. Dos requisitos para inscrição como beneficiários: 
 

I – estar em situação ou ter trajetória de vida nas ruas há no mínimo 06 (seis) meses no Município de Belo 
Horizonte; 
II – não possuir vínculo formal de trabalho, na hipótese da modalidade de que trata o inciso III, do art. 2º do 
Decreto 17.136/2019; 
III – aderir aos termos de participação, por meio da assinatura do Termo de Benefícios e Responsabilidades; 
IV – estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico –, com atualização cadastral mínima 
de 02 (dois) anos. 
 

7.2. O beneficiário poderá solicitar o desligamento do Programa a qualquer momento, por meio de 
formalização à SUTE. 
 

7.3. O beneficiário que prestar informação falsa ou usar de meio ilícito para a obtenção de vantagens será 
excluído do Programa por 01 (um) ano e, se reincidente, excluído definitivamente, sem prejuízo das sanções 
civis e penais aplicáveis. 
 

8. DOS INCENTIVOS ADMINISTRATIVOS 
 

8.1. Do Selo de Responsabilidade Social: 
 

8.1.1. O Selo de Responsabilidade Social é um instrumento de incentivo administrativo oferecido pelo 
Poder Executivo que traduz reconhecimento público às pessoas jurídicas que aderirem ao Programa. 
 

8.1.2. O Selo será concedido às pessoas jurídicas que inserirem pelo menos 01 (um) beneficiário em 
vagas de emprego ou no mínimo 10 (dez) beneficiários em oportunidades de qualificação profissional. 
 

8.1.3. Na modalidade alocação no trabalho formal, para garantir a permanência do direito ao Selo de 
Responsabilidade Social, a pessoa jurídica deverá apresentar a cada 06 (seis) meses à SUTE, 
comprovação do vínculo empregatício do beneficiário contratado. 
 

8.1.4. Em se tratando de qualificação profissional, a pessoa jurídica deverá comprovar a oferta de no 
mínimo dez vagas a cada doze meses. 
 

8.2. Do Parcelamento Extraordinário: 
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8.2.1. As instituições públicas, privadas e da sociedade civil que garantirem vagas de emprego aos 
beneficiários do Programa Estamos Juntos, na forma prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº 11.149, de 
8 de janeiro de 2019, poderão optar pelo parcelamento extraordinário na forma prevista no art. 3º-A do 
Decreto nº 16.809, de 19 de dezembro de 2017. 
 

8.2.2 A manutenção do parcelamento extraordinário de que trata o subitem 8.2.1 fica condicionada à 
apresentação de atestado emitido pelo Subsecretário de Trabalho e Emprego, de que a instituição 
empregadora registrou em seu quadro de empregados pelo menos 01 (um) beneficiário do Programa 
por, no mínimo, 2/3 (dois terços) do período correspondente aos 06 (seis) meses anteriores ao 
atestado. 
 

8.2.2.1 Para o cômputo dos dois terços supracitados, poderá ser considerada a soma de períodos 
de contrato de mais de um beneficiário. 
 

8.2.2.2 O atestado de que trata o subitem 8.2.2 deverá ser emitido após seis meses do início da 
concessão do parcelamento extraordinário e assim sucessivamente até o fim do pagamento 
integral do crédito parcelado. 
 

8.2.2.3 A falta do atestamento na forma e no prazo previstos no subitem 8.2.2 implicará no 
cancelamento do parcelamento extraordinário, sujeitando-se o crédito correspondente às 
mesmas regras definidas no Decreto nº 16.809, de 19 de dezembro de 2017, para o 
reparcelamento, se for o caso. 

 

8.3. Anualmente o Poder Executivo Municipal premiará o Parceiro Destaque do Programa, que corresponde 
à pessoa jurídica que inserir o maior número de beneficiários em vagas de emprego ou de qualificação. 
 

9. DAS CONSULTAS 
 

Pedidos de esclarecimentos deverão ser entregues na Diretoria de Qualificação e Intermediação de mão de 
obra, da SUTE, situada na Avenida Augusto de Lima, 30 – 18º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP 
30.130-005, no horário de 09:00 às 17:00 horas.  
 

10. DO CREDENCIAMENTO 
 

10.1. Poderão participar do presente processo de credenciamento as pessoas jurídicas que apresentarem a 
seguinte documentação: 
 

I – cópia do ato constitutivo ou do contrato social e alterações, devidamente inscrito no registro 
competente, ou cópia da autorização do Poder Executivo para funcionamento, conforme o caso; 
 

II – cópia do documento de identidade do responsável legal da pessoa jurídica, nos termos previstos no 
estatuto ou contrato social, ou cópia do instrumento de mandato, no caso de a pessoa jurídica estar agindo 
por intermédio de procurador devidamente constituído. 
 

11. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 

11.1. A documentação exigida no item 10 deverá ser protocolada a partir do dia XX de XXXX de 2019, em 
dias úteis, no horário de 09:00 às 17:00 horas, na Avenida Augusto de Lima, 30 – 18º andar, Centro – Belo 
Horizonte/MG, na Diretoria de Qualificação e Intermediação de mão de obra, da SUTE, contendo na parte 
externa e frontal do envelope os seguintes dizeres: 
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11.2. Os envelopes entregues em local ou período diferentes não serão objeto de análise. 
 

11.3. Todos os cadastros apresentados, que cumpram as exigências deste Chamamento, serão aceitos. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 

12.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo interessado.  
 

12.2. Este edital só poderá ser impugnado em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o início do 
recebimento da documentação, devendo a Administração julgar e responder em até 03 (três) dias úteis.  
 

12.3. Após a publicação no Diário Oficial do Município - DOM do julgamento referente ao credenciamento, o 
interessado poderá interpor recurso no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  
 

12.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

12.5. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e devem ser 
protocoladas junto à Diretoria de Qualificação e Intermediação de mão de obra, da SUTE, impreterivelmente 
no horário de 09:00 às 17:00 horas. 
 

13. DA CONTRATAÇÃO 
 

Após a entrega e conferência da documentação, a pessoa jurídica habilitada será convocada pela SUTE para 
a assinatura do Termo de Adesão. 
 

14. DOS COMPROMISSOS 
 

14.1. CABE ÀS PESSOAS JURÍDICAS: 
 

14.1.1. Cumprir integralmente o Termo de Adesão; 
 

14.1.2. Utilizar o Selo somente na divulgação associadas aos seus produtos/serviços, tais como: embalagens, 
envelopes, cartazes e impressos e demais mídias. 
 

14.1.3. Zelar, no que lhe couber, pela imagem do Município de Belo Horizonte; 
 

14.1.4. Não utilizar o Selo fora dos propósitos do Programa ou fora dos propósitos do ambiente institucional 
e corporativo; 
 

14.1.5. Não utilizar o Selo para promoção pessoal ou de partidos políticos ou pessoas ligadas a eles; 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUBSECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO SMDE 002/2019 
 

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
NOME: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
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14.1.6. Zelar pelos direitos humanos, trabalhistas, das mulheres, dos idosos, das pessoas com deficiência, em 
todas as suas ações internas e externas. 
 

14.2. CABE AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

14.2.1. Acompanhar o cumprimento pela Pessoa Jurídica das ações do Termo de Adesão, auxiliando na sua 
execução. 
 

14.2.2. Dar divulgação à adesão das Pessoas Jurídicas ao Programa; 
 
14.2.3. Zelar, no que lhe couber, pela imagem das Pessoas Jurídicas; 
 
14.2.4. Não utilizar o nome ou imagem das Pessoas Jurídicas fora dos propósitos deste Programa. 
 

15. DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA MODALIDADE DA ALOCAÇÃO NO TRABALHO 
FORMAL 
 

15.1. No caso de rescisão da contratação de beneficiário do Programa, a pessoa jurídica deverá comunicar à 
SUTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

15.1.1. Após a rescisão de contratação do beneficiário, a pessoa jurídica deverá reencaminhar a vaga 
de trabalho para seleção de novo beneficiário no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

15.1.2. Caso não haja reencaminhamento para preenchimento da vaga no prazo estipulado no 
subitem 15.1.1, o Termo de Adesão poderá ser rescindido. 
 

15.1.3. A rescisão que trata o subitem 15.1 implicará a perda do Selo de Responsabilidade Social em 
razão da adesão ao Programa, caso não garanta a permanência, conforme disposto no subitem 8.1.3 
deste Edital. 
 

15.1.4. No que tange à concessão do benefício de parcelamento extraordinário, quando se verificar a 
situação prevista no subitem 8.2.2.3 deste Edital, haverá a perda do benefício e a rescisão do termo de 
adesão, nos termos do Decreto Municipal 16.809/2017. 

 

16. DA RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO 
 

16.1. O Termo de Adesão poderá ser rescindido por iniciativa do Poder Executivo Municipal, a qualquer 
tempo, quando constatadas irregularidades ou descumprimento da legislação pertinente ao Programa 
Estamos Juntos ou por iniciativa da parte aderente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

16.2. A rescisão implicará a perda dos benefícios adquiridos em razão da adesão ao programa. 
 

17. DA HOMOLOGAÇÃO 
 

A homologação do presente certame compete ao titular da Subsecretaria de Trabalho e Emprego e deverá 
ser publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Os beneficiários do Programa, nas modalidades previstas neste Edital, quais sejam, Alocação no Trabalho 
Formal e Qualificação Profissional, não farão jus aos auxílios descritos no art. 7º da Lei Municipal 
11.149/2019.  
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19. DOS ANEXOS 
 

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 

- Anexo 01 : Termo de Adesão para Alocação no Trabalho Formal; 
- Anexo 02 : Termo de Adesão para Qualificação Profissional. 
 

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2019. 

 

 

 
 

Cláudio Chaves Beato Filho 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
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ANEXO 01 
 

TERMO DE ADESÃO 
 

ALOCAÇÃO NO TRABALHO FORMAL 
 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, estabelecido na Avenida 

Afonso Pena, 1.212, Centro, nesta Capital, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Chaves Beato Filho, e  

_______________________ (Nome), inscrita no CNPJ sob o nº _____________, representada 

por_____________________, portador do CPF nº _____________, (RG), situada na (Rua/Avenida) , (Cidade, 

Estado, CEP), neste ato denominada ADERENTE, resolvem celebrar, com fundamento no Decreto 17.136, de 

11 de Julho de 2019 e Lei nº 11.149, de 08 de Janeiro de 2019, TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA 

ESTAMOS JUNTOS, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1ª - Por meio deste Termo, a ADERENTE declara que deseja participar do Programa Estamos 

Juntos, que corresponde a um conjunto de ações de inclusão produtiva destinado à população em situação 

de rua ou pessoas com trajetória de vida nas ruas no Município de Belo Horizonte. 

CLÁUSULA 2ª – A ADERENTE se responsabiliza por: 

I - Dar ciência à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Subsecretaria de Trabalho 

e Emprego - SUTE, quando for formalizada a contratação e acompanhar periodicamente os contratados, 

visando monitorar seu desenvolvimento na empresa; 

II - Oferecer condições dignas de trabalho a todos os contratados; 

III - Promover a integração dos colaboradores recém-contratados com os demais funcionários da empresa; 

IV - Assegurar que os salários pagos satisfaçam os padrões mínimos locais e que estejam em conformidade 

com a convenção coletiva da categoria e legislação vigente; 

V - Cumprir todas as disposições constitucionais e leis trabalhistas previstas na Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT; 

VI - Comunicar com celeridade à SUTE eventual desligamento de colaborador contratado por meio do 

Programa Estamos Juntos. 

CLÁUSULA 3ª – Será concedido o Selo de Responsabilidade Social às pessoas jurídicas que inserirem pelo 

menos 01 (um) beneficiário em vagas de emprego, estando a permanência desse reconhecimento sujeita à 

apresentação, a cada 06 (seis) meses, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da 

Subsecretaria de Trabalho e Emprego, a comprovação do vínculo empregatício do beneficiário contratado. 

CLÁUSULA 4ª - Anualmente o Poder Executivo Municipal premiará o Parceiro Destaque do Programa, que 

corresponde à pessoa jurídica que inserir o maior número de beneficiários em vagas de emprego. 
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CLÁUSULA 5ª – As pessoas jurídicas que garantirem vagas de emprego aos beneficiários do Programa 

Estamos Juntos poderão optar pelo parcelamento extraordinário na forma prevista no art. 3º-A do Decreto 

nº 16.809, de 19 de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA 6ª - A garantia de permanência do benefício administrativo de parcelamento, conforme o art. 3º-

A do Decreto nº 16.809, de 19 de dezembro de 2017, fica condicionada à apresentação de atestado emitido 

pelo Subsecretário de Trabalho e Emprego – SUTE, de que a instituição empregadora registrou em seu 

quadro de empregados, no mínimo, 01 (um) beneficiário do Programa por pelo menos 2/3 (dois terços) do 

período correspondente aos 06 (seis) meses anteriores ao atestado. 

CLÁUSULA 7ª - Para o cômputo dos 2/3 (dois terços) supracitados, poderá ser considerada a soma de 

períodos de contrato de mais de um beneficiário, de acordo com o art. 3º-A do Decreto nº 16.809, de 19 de 

dezembro de 2017. 

CLÁUSULA 8ª - Conforme previsto no art. 3º-A do Decreto nº 16.809, de 19 de dezembro de 2017, deverá 

ser emitido atestado no primeiro mês subsequente ao período de 06 (seis) meses que se inicia no mês da 

concessão do parcelamento extraordinário e assim, sucessivamente, até o final do pagamento integral do 

crédito parcelado. A falta desse atestamento implicará o cancelamento do parcelamento extraordinário, 

sujeitando-se o crédito correspondente às mesmas regras definidas neste decreto para o reparcelamento, se 

for o caso. 

CLÁUSULA 9ª - O Termo de Adesão poderá ser rescindido por iniciativa do Poder Executivo Municipal, a 

qualquer tempo, quando constatadas irregularidades ou descumprimento da legislação pertinente ao 

Programa Estamos Juntos, ou pela parte aderente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA 10ª – As Pessoas Jurídicas são responsáveis por zelar pela imagem das partes envolvidas, 

cumprindo os requisitos legais. 

CLÁUSULA 11ª – A produção e divulgação de peças publicitárias que envolvam a marca do Município de Belo 

Horizonte deverão ter autorização prévia. 

CLÁUSULA 12ª – Cabe às Pessoas Jurídicas zelar pelos direitos humanos, trabalhistas, das mulheres, dos 

idosos, das pessoas com deficiência, em todas as suas ações internas e externas. 

CLÁUSULA 13ª - As partes elegem o foro de Belo Horizonte para dirimir as questões decorrentes deste 

Termo de Adesão. 

E, por se acharem justas, as partes assinam o presente Termo de Adesão, em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de _________. 

 

_________________________________________ 
Representante da Aderente 
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ANEXO 02 
 

TERMO DE ADESÃO 
 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, estabelecido na Avenida 

Afonso Pena, 1.212, Centro, nesta Capital, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Chaves Beato Filho, e  

_______________________ (Nome), inscrita no CNPJ sob o nº _____________, representada 

por_____________________, portador do CPF nº _____________, (RG), situada na (Rua/Avenida) , (Cidade, 

Estado, CEP), neste ato denominada ADERENTE, resolvem celebrar, com fundamento no Decreto 17.136, de 

11 de Julho de 2019 e Lei nº 11.149, de 08 de Janeiro de 2019, TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA 

ESTAMOS JUNTOS, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1ª - Por meio deste Termo, a ADERENTE declara que deseja participar do Programa Estamos 

Juntos, que corresponde a um conjunto de ações de inclusão produtiva destinado à população em situação 

de rua ou pessoas com trajetória de vida nas ruas no Município de Belo Horizonte. 

CLÁUSULA 2ª – As pessoas jurídicas interessadas em promover qualificação profissional, no âmbito do 

Programa, deverão dispor da infraestrutura necessária. 

 CLÁUSULA 3ª – No caso de desistência ou impossibilidade de oferta das vagas de qualificação aos 

beneficiários do Programa, a pessoa jurídica deverá comunicar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, por meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego - SUTE, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, para formalização da rescisão do Termo. 

CLÁUSULA 4ª - O Termo de Adesão poderá ser rescindido por iniciativa do Poder Executivo Municipal, a 

qualquer tempo, quando constatadas irregularidades ou descumprimento da legislação pertinente ao 

Programa Estamos Juntos. 

CLÁUSULA 5ª - Será concedido o Selo de Responsabilidade Social às pessoas jurídicas que inserirem no 

mínimo 10 (dez) beneficiários em oportunidades de qualificação profissional no período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA 6ª – A comprovação das ofertas de oportunidades de qualificação profissional será feita por meio 

de declaração a ser entregue na Gerência de Qualificação Profissional na Av. Augusto de Lima, 30, 18º andar, 

Centro - Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-001, no horário de atendimento de 09:00 às 17:00 horas, ou por 

e-mail a ser enviado para estamosjuntos@pbh.gov.br. 

CLÁUSULA 7ª - Anualmente o Poder Executivo Municipal premiará o Parceiro Destaque do Programa, que 

corresponde à pessoa jurídica que inseri 

r o maior número de beneficiários em vagas de qualificação profissional. 

CLÁUSULA 8ª – As Pessoas Jurídicas são responsáveis por zelar pela imagem das partes envolvidas, 

cumprindo os requisitos legais. 

mailto:estamosjuntos@pbh.gov.br
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CLÁUSULA 9ª – A produção e divulgação de peças publicitárias que envolvam a marca do Município de Belo 

Horizonte deverão ter autorização prévia. 

CLÁUSULA 10ª – Cabe às Pessoas Jurídicas zelar pelos direitos humanos, trabalhistas, das mulheres, dos 

idosos, das pessoas com deficiência, em todas as suas ações internas e externas. 

CLÁUSULA 11ª - As partes elegem o foro de Belo Horizonte para dirimir as questões decorrentes deste 

Termo de Adesão. 

E, por se acharem justas, as partes assinam o presente Termo de Adesão, em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de _________. 

 

________________________________________ 

Representante da Aderente 

 

 

 

 

 
 
 


