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Evento reúne cerca de 700 participantes e dá início aos Jogos dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras de Contagem, que acontece em toda a cidade
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balhador, a Prefeitura de Contagem 
realizou, nesta segunda-feira, 1º de 
maio, a 1ª Corrida Rústica João César 
de Oliveira. Cerca de 700 atletas parti-
ciparam da corrida de 10 km, divididos 
em 13 categorias, entre masculino e 
feminino. Também competiram dez 
deficientes visuais e um cadeirante.

Visando entrar para o cenário 
nacional do atletismo, a corrida 
distribuiu prêmios em diversas faixas, 
totalizando R$ 15 mil. Os primeiros 
colocados de cada categoria recebe-
ram um cheque da Caixa Econômica 
Federal, uma das patrocinadoras do 
evento, de valores que variam entre 
R$ 50 e R$ 1 mil, conforme a categoria 
e classificação.

Os vencedores da classificação geral 
foram: João Ferreira de Lima (da equipe 
Cruzeiro) e Jennifer Araújo dos Santos. 
Ambos receberam um cheque no valor 
de R$ 1 mil.  

A Corrida dá início aos Jogos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras de 
Contagem, que acontece em toda a 
cidade. O torneio contempla trabalha-
dores de empresas públicas e privadas 
nas diversas modalidades esportivas.  

Inclusão
A participação das pessoas porta-

doras de deficiência deu destaque ao 
evento. A corrida reforçou a política de 
inclusão, promoção e proteção aos de-
ficientes físicos. A prefeita Marília Cam-
pos ressaltou que várias medidas estão 
sendo providenciadas, em especial, a 
licitação de transporte gratuito para 
portadores de necessidades especiais

De acordo com o secretário muni-
cipal de Educação, Esportes e Cultura, 
Lindomar Diamantino, existem cerca 
de 700 deficientes registrados na rede 
municipal de ensino. “Por isso estamos  
criando o Centro de Referência para 
Pessoas com Deficiência”, afirmou. 

Contagem realiza 1ª Corrida Rústica 
João César de Oliveira

Geral masculino:
1.º colocado – João Ferreira de Lima 
– categoria 30 a 34 anos – equipe 
Cruzeiro
2.º colocado – Lindomar Modesto 
de Oliveira – categoria 30 a 34 anos 
– equipe Cruzeiro
3.º colocado – Willian Salgado – ca-
tegoria 25 a 29 anos – equipe Papa 
Léguas Unimed.

Geral feminino:
1.º colocado – Jennifer Araújo dos 
Santos – categoria 30 a 34 anos  
2.º colocado – Andréia de Lima 
– categoria 25 a 29 anos – equipe 
Cruzeiro
3.º colocado – Kelly Imaculada Lopes 
– categoria 35 a 39 anos 

Deficiente Visual: 
1.º colocado masculino – Carlos José 
Barto
1.º colocado feminino – Doris Fer-
nandes

Confira a classificação da 1ª 
Corrida Rústica João César 
de Oliveira:

Largada da 1ª Corrida 
Rústica João César de 
Oliveira 
Abaixo premiação dos 
vencedores
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Atos do Executivo

Leis

LEI nº 3.993, de 25 de abril de 2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança Pública – CONSEP- 133 CIA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública o Conselho 

Comunitário de Segurança Pública – CONSEP3 – 133 CIA, 

com sede neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 25 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 3.994, de 25 de abril de 2006
Reconhece de utilidade pública a Associação Movimento 

Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de Ouro.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida como entidade de utilidade pú-

blica a Associação Movimento Sócio-Cultural e Esportivo 

Medalhas de Ouro, com sede neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 3.995, de 27 de abril de 2006
Altera a Lei nº 3.963, de 27 de outubro de 2005, que au-

toriza o Município de Contagem a celebrar convênio com 

o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de ingressar e 

participar do Programa Máquinas para o Desenvolvimen-

to, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do art. 2º da Lei nº 3.963, de 27 de outu-

bro de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 2º Fica o Município de Contagem autorizado a 

permitir que o Estado de Minas Gerais retenha, mensal-

mente, nas parcelas das quotas partes de recursos que 

deve ao Município, relativos ao repasse obrigatório de 

receitas tributárias, o montante de até R$216.900,00 

(duzentos e dezesseis mil e novecentos reais), a título de 

contrapartida financeira, em favor do Fundo Máquinas 

para o desenvolvimento.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Decretos

DECRETO nº 358, de 27 de abril de 2006
Altera o Decreto nº 035, de 31 de janeiro de 2005, que 

designa representantes para compor o Conselho Munici-

pal de Alimentação Escolar.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o Ofício nº 328/

GAB/SEDUC/2006, da Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura;

DECRETA

Art. 1º O §3º, do art. 1º, do Decreto nº 035, de 31 de 

janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

§3º Representantes dos professores:

I – Donaldo Antônio de Castro Pedroso - Titular

II – Josafá Santos Silva – Suplente 

III – Heloísa Helena de Almeida Froes Caputo - Titular

IV – Rosilene Maria Nascimento – Suplente”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura

DECRETO nº 359, de 27 de abril de 2006
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 

área que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 

92, XIII da Lei Orgânica do Município e considerando o 

Ofício 033/05 - COMPAC;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, com base 

no art. 5°, alínea “n”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, área medindo 455m², localizada na Rua Bernardo 

Monteiro, nº 570, Sede, neste Município.

Art. 2º A área de que trata o art. 1º deste Decreto 

destina-se à construção de anexo à Casa da Cultura Nair 

Mendes Moreira.

Art. 3º A despesa decorrente da execução do disposto 

neste Decreto correrá por conta das dotações orçamentá-

rias consignadas em Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada 

a promover a desapropriação de pleno domínio da área 

descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfei-

torias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a 

urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 

21 de junho de 1941.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

DECRETO nº 360, de 27 de abril de 2006
Abre Crédito Adicional Especial, anula dotações e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro 

de 2005;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o Crédito Adicional Especial às seguin-

tes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.367.0041.2097.33504100.010100 161.399,98

 1.12.1.12.361.0038.2093.33504100.010100 60.000,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33504100.010100 18.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33504100.010000 40.014,82

 1.12.1.27.812.0044.2102.33504100.010000 50.000,00

TOTAL 329.414,80

Art.2º. Para fazer face ao Crédito Adicional Especial cons-

tante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos 

provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 

orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despe-

sa/Fonte

VALORES 

R$

 1.12.1.12.361.0037.2091.33903300.010100 18.000,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903000.010100 30.000,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.010100 20.000,00

 1.12.1.12.361.0038.2093.44905200.010100 10.000,00

 1.12.1.12.367.0041.2097.33903000.010100 24.000,00

 1.12.1.12.367.0041.2097.33903900.010100 68.812,80

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903900.010000 5.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903000.010000 9.400,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903300.010000 4.202,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903900.010000 10.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.44905200.010000 5.000,00

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.010000 25.000,00

 1.12.1.27.812.0044.2102.44905200.010000 100.000,00

TOTAL 329.414,80

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

DECRETO nº 361, de 28 de abril de 2006
Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá 

outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 5º, da Lei Municipal nº 3.981, de 28 de dezembro 

de 2005:

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às 

seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

1.10.1.11.333.0018.2043.33904800.010000 40.000,00

1.10.2.08.244.0019.2045.33504300.010000 1.100.000,00

1.10.3.08.243.0019.2079.33903600.010000 2.760,00

1.12.2.12.122.0013.2115.33903200.010000 10.000,00

1.12.2.12.122.0013.2115.33903900.010000 14.200,00

1.13.2.10.122.0023.2048.33903500.020100 90.000,00

TOTAL 1.256.960,00

Art.2º Para fazer face ao crédito adicional suplementar 

constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados 

recursos provenientes de anulação parcial das seguintes 

dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.09.1.04.126.0031.2076.33903900.010000 200.000,00

 1.09.1.04.126.0031.2076.44905200.010000 900.000,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903900.010000 2.760,00

 1.11.1.15.451.0009.2021.33909300.010000 40.000,00

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903000.010000 24.200,00

 1.13.2.10.122.0023.2048.33903700.020100 90.000,00

TOTAL 1.256.960,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

DECRETO nº 362, de 28 de abril de 2006
Nomeia membros para compor o Conselho Municipal 

de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de 

Contagem - COMPAC para o biênio 2006/2007 e dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 

2.961, de 11 de julho de 1997,

DECRETA:

Art. 1o Ficam nomeados para compor o Conselho Muni-

cipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de 

Contagem os seguintes membros:

I - Representantes do órgão municipal responsável pela 

Cultura:

a)  Eclair Maria Pedra da Silva – Titular

b)  Rozilda Jacinta Lopes – Suplente

c)  Anderson Cunha Santos – Titular

d)  Noêmia Rosana de Andrade – Suplente

II - Representantes do órgão municipal responsável pelo 

planejamento:

a)  Adriana de Castro Resende - Titular

b)  Carmelito Pereira Loyola -  Suplente

III - Representantes do órgão municipal responsável pelo 

Meio Ambiente:

a)  Lorena Valadares Bahia Costa - Titular

b)  Renata Ribeiro Rêda - Suplente

IV - Representantes do órgão municipal responsável pelo 

Desenvolvimento Urbano:

a)  Alex Levy Ferreira – Titular

b)  André de Castro Meireles – Suplente

V - Representantes do Poder Legislativo Municipal, indica-

dos pela Câmara Municipal de Contagem:

a)  Ronaldo Soares dos Santos – Titular

b)  Tanaildes Braz da Silva – Suplente

VI – Representantes dos profissionais da área de ciências 

humanas, indicados por entidades representativas de 

classe:

a)  Joacy Severino da Silva – Titular

b)  Eunildes Socorro de Souza – Suplente

c)  Soraia Peixoto Maciel Brasil – Titular

d)  Daniel da Silva Oliveira – Suplente

VII - Representantes da área de Direito, indicados pela 

OAB – 83a seção

a)  Loane de Matos Ferreira – Titular

b)  Exupério de Oliveira Gomes – Suplente

VIII - Representantes de entidades culturais do município, 

sem fins lucrativos

a)  Elisabete Pereira – Titular

b)  Jordejaro Gonçalves Maciel – Suplente  

IX - Representantes das Associações de Bairros do 

Município:

a)  Augusto Paulo Figueiredo – Titular

b)  Antônio Jorge de Paula - Suplente

c)  Flávia Aparecida Santiago Milagres – Titular

d)  Maria Milza Moreiro de Souza Melo – Suplente

X - Representantes do Centro das Indústrias das Cidades 

Industriais de Minas Gerais – CICI/CIEMG:

a)  Marlene Ferreira Pinto de Resende – Titular

b)  Luciana de Faria Pereira – Suplente

XI - Representantes da Universidade do Estado de Minas 

Gerais – UEMG

a)  Adriano Célio Gomide – Titular

b)  Marcelo de Magalhães Cunha – Suplente

XII - Representantes da Associação Comercial e Industrial 

de Contagem – ACIC:

a)  Carlos Henrique Pereira – Titular

b)  Estelita Eugênia Turani – Suplente

XIII - Representantes da Federação de Teatro do Estado 

de Minas Gerais - FETEMIG:

a)  Rogério dos Santos – Titular

b)  Thomas Edson Pereira Costa – Suplente

Art. 2o Revogam-se o Decreto nº 11.298, de 12 de maio 

de 2004 e o Decreto nº 117, de 08 de julho de 2005.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

 Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura

DECRETO nº 363, de 28 de abril de 2006.
Fixa o valor da Bolsa de Complementação Educacional de 

Estágio Curricular.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei 

nº 2.530, de 08 de setembro de 1993, alterada pela Lei 

3.297, de 08 de maio de 2000;

DECRETA:

Art. 1º O valor mensal da Bolsa de Complementação 

Educacional de Estágio Curricular a ser pago pela Ad-

ministração Direta, a partir de 1º de maio de 2006, fica 

fixado em:

I - R$ 180,00 (cento e oitenta reais), para cada estagiário 

de curso de ensino médio;

II - R$ 200,00 (duzentos reais), para cada estagiário de 

curso técnico; e

III - R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), para cada 

estagiário de curso de ensino superior.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 040, de 21 de fevereiro 

de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de abril de 2006.

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.529
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando os despachos exara-

dos no Processo nº. 01A03158/2006, datado de 03 de abril 

de 2006; e considerando, ainda, o artigo 32, inciso II, da 

Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a 

pedido, do cargo de provimento em comissão de Oficial 

de Gabinete, Nível II, CPC 210, matrícula nº 31851-5, lota-

do na Secretaria Municipal de Governo, FELIPE ADRIANO 

ARAÚJO SILVA,  a partir de 03 de abril de 2006. 

Secretaria Municipal 
de Administração

Atos
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.530
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso 

de suas atribuições legais; considerando os despachos 

exarados no Processo nº. 01A01606/2006, datado de 06 

de março de 2006; e considerando, ainda, o artigo 31, da 

Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a 

pedido, do cargo de provimento efetivo de Técnico em 

Saúde II, Nível V, Grau “G”, matrícula nº 10912-6, lotada 

na Secretaria Municipal de Saúde, VÂNIA RODRIGUES 

ALVES, a partir de 06 de março de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.531
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso 

de suas atribuições legais; considerando os despachos 

exarados no Processo nº. 01A01626/2006, datado de 07 

de março de 2006; e considerando, ainda, o artigo 31, 

da Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, 

a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor, 

Nível 3, Grau “A”- P3A, matrícula nº 27858-0, lotado na 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, 

GERALDO MÁRCIO ALVES DOS SANTOS,  a partir de 17 de 

março de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.532
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso 

de suas atribuições legais; considerando os despachos 

exarados no Processo nº. 01A01446/2006, datado de 23 

de fevereiro de 2006; e considerando, ainda, o artigo 31, 

da Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, 

a pedido, do cargo de provimento efetivo de Técnico 

Superior em Saúde II, Nível VII, Grau “C”, matrícula 

nº 13975-2, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 

LUIZ OTÁVIO CARELLO MALVACCINI, a partir de 28 de 

fevereiro  de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de abril de 2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.555
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 12, inciso II, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; conside-

rando as alterações impostas pela Lei Complementar nº 

010, de 23 de fevereiro de 2006; e, considerando, ainda, 

o que dispõe o Decreto nº 317, de 17 de fevereiro de 

2006; EXONERA, do cargo de provimento em comissão 

de Coordenador de Assuntos Previdenciários, Nível VI, 

CPC 737, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DINIZ, lotado 

na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 

1º(primeiro) de abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril  de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.556
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 12, inciso II, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; consideran-

do as alterações impostas pela Lei Complementar nº 010, 

de 23 de fevereiro de 2006; e, considerando, ainda, o 

que dispõe o Decreto nº 317, de 17 de fevereiro de 2006; 

NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de 

Gerente Financeiro Contábil do Fundo de Previdência, 

Nível III, CPC 456, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DINIZ, 

lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir 

de 17 de abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.557
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; consideran-

do a delegação de competência imposta pelo Decreto Nº 

30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os des-

pachos exarados no Processo nº 01A00223, datado de 11 

de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, da Lei Mu-

nicipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; CONCEDE 

LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 1º(primeiro) 

de fevereiro de 2006 a 31 de janeiro de 2008, a Servidora 

RAQUEL FELISARDO ROSA, matrícula nº 20098-0, titular 

do cargo de provimento efetivo de Agente de Operações 

e Fiscalização de Trânsito I, Nível VI, Grau “D”, lotado na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.558
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00532, datado 

de 23 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de fevereiro de 2006 a 31 de dezembro de 

2006, a Servidora ALEXSANDRA DE OLIVEIRA, matrícula 

nº 22218-6, titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 3, Grau “A”- P3A, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.559
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A01015, datado 

de 23 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de abril de 2006 a 31 de dezembro de 2006, 

o Servidor FERNANDO COIMBRA PERDIGÃO, matrícula 

nº 13488-0, titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 3, Grau “A”- P3A (2º Cargo), lotado na 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.560
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A01017, datado 

de 23 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de abril de 2006 a 31 de dezembro de 2006, 

o Servidor FERNANDO COIMBRA PERDIGÃO, matrícula 

nº 13488-0, titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 3, Grau “A”- P3A (1º Cargo), lotado na 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.561
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00916, datado 

de 06 de fevereiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período 

de 07 de fevereiro de 2006 a 06 de fevereiro de 2008, a 

Servidora NAGIBE DE OLIVEIRA SABA, matrícula nº 20293-

2, titular do cargo de provimento efetivo de Professor, 

Nível 1, Grau “A”- P1A , lotado na Secretaria Municipal 

de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.563
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 08A04314, datado 

de 24 de outubro de 2005, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de novembro de 2005 a 30 de outubro de 

2007, ao Servidor WILLIAM GOMES DO SACRAMENTO, 

matrícula nº 13458-9, titular do cargo de provimento 

efetivo de Oficial de Manutenção e Obras I, Nível II, Grau 

“D”, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.564
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00955, datado 

de 08 de fevereiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de março de 2006 a 28 de fevereiro de 2008, 

a Servidora STELA MARIS SOARES DA CRUZ, matrícula 

nº 19486-7, titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 1, Grau “A” – P1A, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.565
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00680, datado 

de 30 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de fevereiro de 2006 a 31 de janeiro de 2008, 

a Servidora TRACY CHRISTINE DE CASTRO AZEVEDO  

CASTELHANO, matrícula nº 27787-8, titular do cargo de 

provimento efetivo de Professor, Nível 3, Grau “A” – P3A, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.566
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00528, datado de 

23 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, da Lei 

Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; CONCE-

DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 06 de 

fevereiro de 2006 a 05 de fevereiro de 2008, a Servidora 

ROSELAINE FIRMO DOS SANTOS, matrícula nº 27756-8, 

titular do cargo de provimento efetivo de Professor, Nível 

1, Grau “A” – P1A, lotada na Secretaria Municipal de Edu-

cação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.567
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, 

os despachos exarados no Processo número 08A03051, 

datado de 22 de julho de 2005; e nos termos do artigo 85 

da Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONCEDE 

FÉRIAS-PRÊMIO no período de 1º(primeiro) de março de 

2006 a 31 de março de 2006, referente ao 3ºqüinqüênio 

de 1991 a 1996, a Servidora ZULMIRA CAMPOS RIEGER, 

matrícula nº 06210-3, titular do cargo de provimento 

efetivo de Auxiliar Técnico em Saúde, Nível III, Grau “E”, 

lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGO

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.568
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo número 08A04669, da-

tado de 21 de novembro de 2005; e nos termos do artigo 

85 da Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONCEDE 

FÉRIAS-PRÊMIO no período de 1º(primeiro) de maio de 

2006 a 31 de maio de 2006, referente ao 3ºqüinqüênio de 

1981 a 1986, a Servidora VERA LÚCIA DAS GRAÇAS COS-

TA, matrícula nº 02790-1, titular do cargo de provimento 

efetivo de Auxiliar Técnico em Saúde, Nível III, Grau “N”, 

lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGO

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.569
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando os despachos exara-

dos no Processo nº. 01A01819, datado de 13 de março de 

2006; e considerando, ainda, o artigo 31, da Lei Nº 2.160, 

de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do 

cargo de provimento efetivo de Professor, Nível 3, Grau 

“A” – P3A, matrícula nº 16745-2, lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura, VALÉRIA DOS 

SANTOS CARVALHO,  a partir de 11 de março de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.570
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando os despachos exara-

dos no Processo nº. 01A0343, datado de 13 de janeiro de 

2006; e considerando, ainda, o artigo 31, da Lei Nº 2.160, 

de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do car-

go de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços I, Nível 

I, Grau “C”, matrícula nº 21231-8, lotado na Secretaria 

Municipal de Administração, CÉLIO ROBERTO DE SOUZA, 

a partir de 1º(primeiro) de novembro de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº 30, de 25 de janeiro de 2005;  considerando o artigo 

52 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Contagem); nos 

termos do artigo 4o, da Emenda à Lei Orgânica do Muni-

cípio de nº 19, de 31 de janeiro de 2000; considerando os 

despachos exarados no Processo nº 08A05707, datado de 
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26 de dezembro de 2005, com controle interno da Procu-

radoria Geral do Município nº 0320, de 20 de fevereiro de 

2006; e, considerando ainda, a Certidão de “Contagem 

de Tempo”, constante do referido Processo; APOSTILA no 

cargo de provimento em comissão de Diretor de Escolar 

Municipal, Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura, MARIA JOSÉ PACHECO 

DA SILVA,  titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 1, Grau “C” – P1C,  reconhecendo-lhe as 

vantagens e o direito do cargo à estabilidade financeira, 

para percepção da remuneração a ele inerente, a partir 

de 22 de dezembro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.572
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais, considerando os despachos exara-

dos no Processo nº 01A01322, datado de 17 de fevereiro 

de 2006; considerando, o artigo 92, parágrafo único da 

Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e consideran-

do, ainda, o Ofício GAB/GAPR Nº 055, datado de 09 de 

fevereiro de 2006, oriundo da Prefeitura Municipal de 

Betim; Coloca à DISPOSIÇÃO, da Prefeitura do Município 

de Betim, a Servidora IZABEL CRISTINA FERREIRA,  titular 

de cargo de provimento efetivo de Professor, Nível 3, 

Grau “A” – P3A, no período de  1o(primeiro) de janeiro 

de 2006 à 31 de dezembro de 2006, sem ônus para o 

Município de Contagem.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.573
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 32, inciso I, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, 

do cargo de provimento em comissão de Agente de 

Gabinete, Nível I, CPC 144, KARINE BYANCA DE LACERDA 

SANTIAGO, lotada na Administração Regional Eldorado, a 

partir de 24 de abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril  de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.574
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; nos termos do artigo 32, inciso II, 

da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a 

pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretor, 

Nível V, CPC 660, FRANCISCO EDUARDO PORTO, lotado 

na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, a partir de 08 de março de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril  de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.575
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso 

de suas atribuições legais; considerando os despachos 

exarados no processo de nº 01A04029, datado de 17 de 

abril de 2006, e , considerando, ainda, o ofício GAB/249, 

datado de 12 de abril de 2006, oriundo da Fundação de 

Assistência Médica e Urgência de Contagem – FAMUC; 

CANCELA, a disponibilidade da Servidora HELOÍSA 

PIGNATARO, titular de cargo de provimento efetivo de 

Técnico Superior em Saúde, Nível VI, Grau “G” cedido à 

Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem 

- FAMUC, por meio do Ato Administrativo de nº. 339, de 

13 de abril de 2005, retornando a mesma às suas funções 

nesta casa a partir de 04 de abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO N o 2.576

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando o Ofício 054/SRH/

DAP/TSE, datado de 20 de abril de 2006; considerando 

o artigo 15, parágrafo 6o, da Lei n o 2.160, de 20 de 

dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO, no Ato Admi-

nistrativo no 2.353, de 08 de março de 2006, a partir de 

12 de abril de 2006, a nomeação dos concursados abaixo 

relacionados, pois não tomaram posse em tempo hábil, 

nos respectivos cargos: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOL-

VIMENTO SOCIAL

TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL I

Nome Classificação

JOELMA SANTOS DA SILVA 4

ANGELA MARIA CAETANO 10

LIVIA NORONHA 11

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO N o 2.577
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando o Ofício 053/SRH/

DAP/TSE, datado de 20 de abril de 2006; considerando 

o artigo 15, parágrafo 6o , da Lei n o  2.160, de 20 de 

dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO, no Ato Admi-

nistrativo no 2.352, de 08 de março de 2006, a partir de 

12 de abril de 2006, a nomeação dos concursados abaixo 

relacionados, pois não tomaram posse em tempo hábil, 

nos respectivos cargos: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AGENTE FAZENDARIO

Nome Classificação

ROGÉRIO ALMEIDA JACOMINI 4

ALINE TEIXEIRA DA SILVA 5

RODRIGO CESAR DA ROCHA RIBEIRO 7

RUBENS ALEXANDRE FONSECA 8

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.578
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando o disposto no Ofício 

055/SRH/DAP/EXON, datado de 20 de abril de 2006; e 

nos termos do artigo 17, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal nº 

2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a partir de 

06 de abril de 2006, do cargo de provimento efetivo de 

Agente Fazendário (Classificação 6), lotado na Secretaria 

Municipal de Fazenda, JORGE VITOR SIQUEIRA DOS 

SANTOS, pois tomou posse, mas não entrou em exercício 

em tempo hábil. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.579
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais; considerando os despachos exara-

dos nos Processos números 08A00423/2001, 308777/2001 

e 01A01334/2006; e considerando, ainda, o artigo 31, da 

Lei Nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a 

pedido, do cargo de provimento efetivo de Técnico Supe-

rior em Saúde I, Nível VI, Grau “B”, matrícula nº 13009-5, 

lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ROSA MARIA 

CÂMARA, a partir de 26 de abril de 2001. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita Municipal

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.580
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

Nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os 

despachos exarados no Processo nº 01A00732, datado 

de 31 de janeiro de 2006, e nos termos do artigo 82, 

da Lei Municipal Nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 

1º(primeiro) de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 

2006, a Servidora CLAÚDIA REGINA SILVA, matrícula 

nº 08131-0, titular do cargo de provimento efetivo de 

Professor, Nível 1, Grau “A” – P1A, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 2.581
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município; conside-

rando a delegação de competência imposta pelo Decreto 

nº 30, de 25 de janeiro de 2005; TRANSFERE, o servidor 

ROBERT COSTA MIRANDA, nomeado para o cargo de pro-

vimento em comissão de Assessor Administrativo, Nível 

III, CPC 475,  para a Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, a partir de 17 de abril de 2006. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº 163
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela 

média aritmética, nos termos do inciso I do parágrafo 1º 

do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pela EC 

n.º 41/2003, a Servidora ANA MARIA CESÁRIO, matrícula 

nº. 19.127-2, CPF n.º 293.296.986-20, no cargo efetivo de 

Auxiliar de Serviços I, nível I, Grau “C” , a partir 24 de 

outubro de 2005, data do laudo médico.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 164
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM 

PROVENTOS INTEGRAIS, calculados pela média aritmética, 

nos termos da alínea “a” do inciso III, do parágrafo 1° 

do artigo 40, da CR/88, com redação dada pela EC n° 

41/2003, a Servidora ANA MARIA MARQUES, matrícula 

nº. 10.004-8, CPF nº. 758.215.756-72, no cargo de Auxililar 

Técnico em Saúde, Nível III, Grau “N”, a partir de 20 de 

Abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 165
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pelo último vencimento, nos termos do inciso I, parágrafo 

1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º, EC n° 41/2003, combinado com o artigo 6º da 

referida Emenda a Servidora AMÉLIA MARIA DA SILVA, 

matrícula nº. 05323-6, CPF. Nº. 275.637.906-91, no cargo 

efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível III, Grau “H”, a 

partir de 24/06/05.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 166

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, parágrafo 

1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora CREUZA MARIA DOS 

SANTOS, matrícula Nº. 09213-4, CPF Nº 610.895.166-49, 

no cargo efetivo de Auxiliar de serviços II, Nível II, Grau 

“H”, a partir de 01/11/05.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 167
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, parágrafo 

1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora EVANI ALVES DE 

SOUZA RIOS, matrícula nº 11187-2, CPF nº 401.037.736-49, 

no cargo efetivo de Professor, Nível 3, Grau “A” – P3A, a 

partir de 24 de junho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 168
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, 

a 14 (quatorze) anos de contribuição, calculados pela 

média aritmética, nos termos da alínea “b” do parágrafo 

1º do artigo 40, da CR/88, com redação dada pela EC 

n° 41/2003, a Servidora GERMANA LÚCIA FAGUNDES, 

matrícula nº. 24.473-2, CPF nº 607.914.626-68, no cargo 

de Supervisor Escolar, Nível 3, Grau “A” – SE3A, a partir 

de 13 de Abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 169
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, parágrafo 

1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora HOSANA MOREIRA 

SANT’ANA, matrícula nº. 11155-4, CPF nº 813.509.886-34, 

no cargo efetivo de Professor, Nível 1, Grau A – P1A, a 

partir de 06 de junho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 170
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, á 

18 (dezoito) anos de contribuição, calculados pela média 

aritmética, nos termos do inciso I, parágrafo 1° do artigo 

40 da CR/88, com nova redação dada pela EC n° 19/2000, 

a Servidora IRENE JOSÉ DE OLIVEIRA CHAVES, matrícula 

nº. 08.994-0, CPF. 659.977.606-00, no cargo efetivo de 

Professor, Nível 1, Grau A – P1A, a partir de 12 de julho 

de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 171
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A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, 

calculados pela média aritmética, nos termos do inciso I, 

parágrafo 1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação 

dada pelo artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora IZARITA 

DE MELO, matrícula nº. 09723-3, CPF. 676.771.696-00, no 

cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, Nível II, Grau “H”, a 

partir de 10 de janeiro de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 173
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSEN-

TADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, nos 

termos do artigo 52, § 14º, da Lei Orgânica do Município, 

com redação dada pela Emenda n.º 41/2003, a Servidora 

LUIZA DE JESUS PACHECO, matrícula nº 13.508-9, CPF n.º 

841413106-97, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços I, 

nível I, Grau “E” , a partir 05 de outubro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 174
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, do pará-

grafo 1° do artigo 40, da CR/88, com nova redação dada 

pelo artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora MARIA DAS 

GRAÇAS RODRIGUES SILVA, matrícula nº. 14060-0, CPF nº. 

326.127.296-15, no cargo de Auxiliar de Serviços I, Nível I, 

Grau “D”, a partir de 06 de maio de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 175
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, do parágra-

fo 1° do artigo 40, da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora MARIA CUSTÓDIA DA 

CONCEIÇÃO, matrícula nº 05703-7, CPF nº 360.338.806-25, 

no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços II, Nível II, Grau 

“J”, a partir de 24 de junho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 176
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, do parágra-

fo 1° do artigo 40, da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora MARIA DE LOURDES 

LOURENÇO, matrícula nº 10175-3, CPF nº 793.060.396-20, 

no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços II, Nível II, Grau 

“F”, a partir de 10 de agosto de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 177
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, do parágra-

fo 1° do artigo 40, da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora MARIA ROBERTA 

ESSELIM, matrícula nº. 06521-8, CPF nº. 917.320.268-15, 

no cargo efetivo de Professor, Nível 3, Grau “A” – P3A, a 

partir de 1º(primeiro) de junho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 178
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos 

do artigo 52, § 14º, Lei orgânica do município, com reda-

ção dada pela Emenda 019/2000, a Servidora MIRALDA 

FRIAS, matrícula nº. 06851-9, CPF nº. 549.056.306-06, no 

cargo efetivo de Professor, Nível 3, Grau “A” – P3A , a 

partir de 09 de Setembro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 179
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos 

do artigo 52, § 14º, Lei orgânica do município, com 

redação dada pela Emenda 019/2000, a Servidora RUTE 

ALVES COSTA ARANTES, matrícula nº. 20579-6, CPF nº. 

504.375.006-59, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços I, 

Nível I, Grau “C” , a partir de 18 de Julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 180
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, calculados 

pela média aritmética, nos termos do inciso I, parágrafo 

1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC n° 41/2003, a servidora TERESA CRISTINA 

CUNHA DE OLIVEIRA, matrícula 06747-4, CPF.496.307.256-

49, no cargo efetivo de Professor, Nível P3, Grau “A”, (1º 

cargo), a partir de 13 de outubro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 181
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS a 22 

(vinte e dois) anos de contribuição, calculados pela média 

aritmética, conforme artigo 40, parágrafo 1°, inciso II, 

com nova redação dada pelo artigo 1° da Emenda Cons-

titucional n° 41/2003, ao Servidor WILKIE DE OLIVEIRA 

SANTOS, matrícula nº. 07.236-2, CPF: nº. 010.602.876-68, 

no cargo de Técnico Superior em Saúde III, Nível VIII, Grau 

N, a partir de 25 de janeiro de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 183
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, 

calculados pela média aritmética, nos termos do inciso I, 

parágrafo 1° do artigo 40 da CR/88, com nova redação 

dada pelo artigo 1º EC n° 41/2003, a Servidora TERESA 

CRISTINA CUNHA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 06747-4, CPF 

nº. 496.307.256-49, no cargo efetivo de Professor, Nível 

3, Grau “A” – P3A, (2º cargo) a partir de 13 de outubro 

de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 184
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, com proventos integrais, nos termos 

do inciso I do parágrafo 1º do artigo 40 da CR/88, com 

redação dada pelo artigo 1º EC n.º 41/2003, a Servidora 

SELMA PENA VIDINHA REGO, matrícula nº. 05784-3 CPF 

n.º 465.003.597-04, no cargo de Professor, nível 1, Grau 

“A” – P1A , a partir 12 de abril de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 185
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela 

média aritmética, nos termos do inciso I do parágrafo 

1º do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pela 

EC n.º 41/2003, a Servidora NEIDE DE ARAÚJO, matrícula 

nº. 06451-3, CPF n.º 468.854.046-91, no cargo efetivo de 

Professor, Nível 3, Grau “C”- P3C , a partir 10 de fevereiro 

de 2006.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 186
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, data-

do de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela 

média aritmética, nos termos do inciso I do parágrafo 

1º do artigo 40 da CR/88, com nova redação dada pelo 

artigo 1º EC nº 41/2003, a Servidora MARIA DO CARMO 

LAGE, matrícula nº. 06557-9, CPF n.º 538.144.796-53, no 

cargo efetivo de Auxiliar de Serviços II, Nível II, Grau “M” 

, a partir 28 de novembro de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 187
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos 

termos do artigo 52, § 14º, Lei orgânica do município, 

com redação dada pela Emenda 019/2000, a Servidora 

LUCIA DE CARVALHO GOMES, matrícula nº. 11138-4, CPF 

nº. 201.098.066-20, no cargo efetivo de Professor, Nível 3, 

Grau “A” – P3A, (1º cargo), a  partir de 29 de novembro 

de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 188
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 

nº. 030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, 

datado de 31 de janeiro de 2005; CONCEDE APOSENTA-

DORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos 

termos do artigo 52, § 14º, Lei orgânica do município, 

com  redação dada pela Emenda 019/2000, a Servidora 

LUCIA DE CARVALHO GOMES, matrícula nº. 11138-4, CPF 

nº. 201.098.066-20, no cargo efetivo de Professor, Nível 4, 

Grau “A”  - P4A, (2º cargo), a  partir de 29 de novembro 

de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

ATO DE APOSENTADORIA Nº 194
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONTAGEM, conforme delegação de competência 

conferida nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 

030/2005, publicado no Diário Oficial do Município, da-

tado de 31 de janeiro de 2005; nos termos do artigo 40, 

parágrafo 1º, inciso I, da CR/88, com nova redação dada 

pela EC n.º 41/2003, RATIFICA A APOSENTADORIA da 

Servidora CAROLINA ZWICKER PARREIRA, com proventos 

integrais, referente ao tempo de serviço de 30/30 avos, 

no cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em 

Comunicação I, Nível VI, Grau “D”, lotada na Secretaria 

Municipal de Comunicação Social, a partir de 24 de maio 

de 1999.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 28 de abril 

de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração 

RETIFICAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado – PSS 04/06

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado PSS 04/06 

para o cargo de Professor P3 (Ensino Religioso) foram 

prorrogadas até o dia 05/05/06 (sexta-feira), exceto sába-

do, domingo e feriado.

CONVOCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Convocamos os aprovados nos Processos Seletivos a 

comparecerem à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 

da Secretaria Municipal de Administração, no período de 

02/05/2006  05/05/2006.

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas esta localizada no 

prédio sede da Prefeitura do Município de Contagem, 

na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200 – Bairro 

Camilo Alves – Contagem / MG.

Processo Seletivo nº. 03/2005

AUXILIAR DE SERVIÇOS I

Classificação     519º A 659º

AUXILIAR DE SERVIÇOS III

Classificação     959º A 999º

D.E (INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS – BORDADO)

Classificação     02º

Processo Seletivo nº. 06/2005

AGENTE DE SERVIÇO FUNERÁRIO I (COVEIRO)

Classificação     12º A 18º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Corregedora do Município, no exercício de suas atribui-

ções, e considerando o disposto no parágrafo 2º do art. 

3º, do Decreto nº 055, de 15 de março de 2005, convoca 

os servidores abaixo relacionados para comparecer ao seu 

órgão de lotação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responder por abandono de cargo:

Servidores Matrícula Função

Alexandro Adriane de Souza 124068-0 Vigia

Eliane Maria A C M. Nogueira 085015-2 Médico 
Clínico

Evaldo Campolino 146074-2 Vigia

José Ronaldo dos Santos 138038-7 Vigia

Marília Carvalho 077026-4 Médica 
Pediatra

Sérgio Martins Rosa 140085-2 Aux. Enfer-
magem II

Simone Marques da Silva 150021-9 Aux. Enfer-
magem I

Paulo Henrique L. de Moraes 055041-8 Médico Or-
topedista

 Rosilene Aparecida Barbosa

Corregedora Municipal
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DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do artigo 162 da Lei Municipal 2.160/90, 

homologo o Relatório Final apresentado pela douta 

Comissão Processante Disciplinar e ABSOLVO o Servidor 

ALAN PATRÍCIO FERREIRA LIMA, Auxiliar de Enfermagem, 

matrícula nº. 137061-5, por insuficiência de provas inequí-

vocas da existência do delito e de sua autoria. 

Determino o retorno imediato do Servidor para o exercí-

cio pleno de suas atividades. 

Intime-se. Registre-se.. Publique-se.

Contagem, 24 de abril de 2006.

LÍDIA MARIA TONON

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC

Extrato ao Convênio 065/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA 

DO BAIRRO ESTALEIRO. Este Convênio tem por objeto a 

ação conjunta  para atendimento na Educação Infantil 

– Primeiro nível de Educação Básica, visando atender 

crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 

meses de idade em seus aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$36.397,00  

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006  Extrato ao 

Convênio 066/2006. PARTES   MUNICÍPIO e AÇÃO SOCIAL 

PRESBITERIANA AMÉRICO CARDOSO MENEZES- ASPA-

CAM. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$33.575,00  -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 067/2006. PARTES   MUNICÍ-

PIO e OBRA SOCIAL DOM BOSCO. Este Convênio tem por 

objeto a ação conjunta  para atendimento na Educação 

Infantil – Primeiro nível de Educação Básica, visando 

atender crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos e 8 meses de idade em seus aspectos físicos, emocio-

nais, afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$27.900,00   

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 

010100. Vigência: 31/12/2006  

Extrato ao Convênio 068/2006. PARTES   MUNICÍPIO 

e SOCIEDADE EVANGÉLICA DE AMPARO AO MENOR-

SEAM. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$30.696,00  -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 069/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS 

ESTRELA DALVA E VILA SÃO MATEUS. Este Convênio tem 

por objeto a ação conjunta  para atendimento na Educa-

ção Infantil – Primeiro nível de Educação Básica, visando 

atender crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos e 8 meses de idade em seus aspectos físicos, emocio-

nais, afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$40.583,96   

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006

Extrato ao Convênio 070/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e INSTITUTO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. 

Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  para 

atendimento na Educação Infantil – Primeiro nível 

de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$31.248,00  -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 071/2006. PARTES   MUNICÍ-

PIO e ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL 

DO ÁGUA BRANCA. Este Convênio tem por objeto a ação 

conjunta  para atendimento na Educação Infantil – Pri-

meiro nível de Educação Básica, visando atender crianças 

na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses 

de idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$45.708,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 072/2006. PARTES   MUNICÍ-

PIO e ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS MORADORES DAS 

VILAS ESTRELA DALVA, VILA SÃO MATEUS E ADJACÊN-

CIAS. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$38,581,00  -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 073/2006. PARTES   

MUNICÍPIO e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE 

JESUS. Este Convênio tem por objeto a ação conjun-

ta  para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$18,856,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006  Extrato ao Convênio 074/2006. 

PARTES   MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL 

JOÃO XXIII. Este Convênio tem por objeto a ação con-

junta  para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$20.232,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 075/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELINHA DO 

FUTURO. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$48.912,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006  Extrato ao Convênio 076/2006. 

PARTES   MUNICÍPIO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

VILA SÃO PAULO. Este Convênio tem por objeto a ação 

conjunta  para atendimento na Educação Infantil – Pri-

meiro nível de Educação Básica, visando atender crianças 

na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses 

de idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$49.692,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 077/2006. PARTES   MUNI-

CÍPIO e CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMUNITÁRIO 

MARIA GERALDA MARTUCHELI. Este Convênio tem por 

objeto a ação conjunta  para atendimento na Educação 

Infantil – Primeiro nível de Educação Básica, visando 

atender crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos e 8 meses de idade em seus aspectos físicos, emocio-

nais, afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$44.604,00   

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006

Extrato ao Convênio 078/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE 

MATOS. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$108.000,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 079/2006. PARTES   

MUNICÍPIO e UNIÃO DE DEFESA COMUNITÁRIA. 

Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  para 

atendimento na Educação Infantil – Primeiro nível 

de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$29.136,00 -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 080/2006. PARTES   MU-

NICÍPIO e CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA 

ESPERANÇA. Este Convênio tem por objeto a ação con-

junta  para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$39.840,00 -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 081/2006. PARTES   MUNI-

CÍPIO e CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 

DO BAIRRO INDUSTRIAL. Este Convênio tem por objeto 

a ação conjunta  para atendimento na Educação Infantil 

– Primeiro nível de Educação Básica, visando atender 

crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 

meses de idade em seus aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$47.880,00 

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006

Extrato ao Convênio 082/2006. PARTES   MUNI-

CÍPIO e CRECHE ESCOLAR BEM TE VI. Este Convênio tem 

por objeto a ação conjunta  para atendimento na Educa-

ção Infantil – Primeiro nível de Educação Básica, visando 

atender crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos e 8 meses de idade em seus aspectos físicos, emocio-

nais, afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$22.488,00  

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006

Extrato ao Convênio 083/2006. Partes   MUNI-

CÍPIO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO NOVO 

RIACHO. Este Convênio tem por objeto a ação conjunta  

para atendimento na Educação Infantil – Primeiro 

nível de Educação Básica, visando atender crianças na 

faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 8 meses de 

idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais.      Valor:  R$35.400,00   -  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 – 33504100 

– 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 - 010000; 

1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. Vigência: 

31/12/2006

Extrato ao Convênio 084/2006. Partes   MUNICÍ-

PIO e FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA. Este Convênio tem 

por objeto a ação conjunta  para atendimento na Educa-

ção Infantil – Primeiro nível de Educação Básica, visando 

atender crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos e 8 meses de idade em seus aspectos físicos, emocio-

nais, afetivos, cognitivos e sociais.      Valor:  R$37.920,00   

-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0040.2096 

– 33504100 – 010100; 1121.12.3060036.2088 - 3354100 

- 010000; 1121.12.365.0040.2096 - 4450.4200 - 010100. 

Vigência: 31/12/2006

Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Con-
trato Administrativo nº 111/2003/Licitação. 

Partes: Município de Contagem e EMPRESA BRASILEIRA 

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT  Objeto: Prorrogação 

do contrato – Valor R$264.000,00 sendo o valor mensal 

de R$ 44.0000,00 - Vigência: 06 meses, com termo inicial 

retroativo em 01 de janeiro de 2006 e termo final em 30 

de junho de 2006 - Projeto/Atividade: 33.90.39.15 - Fonte: 

010300 - Data: 02/01/2006-Contagem/MG.

Extrato do Contrato Administrativo nº 
045/2006 Licitação. Partes: Município de Contagem e 

SHELT EMPRESA DE HIGIENIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. 

Objeto: Execução das obras de revitalização da Praça Nos-

sa Senhora da Glória, Eldorado - Contagem/MG – Valor 

Total R$ 361.199,00 - Vigência: Terá  prazo de noventa 

dias, a contar da data do contrato. –– Dotação Orçamen-

tária: 33.90.39.22 F 010400 e 33.90.39.22 F 030400 – Data: 

13/03/2006 - Contagem/MG.

Extrato do Contrato Administrativo nº 
054/2006 Licitação. Partes: Município de Contagem e 

UNICALL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. objeto: Prestação 

de Serviços de habilitação, comunicação, manutenção 

e suporte em sistema de radiocomunicação TRUNKING 

analógica na faixa de 800MHZ com cobertura em toda 

região de Contagem. Vigência: Terá início na data de sua 

assinatura, e vigorará por 12 meses com termo final em 

28 de março de 2007 - Valor: R$20.110,00.

- Dotação Orçamentária: 33.90.39.99 - F- 010000 – Data: 

28/03/2006 Contagem/MG

Extrato do Contrato Administrativo nº 
055/2006 Licitação. Partes: Município de Contagem 

e EDITORA FORUM LTDA. Objeto: Assinatura anual 

das seguintes publicações: Fórum de Direito Urbano 

e Ambiental, Fórum de Contratação e Gestão Pública, 

Fórum Administrativo - Direito Público, Revista Fórum de 

Direito Tributário, A&C Revista de Direito Administrativo 

e Constitucional, Revista de Direito Municipal, Revista de 

Direito Público da Economia.  – Valor Total R$ 12.610,00 

- Vigência: Terá início em 30 de março de 2006 a 30 de 

março de 2007 . –– Dotação Orçamentária: 33.90.39.11 F 

010000 – Data: 30/03/2006 - Contagem/MG.

Extrato do Contrato Administrativo nº 
060/2006 Licitação. Partes: Município de Contagem e 

R&P MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERA-

DOS LTDA. Objeto: Serviços de instalação de vidros em 

janelas e portas nos diversos setores da Prefeitura de 

Contagem – Valor Total R$ 7.500,00 - Vigência: Terá início 

em 03 de abril de 2006 e vigorará até 31 de dezembro 

de 2006. –– Dotação Orçamentária: 33.90.39.22 F 010000 

– Data: 03/04/2006 - Contagem/MG.

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, comunica 

aos proprietário de animais que se encontra no Curral 

Municipal, alguns animais apreendidos em vias públicas. 

CONVOCA os proprietários reconhecimento e para reti-

rarem os animais dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, 

bastando para tanto comprovarem a propriedade dos 

mesmos e pagamentos das taxas referente à apreensão e 

guarda dos mesmos. Os animais que não forem retirados 

dentro do prazo acima estipulado serão leiloados em 

hasta pública. Maiores Informações na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Ne-

ves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG. Informações 

pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem/MG. SECRETA-

RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 28/04/06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 069/2005, 

de 23/11/2005, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de 

Reuniões da Diretoria de Administração de Materiais, 

conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2006 - Processo 136/2006, 

para contratação de empresa para PRSTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MOTOBOY, marcado para o dia 11/052006, 

credenciamento de 09:00 às 09:15 horas e início da dispu-

ta às 09:15 horas.

O edital completo e seus anexos poderá ser obtido, na 

sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancre-

do Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG,  para 

tanto os interessados deverão apresentar à Comissão 

um CDR Novo para gravação magnética – sem custos. 

Informações pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 

05/04/2006. Élio de Siqueira Valério Pinto - Pregoeiro.

RATIFICAÇÃO
Contagem, 25 de abril de 2006.

Modalidade: Inexigibilidade 023/2006

Processo nº 171/2006

OBJETO: Contratação do palestrante Alex Pereira Barboza 

(MV BILL) .

DOTAÇÃO:

Projeto/Atividade: 1121.12.361.0045.2.103 – 33.90.36.19 

- 010100

DESPACHO

Ilma Sra. Secretária Municipal,

A presente Inexigibilidade foi processada e julgada com 

observância das exigências constantes da legislação 

aplicável, especialmente do disposto no art. 25 inciso III 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de 

V.Sa., para Ratificação podendo a presente despesa ser 

realizada em nome do Sr. Alex Pereira Barboza, no valor 

de R$12.120,00 (Doze mil, cento e vinte reais).

Élio Siqueira Valério Pinto

Diretor de Licitações

DESPACHO
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Ratifico o procedimento nos temos do art. 26 da Lei 

8.666/93 e autorizo a despesa ser realizada com o Sr. Alex 

Pereira Barboza. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 25 de abril de 2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 039, de 25 de abril de 2006.
Prorroga o Prazo para Conclusão do Processo Disciplinar

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990; CONSIDERANDO:

I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

em desfavor do servidor S.D.R, matrícula nº 26003-7, 

médico, prevê um prazo para término dos trabalhos de 

60 (sessenta) dias a partir da data da publicação;

II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Contagem, admite a prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem; 

III – que o Processo Administrativo Disciplinar foi 

instaurado no dia 13 de março de 2006 e que o prazo 

para término dos procedimentos se tornou exíguo ante a 

dificuldade inicialmente encontrada para a realização da 

citação do servidor processado. 

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias contados 

a partir de 13 de maio de 2006, o prazo para conclusão 

do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 

Portaria nº 018 de 09 de março de 2006, para apurar falta 

disciplinar cometida pelo servidor S.D.R;

Art.2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar 

concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do dia 13 de maio de 2006.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 040, de 26 de abril de 2006.
Prorroga o prazo para conclusão do Processo Disciplinar

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990; CONSIDERANDO:

I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

em desfavor do Servidor J.L.M.S., matrícula nº. 06705-9, 

Fiscal de Posturas Municipais II, prevê um prazo para 

término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da 

data da publicação;

II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Contagem, admite a prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem; 

III – que o Processo Administrativo Disciplinar foi 

instaurado no dia 13 de março de 2006 e que o prazo 

para término dos procedimentos se tornou exíguo ante 

a necessidade de realização de diversas diligências, bem 

como a realização de oitivas imprescindíveis para melhor 

esclarecimento dos fatos. 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias contados 

a partir de 13 de maio de 2006, o prazo para conclusão 

do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 

Portaria nº 014, de 13 de março de 2006, para apurar 

faltas disciplinares supostamente cometidas pelo Servidor 

J.L.M.S..

Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar 

concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do dia 13 de maio de 2006.

Art. 3º Fica também prorrogada por mais 60 (sessenta 

dias), a partir do dia 13 de maio de 2006, a vigência da 

medida cautelar de afastamento do Servidor processado 

do exercício do cargo de Fiscal de Posturas Municipais II, 

sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 041, de 26 de abril de 2006.
Prorroga o prazo para conclusão do Processo Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso 

de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990; CONSIDERANDO:

I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

em desfavor do Servidor M.P.C., matrícula nº 06719-9, 

Fiscal de Posturas Municipais II, prevê um prazo para 

término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a partir da 

data da publicação;

II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Contagem, admite a prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem; 

III – que o Processo Administrativo Disciplinar foi 

instaurado no dia 13 de março de 2006 e que o prazo 

para término dos procedimentos se tornou exíguo ante 

a necessidade de realização de diversas diligências, bem 

como a realização de oitivas imprescindíveis para melhor 

esclarecimento dos fatos. 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias contados 

a partir de 13 de maio de 2006, o prazo para conclusão 

do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 

Portaria nº 015, de 13 de março de 2006, para apurar 

faltas disciplinares supostamente cometidas pelo servidor 

M.P.C..

Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar 

concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do dia 13 de maio de 2006.

Art. 3º Fica também prorrogada por mais 60 (sessenta 

dias), a partir do dia 13 de maio de 2006, a vigência da 

medida cautelar de afastamento do Servidor processado 

do exercício do cargo de Fiscal de Posturas Municipais II, 

sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 042 , de 26 de abril de 2006.
Prorroga o prazo para conclusão do Processo Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso 

de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990; CONSIDERANDO:

I – que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

em desfavor do Servidor M.A.B.N., matrícula nº. 14581-5, 

Fiscal de Posturas Municipais I / Gerente III, prevê um 

prazo para término dos trabalhos de 60 (sessenta) dias a 

partir da data da publicação;

II – que o artigo 147 da Lei 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Contagem, admite a prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem; 

III – que o Processo Administrativo Disciplinar foi 

instaurado no dia 13 de março de 2006 e que o prazo 

para término dos procedimentos se tornou exíguo ante 

a necessidade de realização de diversas diligências, bem 

como a realização de oitivas imprescindíveis para melhor 

esclarecimento dos fatos. 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias contados 

a partir de 13 de maio de 2006, o prazo para conclusão 

do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 

Portaria nº 016, de 13 de março de 2006, para apurar 

faltas disciplinares supostamente cometidas pelo Servidor 

M.A.B.N..

Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar 

concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do dia 13 de maio de 2006.

Art. 3º Fica também prorrogada por mais 60 (sessenta 

dias), a partir do dia 13 de maio de 2006, a vigência da 

medida cautelar de afastamento do Servidor processado 

do exercício do cargo de fiscal de posturas municipais 

I/gerente, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 043, de 28 de abril de 2006.
Determina Constituir Comissão de Sindicância Investiga-

tiva. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 

uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e 

seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990, CONSIDERANDO:

I - o que consta do Ofício OF/DPT/0009/2006 de 23 de 

janeiro de 2006 e Boletim de Ocorrência nº 341.880, de 

1º(primeiro) de janeiro de 2006, que informam o furto de 

máquinas pesadas, eletrodomésticos e utensílios das ofici-

nas do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente 

de Contagem- INECAC; 

II- o que consta do relatório da Comissão de Investigação 

que aponta indícios de participação de Servidor Público 

no ilícito e recomenda a instauração de sindicância para 

melhor apuração dos fatos; 

III- finalmente, a necessidade de se apurar os fatos para 

se evitar que o ilícito possa repetir-se e que haja outros 

prejuízos ao Erário Público. 

RESOLVE:

Art 1º Determinar a constituição da Comissão de Sindi-

cância Investigativa, integrada pelos membros abaixo 

relacionados, sob a presidência do primeiro, para apurar 

os fatos mencionados nas considerações acima:

I – Rosilene Aparecida Barbosa;

II – Vinicius Lima Costa 

III– Nélio Murilo Sanches.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de abril de 

2006.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente

07ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC
DIA:08/05/2006

HORA:09:00 HORAS

LOCAL:CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VARGEM 

DAS FLORES (PARQUE GENTIL DINIZ), RUA MARIA DO 

CARMO DINIZ,141–BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO, 

CONTAGEM.

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

de Contagem – COMAC, Wanyr Notini Pereira Filho, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 

no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezem-

bro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes 

para a 107ª Reunião Ordinária do COMAC, dia 08 de 

Maio de 2006, às 09:00 horas, no Centro de Educação 

Ambiental Vargem das Flores (Parque Gentil Diniz), rua 

Maria do Carmo Diniz, 141 – Bairro Nossa Senhora do 

Carmo, Contagem.

Pauta: 

1. Aprovação da Ata da 106ª Reunião Ordinária.

2. Helur Indústria e Comércio Ltda - Julgamento do 

pedido de Licença de Operação Corretiva – Processo 

Nº0660/01-02.

3. Isopar Ltda – Julgamento do pedido de Licença de 

Operação Corretiva – Processo Nº0246/01-02

4. Lincon Indústria e Comércio Ltda – Julgamento do 

pedido de Licença de Operação Corretiva – Processo 

Nº1346/01-03.

5. Akitambores Bombonas e Lixeiras Ltda - Julgamento 

do atendimento das condicionantes da Licença de Opera-

ção Corretiva – Processo Nº0204/02-01.

6. Lava Luvas Indústria e Comércio Ltda – Julgamento 

do pedido de Licença de Operação Corretiva para substi-

tuição do gás liquefeito de petróleo – GLP por caldeira a 

lenha – Processo Nº2138/02-04.

7. Apresentação de datas para realização da Consulta 

Pública do Projeto de Fortalecimento do Fundo Municipal 

do Meio Ambiente - Sugestões: Dia 15 ou 17 de Maio às 

09:00hs.

8. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. 

Atenciosamente,

Wanyr Notini Pereira Filho 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 

Contagem –COMAC

DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO COMAC – 12/06

Altera disposições da Deliberação n° 08 de 09 de Setem-

bro de 2004 do

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC,

e dá outras providências.

Art. 1° - Ao artigo 4° da Deliberação Normativa n° 08 de 

09 de setembro de 2004, inclua-se o parágrafos 1°, 2° e 3° 

com seguintes redação.

§ 1°: A Licença Sumária será revalidada mediante reque-

rimento do interessado e apresentação dos seguintes 

documentos:

I – relatório de avaliação de desempenho ambiental 

do sistema de controle e demais medidas mitigadoras, 

elaborado pelo requerente conforme modelo elaborado 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente;

II – Cópia da publicação do pedido de revalidação;

III – Cópia da publicação da licença ambiental vigente;

IV – Comprovante de regularização ambiental;

V - Comprovante de recolhimento do custo de análise;

VI – Alvará de Localização e Funcionamento atualizado.

§ 2° - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente poderá, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, requerer a apresentação de 

relatório de atendimento de condicionantes.

§ 3° - O custo de análise do pedido de revalidação será 

o correspondente a 70% (setenta por cento) do custo de 

análise da licença sumária.

Art. 2° - O § 2° do artigo 6° da Deliberação Normativa 

n° 08 de 09 de setembro de 2004 passa a vigorar com o 

seguinte redação:

§ 2° - As atividades citadas no caput deste artigo que já 

possuem licença ambiental, com esta permanecerão até a 

perda de sua validade, ocasião em que deverão proceder 

ao licenciamento sumário nos termos do artigo 4° desta 

Deliberação.

Art. 3º - Essa Deliberação entra em vigor na presente 

data.

Contagem, 03 de abril de 2006.

Wanyr Notini Pereira Filho

PRESIDENTE DO COMAC

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
DE CONTAGEM 

COMAC

Síntese.

Síntese da Ata da 105ª Reunião Ordinária do COMAC, no 

dia 13 de março de 2006, às 09:00 horas, no Centro de 

Educação Ambiental Vargem das Flores (Parque Gentil 

Diniz .141) - Bairro Nossa Senhora do Carmo – Contagem.

Presentes: O Presidente Wanyr Notini Pereira Filho, 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, os Conselheiros 

Domingos Francisco Castro, Paulo Soares Pinto, Luciane 

Mitraud Carvalho, Jarbas da Cunha e Silva, Verônica dos 

Reis Souza, Fernando Pinto Pinheiro, Marlene Ferreira 

Pinto de Rezende e Adilson Pereira dos Santos. 

Deliberações : 

1- Aprovação da Ata da 104ª Reunião Ordinária:Aprova-

da .

2- Van Gogh Molduras Ltda - Julgamento do pedido de 

Licença Operação Corretiva – Processo Nº 2016/ 01- 04 . 

Aprovado .

3- Vito Transportes Ltda – Julgamento do pedido de 

Licença de Operação Corretiva - Processo Nº 1672/01 

– 03. Aprovado, com prazo de 30 dias para apresentar as 

correções do Relatório de Impacto Urbano – RIU e prazo 

de 90 dias para apresentá-lo aprovado após as correções. 

4- Mod Line Soluções Corporativas Ltda – Julgamento do 

pedido de Licença de Operação Corretiva – Processo Nº 

2815/01 – 05. Aprovado 

5- Veloso e Tavares de Alimentos Ltda – Julgamento do 

pedido de Licença de Operação Corretiva – Processo Nº 

2405/01-05. Aprovado.

6- Minas Brasil Indústria, Comércio e Representações 

Técnicas Ltda- Julgamento do pedido de Licença Prévia e 

Licença de Instalação – Processo Nº 2386/01-05. Aprovado.

7- SMF – Cabos Elétricos Ltda – Julgamento de alteração 

de prazo para atendimento de condicionantes da Licença 

de Operação Corretiva – Processo Nº 2114/03-04. Aprova-

do.

8- Iluminação Automotiva Ltda – Julgamento de alte-

ração de prazo para atendimento de condicionantes da 

Licença de Operação Corretiva – Processo Nº 0156/01-01. 

Aprovado.

9- Estamparia S/A – Julgamento de alteração de prazo 

para atendimento de condicionantes da Renovação da 

Licença de Operação – Processo Nº 0869/01-03. Aprovado.

10- Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

Wanyr Notini Pereira Filho

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 

Contagem – COMAC.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL 002 / 2006 / SEFAZ
EDITAL DE LANÇAMENTO DO ISS DE PROFISSIONAIS

AUTÔNOMOS, DAS TAXAS TFLF, TFS, TFA E TFLOS

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2006

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas 

atribuições, torna público o lançamento do ISS de Profis-

sionais autônomos, da Taxa de Fiscalização de Localização 

e de Funcionamento – TFLF, da Taxa de Fiscalização 

Sanitária – TFS, da Taxa de Fiscalização de Anúncios – TFA 

e da Taxa de Fiscalização e de Licença para Ocupação 

do Solo – TFLOS, relativos ao exercício de 2006, fixa os 

seus prazos de pagamento, valendo este Edital como 

notificação pública.

Além do previsto nos respectivos artigos do CTM, que in-

formam sobre contribuintes, fatos geradores, e demais in-
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formações, o ISS de profissionais autônomos será cobrado 

conforme artigo 93 do Código Tributário de Contagem e 

as Taxas TFLF, TFS, TFA e TFLOS serão cobradas com base 

na Tabela V do Anexo IV do Código Tributário Municipal.

VALOR A RECOLHER DO ISS DE PROFISSIONAIS AUTÔ-

NOMOS

Profissional autônomo de nível superior: R$ 283,14 (du-

zentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);

Demais profissionais: 174,24 (cento e setenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos).

PAGAMENTO:

O vencimento do ISS de profissionais autônomos ocorrerá 

em 20/06/2006.

Os vencimentos dos prazos de pagamento das Taxas 

ocorrerão nas seguintes datas:

I - Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamen-

to – TFLF: 30/05/2006;

II - Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS: 30/05/2006;

III - Taxa de Fiscalização de Anúncios – TFA: 29/07/2006;

IV - Taxa de Fiscalização e de Licença para Ocupação do 

Solo – TFLOS: 29/07/2006.

Os tributos mencionados neste Edital estão corrigidos 

monetariamente em 1,21%, (um e vinte um por cento), 

conforme índice IGP-M/FGV.

O não pagamento dos tributos mencionados neste Edital 

nas datas estipuladas sujeita o Contribuinte / Responsável 

aos seguintes acréscimos:

a) Multa de 0,10% (dez centésimos por cento) 

sobre o valor principal atualizado por dia de atraso nos 

primeiros 60 (trinta) dias e de 10% (dez por cento) sobre 

o valor principal atualizado após 60 (sessenta) dias de 

atraso, conforme inciso III do artigo 35 do Código Tribu-

tário Municipal – CTM;

b) Juros de mora de 1% ao mês ou fração, 

desde o seu vencimento, conforme inciso II do artigo 35 

do Código Tributário Municipal – CTM;

c) Inscrição do saldo devedor em dívida ativa 

para cobrança judicial;

d) Atualização monetária, nos termos do art. 

6.A do Código Tributário Municipal – CTM.

- RECLAMAÇÃO:

O Contribuinte ou Responsável poderá requerer a revisão 

do lançamento dos tributos mencionados neste Edital na 

Coordenadoria da Receita Municipal até 30 (trinta) dias 

da data de publicação deste Edital.

O pedido de revisão, devidamente fundamentado e 

instruído com a documentação comprobatória das ale-

gações, deverá ser protocolizado na referida repartição, 

situada na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade 

Industrial, ou onde estiver indicado na guia de lançamen-

to e arrecadação.

 

A decisão do pedido de revisão do lançamento de que 

trata este Edital implica alteração do prazo de vencimen-

to da obrigação tributária, de modo a garantir que entre 

a data da ciência da decisão e o prazo para pagamento 

do débito fiscal decorram 10 (dez) dias.

- ENTREGA DOS CARNÊS:

As guias dos tributos mencionados neste Edital serão en-

tregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– Correios.

As guias de que trata este Edital, referentes ao exercício 

de 2006, serão entregues de forma simples, sem declara-

ção de recebimento por parte do contribuinte. Nestes ter-

mos é importante os Contribuintes / Responsáveis ficarem 

atentos aos prazos mencionados neste Edital.

Independentemente do recebimento dos carnês, fica o 

contribuinte na obrigação do pagamento dos tributos 

mencionados nos prazos definidos.

O Contribuinte ou Responsável que, por qualquer motivo, 

não receber as guias de pagamento dos tributos mencio-

nados neste Edital até 10 (dez) dias antes da data fixada 

para o respectivo vencimento, deverá requerer segunda 

via na Coordenadoria da Receita Municipal, na Avenida 

Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, ou onde 

estiver indicado na guia de lançamento e arrecadação.

Contagem, 12 de abril de 2006

LUIZ FERNANDO PEREIRA MENDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal
de Saúde

Contagem, situada a Praça Tancredo Neves nº 200, com a 

seguinte ordem do dia: 1 - Apreciação da ata da reunião 

ordinária de Abril; 2 - Informes; 3 - Criação de comissão 

para discutir; a adaptação da lei municipal 3.381 e resolu-

ção 333 / CNS (Conselho Nacional de Saúde); 4 - Programa 

Cirineu; 5 - Proposta de implantação de odontologia na 

unidade de saúde – LACES Contagem - Betim/SESC - MG; 

6 – Assuntos Gerais

Contagem, 24 de abril de 2006.

Lídia Maria Tonon

Secretária Municipal de Saúde - Contagem

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Extrato do Contrato nº CT-036/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Munici-

pal de Saúde e a empresa EMBRAMED INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, 

POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor total estimado 

de R$ 47.607,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e sete 

Reais e noventa e cinco centavos). Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

10; Fonte de recursos: 011000; Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-037/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa ROCHA FARMA CO-

MERCIO LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, 

POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O valor total esti-

mado deste Contrato é de R$ 69.564,87 (sessenta e nove 

mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e oitenta e sete 

centavos). Dotação orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011000; Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-038/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Mu-

nicipal de Saúde e a empresa MACROMED COMERCIO 

DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA 

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDI-

CO-HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES. Valor total estimado deste Contrato 

é de R$ 37.733,15 (trinta e sete mil, setecentos e trinta 

e três Reais e quinze centavos). Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

10; Fonte de recursos: 011000; Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-039/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa REY MÉDICAL LTDA – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA 

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDI-

CO-HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES. Valor total estimado deste Contrato é 

de R$ 5.907,20 (cinco mil, novecentos e sete Reais e vinte 

centavos). Dotação Orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011000; Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-040/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa SMITHS MEDICAL 

DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA 

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDI-

CO-HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES. Valor total estimado deste Contrato 

é de R$ 389.376,00 (trezentos e oitenta e nove mil, 

trezentos e setenta e seis Reais). Dotação Orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

10; Fonte de recursos: 011000; Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-041/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Munici-

pal de Saúde e a empresa INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGI-

CAS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, 

POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor total estimado 

deste Contrato é de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos 

Reais). Dotação Orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011000; Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; 

Natureza da despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 

011100. Em 03-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-046/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa PANFLOR EMPREENDI-

MENTOS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 

PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIO-

NAL, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 

QUE IRÃO OCORRER NA REDE DE SAÚDE DE CONTAGEM. 

Valor total estimado deste Contrato é de R$ 36.596,20 

(trinta e seis mil, quinhentos e noventa e seis Reais e 

vinte centavos). Dotação orçamentária/ Projeto atividade: 

1132.10.122.0023.2048; Natureza da despesa: 33903903; 

Fonte de recursos: 020100. Em 17-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-047/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa INSTITUTO MINEIRO 

DE NEFROLOGIA LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES 

DE HEMODIÁLISE COM CATETER DUPLO LÚMEN E SEM 

CATETER DUPLO LÚMEN, COM ACOMPANHAMENTO 

MÉDICO, DESTINADAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL 

MUNICIPAL DE CONTAGEM, COM RECURSOS DO PRÓ-

HOSP, por um período de até 12 (doze) meses. Valor total 

estimado deste Contrato é de R$ 368.400,00 (trezentos e 

sessenta e oito mil e quatrocentos Reais). Dotação orça-

mentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 

339039-29; Fonte de recursos: 011000. Em 17-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-048/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa AUTO MECÂNICA LANTORK 

LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E DE URGÊNCIA/SOCORRO EM 

GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

ORIGINAIS E GENUÍNOS, PARA OS VEÍCULOS DA LINHA 

MERCEDES BENZ, SPRINTER CDI 313, UTILIZADOS PELO 

SAMU MICROREGIÃO III E ÔNIBUS 1318, UTILIZADOS 

PELA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL. O VALOR 

GLOBAL ESTIMADO PARA este CONTRATO é de: PEÇAS 

R$ 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS) E 

MÃO DE OBRA R$ 100.800,00 (CEM MIL E OITOCENTOS 

REAIS). O desconto percentual sobre a tabela de preço 

vigente do fabricante e editada pela Assobenz é de 

(PEÇAS) 15% (quinze por cento) e desconto percentual do 

preço público aplicado pela mão-de-obra (hora/homem), 

de acordo com a tabela padrão de TMO, emitida pela 

Daimler Chrysler Do Brasil Ltda, fabricante Mercedes 

Benz é de (MÃO DE OBRA) NO VALOR DE R$ 40,00 

(QUARENTA REAIS) decorrentes do MELHOR DESCONTO 

ofertado referente à licitação PREGÃO PRESENCIAL. Dota-

ção orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da 

despesa: 339039-18; Fonte de recursos: 011000, Dotação 

orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da 

despesa: 339030-23; Fonte de recursos: 011000, Dotação 

orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da 

despesa: 339030-23; Fonte de recursos: 011000 e Dotação 

orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da despe-

sa: 339030-18; Fonte de recursos: 011000. Em 30-03-2006.

Extrato do Contrato nº CT-050/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa ANTIBIOTICOS DO 

BRASIL LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO 

DE 12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é 

de R$ 354.750,00 (trezentos e cinqüenta e quatro mil, 

setecentos e cinqüenta Reais). Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; 

Fonte de recursos: 011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-051/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa ALFALAGOS LTDA – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN-

TOS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONTAGEM, por PERÍODO DE 12 MESES. Valor 

total estimado deste Contrato é de R$ 2.720,00 (dois 

mil, setecentos e vinte Reais). Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; 

Fonte de recursos: 011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-052/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa BH FARMA COMÉR-

CIO LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 

12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é de R$ 

193,00 (cento e noventa e três Reais e vinte centavos). 

Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. Em 

05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-053/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS 

QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA – Objeto: CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECI-

MENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTA-

GEM, por PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado 

deste Contrato é de R$ 39.833,00 (trinta e nove mil, 

oitocentos e trinta e três Reais). Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; 

Fonte de recursos: 011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-054/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa EXPRESSA DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN-

DER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR 

PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste Con-

trato é de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecen-

tos Reais). Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; 

Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 

011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-055/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMA-

CÊUTICA LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO 

DE 12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é de 

R$ 2.371,00 (dois mil, trezentos e setenta e um Reais). 

Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. Em 

05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-056/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Mu-

nicipal de Saúde e a empresa HELP FARMA PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMEN-

TO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, 

POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste 

Contrato é de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos Reais). 

Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. Em 

05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-057/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo 

Municipal de Saúde e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS 

DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total 

estimado deste Contrato é de R$ 608,40 (seiscentos e 

oito Reais e quarenta centavos). Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; 

Fonte de recursos: 011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-058/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Mu-

nicipal de Saúde e a empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMEN-

TO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, 

POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste 

Contrato é de R$ 48.020,00 (quarenta e oito mil e vinte 

Reais). Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Na-

tureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. 

Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-059/2006, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Munici-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/06
A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Con-

tagem Lídia Maria Tonon, no uso das suas atribuições 

legais, convoca a todos os conselheiros e demais pessoas 

interessadas para a REUNIÃO ORDINÁRIA a ser realizada 

no próximo dia 03 de maio de 2006 às 17:30 horas, em 

primeira convocatória e às 18 horas em segunda e última 

convocatória, no auditório da Prefeitura Municipal de 
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pal de Saúde e a empresa PRODIET FARMACÊUTICA LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONTAGEM, POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é de R$ 17.230,00 (dezessete mil, duzen-

tos e trinta Reais). Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 

011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-060/2006, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Muni-

cipal de Saúde e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNI-

CIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é de R$ 23.234,00 

(vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro Reais). Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despe-

sa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. Em 05-04-2006.

Extrato do Contrato nº CT-061/2006, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal 

de Saúde e a empresa SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONTAGEM, POR PERÍODO DE 12 MESES. Valor total estimado deste Contrato é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

Reais). Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; Fonte de recursos: 011100. Em 

05-04-2006.

PORTARIA Nº 493/GM DE 10 DE MARÇO DE 2006. 
Aprova a Relação de Indicadores da Atenção Básica - 2006, cujos indicadores deverão ser pactuados entre municípios, 

estados e Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando que o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica constitui instrumento nacional de monitoramento das 

ações de saúde referentes a esse nível de atenção;

Considerando que esse Pacto é base para negociação de metas, com vistas à melhoria no desempenho dos serviços da 

atenção básica e situação de saúde da população, a serem alcançadas por municípios e estados; 

Considerando que a Programação Pactuada e Integrada da Vigilância em Saúde (PPI-VS) foi aprovada em 26 de janeiro 

de 2006; e

Considerando a necessidade da realização da pactuação de metas do Pacto da Atenção Básica no mesmo período da 

Programação Pactuada e Integrada da Vigilância em Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a Relação de Indicadores da Atenção Básica - 2006, constante do Anexo I a esta Portaria, cujos indica-

dores deverão ser pactuados entre municípios, estados e Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Os indicadores de que trata este artigo deverão ser calculados e analisados conforme as orientações 

mencionadas na nota técnica constante do Anexo II a esta Portaria.

Art. 2º Estabelecer as orientações, fluxos e prazos para a avaliação das metas pactuadas por municípios e estados, no 

ano de 2005, constantes do Anexo III a esta Portaria.

Art. 3º Estabelecer os mecanismos, fluxos e prazos para o processo de pactuação das metas para o ano de 2006, por 

município e estado, constante dos anexos IV e V a esta Portaria.

Art. 4º Constituir Grupo de Trabalho, no âmbito do Ministério da Saúde, composto por representantes das áreas 

técnicas para negociação das metas a serem pactuadas com os estados na efetivação do processo de pactuação dos 

Indicadores da Atenção Básica.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SARAIVA FELIPE

ANEXO I 

Relação dos Indicadores do Pacto da Atenção Básica 2006, para município segundo número de habitantes e Estado.

Saúde da Criança

Indicador Principal Município c/ 

menos de 80 mil 

habitantes

Município c/ 80 mil 

ou mais habitantes

Estado

1 Número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade X - -

2 Coeficiente de mortalidade infantil X X X

3 Proporção de nascidos vivos com baixo - peso ao nascer X X X

4 Proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas mal 
definidas

X X X

5 Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda em menores de 5 
anos de idade

X X X

6 Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda em menores de 5 anos 
de idade

X X X

Indicador Complementar

7 Número absoluto de óbitos neonatais tardios X - -

8 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia X X X

Saúde da Mulher

Indicador Principal

9 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados - X X

10 Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal X X X

11 Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 
59 anos e a população feminina nesta faixa etária

X X X

Indicador Complementar

12 Razão de mortalidade materna - X X

13 Proporção de partos cesáreos X X X

14 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal X X X

Controle da Hipertensão Arterial

Indicador Principal 

15 Taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC) X X X

16 Taxa de internações por insuficiência cardíaca congestiva (ICC) X X X

Indicador Complementar 

17 Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados X X X

Controle do Diabetes Mellitus 

Indicador Principal 

18 Proporção de internações por complicações do diabetes mellitus X X X

Indicador Complementar 

19 Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados X X X

Controle da Tuberculose

Indicador Principal 

20 Proporção de abandono de tratamento da tuberculose X X X

Indicador Complementar 

21 Taxa de incidência de tuberculose pulmonar positiva X X X

Eliminação de Hanseníase

Indicador Principal 

22 Coeficiente de prevalência de hanseníase X X X

23 Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase X X X

Saúde Bucal

Indicador Principal 

24 Cobertura de primeira consulta odontológica programática X X X

25 Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada X X X

Indicador Complementar 

26 Média de procedimentos odontológicos básicos individuais X X X

27 Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às 
ações odontológicas individuais

X X X

Gerais

Indicador Principal 

28 Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família (PSF) X X X

29 Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades 
básicas

X X X

Indicador Complementar 

30 Média mensal de visitas domiciliares por família X X X

ANEXO II

PACTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, 2006

NOTA TÉCNICA

Indicadores 1 e 2

Número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade e Coeficiente de mortalidade infantil

Conceito

Mortalidade infantil é o termo usado para designar os óbitos de crianças menores de um ano de idade, ocorridos em determina-

do local e período.

O indicador utilizado para a sua mensuração é o coeficiente de mortalidade infantil, definido como o número de óbitos de meno-

res de um ano de idade por 1000 nascidos vivos, em determinado local e período. 

Para os municípios com população inferior a 80.000 habitantes, além do coeficiente definido acima, será utilizado o número 

absoluto de óbitos de menores de um ano de idade, em determinado local e período. 

A diferenciação dos municípios foi adotada porque o coeficiente de mortalidade infantil tem uma grande oscilação em popula-

ções pequenas, quando avaliado um período curto de tempo, como um ano. Nesses casos, em que os óbitos infantis tendem a ser 

menos freqüentes, cada óbito a mais ou a menos provoca grandes variações no coeficiente, sendo importante o uso de números 

absolutos. Mas para garantir comparações entre municípios de porte diferente, se faz necessário o uso do coeficiente, justificando 

o uso destes dois indicadores para municípios com menos de 80 mil habitantes.

Método de Cálculo

Coeficiente de mortalidade infantil

Número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade em determinado local e período X

Número de nascidos vivos, no mesmo local e período 1.000

Os municípios com população inferior a 80.000 habitantes pactuam também o indicador Número de óbitos de crianças menores 

de um ano de idade em determinado local e período.

Interpretação

Estima o risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida.

É um dos principais indicadores de saúde pública utilizado como indicador geral e como específico. Como indicador de saúde ge-

ral, expressa, em associação com outros indicadores, a situação de saúde de uma comunidade e as desigualdades de saúde entre 

grupos sociais e regiões. Como indicador específico, revela as condições de saúde do grupo materno-infantil.

Os coeficientes de mortalidade infantil são classificados em altos (50 por 1000 ou mais), médios (20 a 49 por 1000) e baixos (me-

nos de 20 por 1000), em função de patamares alcançados em países desenvolvidos (IDB 1999).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera mortalidade infantil alta aquela acima de 40 óbitos de menores de 1 ano de 

idade por 1.000 nascidos vivos.

Nas últimas décadas o declínio, em todo o mundo, das taxas de mortalidade infantil reflete a cobertura e eficácia de ações de 

saúde específicas (TRO, imunização, incentivo ao aleitamento materno, etc.), mais do que a melhoria das condições de vida da 

população. 

Na análise da mortalidade infantil, deve-se considerar que, embora altas taxas de mortalidade infantil possam revelar precárias 

condições sociais e de saúde, baixos níveis de mortalidade infantil não refletem necessariamente melhoria das condições de vida 

da população. Por outro lado, o aumento na taxa de mortalidade infantil pode, em determinadas situações, ser resultante da 

melhoria dos registros dos óbitos infantis.

Por isto, para o Pacto de Indicadores 2006, continua a recomendação do uso de indicadores complementares como o coeficiente 

de mortalidade neonatal tardia, para aqueles municípios e estados com sistema de informações sobre mortalidade (SIM) implan-

tado e com boa cobertura, e com coeficiente de mortalidade infantil baixo (menor que 20 por 1000 nascidos vivos). 

Usos

Analisar a situação de saúde e as condições de vida da população, detectando variações geográficas, temporais e entre grupos 

sociais.

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para atenção à saúde da criança e da gestante.

Limitações

Sub-registro de óbitos de menores de um ano de idade e de nascidos vivos, erro na definição de nascido vivo, erro na informação 

de idade da criança na declaração de óbito.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 3

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

Conceito

Este indicador é a expressa a proporção de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, dentre os nascidos vivos, 

em determinado local e período.

Compreende o registro da primeira pesagem do recém-nascido, preferencialmente realizada durante a primeira hora de vida, 

constante da ficha do Sinasc.

Método de cálculo
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Número de nascidos vivos* com peso menor 

que 2.500 g em determinado local e período

X

Número de nascidos vivos no mesmo local e 

período

100

* Deve-se utilizar a informação de nascidos vivos por proce-

dência da mãe (município de residência) e não por local de 

ocorrência do nascimento.

Interpretação

A ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do 

crescimento intra-uterino ou prematuridade e representa 

importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal 

e infantil. 

O indicador serve como preditor da sobrevivência infantil: 

quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de 

morte precoce. Valores em torno de 5-6% são encontrados em 

países desenvolvidos, e convenções internacionais estabelecem 

que esta proporção não deve ultrapassar 10%. 

Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão 

associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento sócio-

econômico e de assistência materno-infantil.

Usos

Analisar variações geográficas e temporais da proporção de 

nascidos vivos de baixo peso. 

Contribuir para orientar iniciativas de intervenção nutricional 

e para avaliar condições orgânicas e condutas de risco da 

gestante (tabagismo, alcoolismo e outras). 

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reproduti-

va, bem como proteção e atenção à saúde infantil. 

Limitações

A inadequada padronização de procedimentos (tempo 

para aferição do peso ao nascer, natureza e condições do 

equipamento utilizado) afeta a qualidade da informação. 

A mensuração está particularmente prejudicada no caso de 

partos não-hospitalares. 

Fonte

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 4

Proporção de óbitos em menores de um ano de idade por 

causas mal definidas

Conceito

Mortalidade infantil por causas mal definidas é o termo usado 

para designar os óbitos de crianças menores de um ano de 

idade por causas mal definidas, ocorridos em determinado 

local e período.

Os óbitos por causas mal definidas correspondem ao Capítulo 

XVIII da CID-10: “Sintomas, Sinais e Achados Anormais de 

Exames Clínicos e de Laboratório Não Classificados em Outra 

Parte” (códigos ROO-R99). 

Método de Cálculo

Número de óbitos de crianças menores de 1 

ano de idade por causas mal definidas em 

determinado local e período

X

Número de óbitos de crianças menores de 1 

ano de idade no mesmo local e período

100

Interpretação

Avalia o grau da qualidade da informação sobre causas de 

morte. Percentuais elevados sugerem deficiências na declara-

ção das causas de morte. 

A freqüência de causas mal definidas é condicionada pela 

disponibilidade de recursos médico-assistenciais, inclusive para 

diagnóstico. 

O emprego de expressões ou termos imprecisos prejudica a 

identificação da causa básica da morte, contribuindo para o 

aumento dos óbitos codificados no capítulo de causas mal 

definidas.

Usos

Analisar variações geográficas e temporais da mortalidade por 

causas mal definidas, identificando tendências e situações de 

desigualdade que possam demandar a realização de estudos 

especiais. 

Avaliar a qualidade das estatísticas de mortalidade e das 

condições de prestação de serviços de saúde. 

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação dos sistemas de 

informação sobre mortalidade, para adoção de medidas desti-

nadas a aprimorar o preenchimento da Declaração de Óbito. 

Limitações

As bases de dados nacionais sobre mortalidade apresentam 

cobertura insatisfatória em muitos municípios do País, haven-

do expressiva subenumeração de óbitos nas regiões Norte e 

Nordeste. 

Fonte

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Indicador 5

Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em 

menores de 5 anos

Conceito

Ocorrência de internações hospitalares por Infecção Respirató-

ria Aguda (IRA) na população residente de menores de 5 anos, 

pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em determinado 

local e período. 

Método de Cálculo

Número de internações por IRA* em crianças 

residentes menores de 5 anos de idade em 

determinado local e período

X

Total de crianças menores de 5 anos, no 

mesmo local e período

1.000

*Os códigos de procedimentos do SIH/SUS para determinar 

a causa de internação por IRA são: 71300066, 76300188, 

76300021, 76300056, 76300064, 76300072, 76300080, 

76300110, 76400077, 76400085, 42003024 e 42008069.

OBS: Deve-se considerar as internações por procedência da 

criança (município de residência) e não de ocorrência da 

internação.

Interpretação

Mede o risco de crianças menores de 5 anos de idade serem 

internadas por infecção respiratória aguda (IRA) no Sistema 

Único de Saúde (SUS).

Altas taxas de internações neste grupo de causa sugerem 

condições assistenciais insatisfatórias ao grupo infantil, isto 

é, uma precariedade no acesso e na qualidade dos serviços 

de saúde - principalmente os de atenção básica - oferecidos à 

população.

Usos

Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de inter-

nações hospitalares, por IRA em crianças menores de 5 anos 

de idade, identificando situações de desequilíbrio que possam 

merecer atenção especial. 

Contribuir na realização de análises comparativas da concen-

tração de recursos médico-hospitalares. 

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.

Limitações

A oferta de serviços reflete a disponibilidade de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os 

critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no 

âmbito do SUS. 

Não são consideradas as internações em unidades hospitalares 

sem vínculo com o SUS, as quais podem concentrar atendimen-

to em determinadas especialidades assistenciais, influenciando 

o padrão de atendimento no SUS. 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de inter-

nações de um mesmo paciente durante o período analisado. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsis-

tências na classificação da causa de morbidade informada. 

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, 

prejudicando a identificação do seu município de origem 

(residência).

Fonte

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH-SUS)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 6

Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda (DDA) em 

menores de 5 anos

Conceito

Ocorrência de internações hospitalares por Doença Diarréica 

Aguda (DDA) na população residente de menores de 5 anos, 

pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em determinado 

local e período. 

Método de Cálculo

Número de internações por DDA* em crian-

ças residentes menores de 5 anos de idade 

em determinado local e período

X

Total de crianças menores de 5 anos, no 

mesmo local e período

1.000

*Os códigos de procedimentos do SIH/SUS para determi-

nar a causa de internação por doença diarréica aguda são: 

72300019, 74300270, 74300288, 75300192 e 76400271.

OBS: Deve-se considerar as internações por procedência da 

criança (município de residência) e não de ocorrência da 

internação.

Interpretação

Mede o risco de crianças menores de 5 anos de idade serem 

internadas por doença diarréica aguda (DDA) no Sistema Único 

de Saúde (SUS).

Altas taxas de internações neste grupo de causa sugerem 

condições assistenciais insatisfatórias ao grupo infantil, isto é, 

precariedade no acesso e na qualidade dos serviços de saúde - 

principalmente os de atenção básica - oferecidos à população.

Usos

Analisar variações geográficas e temporais nas taxas de inter-

nações hospitalares, por DDA em crianças menores de 5 anos 

de idade, identificando situações de desequilíbrio que possam 

merecer atenção especial. 

Contribuir na realização de análises comparativas da concen-

tração de recursos médico-hospitalares. 

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.

Limitações

A oferta de serviços reflete a disponibilidade de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os 

critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no 

âmbito do SUS. 

Não são consideradas as internações em unidades hospitalares 

sem vínculo com o SUS, as quais podem concentrar atendimen-

to em determinadas especialidades assistenciais, influenciando 

o padrão de atendimento no SUS. 

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de inter-

nações de um mesmo paciente durante o período analisado. 

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsis-

tências na classificação da causa de morbidade informada. 

Pode haver um registro indevido do endereço da criança, 

prejudicando a identificação do seu município de origem 

(residência).

Fonte

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH-SUS)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicadores 7 e 8

Número absoluto de óbitos neonatais tardios e

Coeficiente de mortalidade neonatal tardia

Conceito

Estes são indicadores complementares de mortalidade infantil, 

que refletem os óbitos ocorridos entre 7 dias e 27 dias entre os 

nascidos vivos em determinado local e período.

Método de Cálculo

Coeficiente de mortalidade neonatal tardia

Número de óbitos de crianças com idade 

entre 7 e 27 dias em determinado local e 

período

X

Número de nascidos vivos no mesmo local e 

período

1.000

Os municípios com população inferior a 80.000 habitantes 

pactuam também o indicador Número absoluto de óbitos de 

crianças com idade entre 7 e 27 dias em determinado local e 

período.

Interpretação

Estima o risco de um nascido vivo morrer entre 7 e 27 dias de 

vida. 

Coeficientes elevados estão geralmente relacionados a con-

dições insatisfatórias em relação ao nível sócio-econômico da 

população, a más condições de saúde da mãe e a insatisfatória 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

Usos

Analisar variações geográficas e temporais da mortalidade 

neonatal, identificando tendências e situações de desigualda-

de que possam demandar a realização de estudos especiais, 

complementando as informações de mortalidade infantil.

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-

natal, ao parto e ao recém-nascido. 

Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvi-

mento sócio-econômico da população. 

Limitações

Sub-notificação de óbitos neonatais, especialmente nas regiões 

Norte e Nordeste. 

Fonte

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 9

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados

Conceito

Este indicador é a expressão da proporção de óbitos de 

mulheres de 10 a 49 anos de idade investigados, em relação 

ao total de óbitos de mulheres de 10 a 49 anos de idade, em 

determinado local e período. 

Método de cálculo

Número de óbitos de mulheres de 10 a 49 anos 

de idade investigados, em determinado local 

e período 

X

Número total de óbitos de mulheres de 10 a 49 

anos de idade, no mesmo local e período

100

Interpretação

O resultado desse indicador traduz a capacidade de investi-

gação do sistema de vigilância e dos comitês de investigação 

de óbitos (uma vez que estes comitês também assumem a 

investigação de óbitos de mulheres em idade fértil).

Segundo a Portaria nº 1.172 do Ministério da Saúde, publicada 

em 15 de junho de 2004, que regulamenta a NOB 96, a 

vigilância epidemiológica da mortalidade infantil e materna 

é atribuição dos municípios. A investigação do óbito materno 

deve ser conduzida pelos departamentos de vigilância epi-

demiológica das Secretarias Municipais de Saúde e, de forma 

complementar ou suplementar, pelas Secretarias Estaduais 

de Saúde. Recomenda-se que, devido à importância dessa 

prática, os Comitês de Morte Materna realizem a investiga-

ção dos óbitos maternos nos estados ou municípios onde os 

departamentos de vigilância epidemiológica não estejam aptos 

a realizar esta ação.

Usos

Incentivar a criação e pleno funcionamento dos Comitês de 

Mortalidade Materna.

Dimensionar as principais causas de óbito na população femi-

nina em idade fértil.

Contribuir para reduzir o sub-registro e subnotificação dos 

óbitos maternos.

Identificar os determinantes da mortalidade materna.

Avaliar a implementação das ações de vigilância do óbito de 

mulheres em idade fértil.

Melhorar o registro e a notificação dos óbitos maternos. 

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para a atenção à saúde da mulher.

Limitações

Sub-registro de óbitos.

Fonte da informação não sistematizada.

Fonte

Numerador: Comitês de Morte Materna

Denominador: Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM).

Indicador 10

Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas 

de pré-natal

Conceito

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de 

mães com 4 ou mais consultas de pré-natal, em determinado 

local e período.

Método de cálculo

Número de nascidos vivos de mães com 4 ou 

mais consultas de pré-natal em determinado 

local e período

X

Número de nascidos vivos, no mesmo local e 

período

100

Interpretação

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, 

a partir da sétima consulta.

Usos

Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando 

variações geográficas, temporais e entre grupos sociais.

Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde 

voltadas para o atendimento pré-natal.

Limitações

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que 

tiveram aborto ou como produto da gestação o nascido morto.

É um indicador quantitativo do número de consultas, não 

fornecendo informação sobre a qualidade do atendimento.

Implantação parcial do Sinasc em alguns estados e municípios. 

Fonte

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 11

Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em 

mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa 

etária

Conceito

Este indicador reflete, em forma de razão, o número de exa-

mes de citopatologia realizados em mulheres de 25 a 59 anos 

em relação à população feminina da mesma faixa etária, em 

determinado local e período.

Método de cálculo

Número de exames citopatológicos cérvico-vaginais realizados 

em mulheres de 25 a 59 anos em determinado local e período

Número total de mulheres de 25 a 59 anos no mesmo local e 

período

Interpretação

Indica a cobertura da população feminina de 25 a 59 anos com 

relação a exames citopatológicos cérvico-vaginais. 

O indicador objetiva avaliar, de forma direta, a disponibilidade 

de ações básicas de prevenção e controle (educação para a 

saúde, captação e diagnóstico precoce) do câncer de colo de 

útero. 

Na medida em que é preconizada a realização de um exame a 

cada três anos após dois resultados negativos de exames anu-

ais, razões acima de 0,3 podem ser consideradas adequadas.

Usos

Identificar a cobertura desta ação nos grupos de risco da popu-

lação feminina e orientar a adoção de medidas de controle.

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para atenção à saúde da mulher desse grupo 

etário.

Limitações

O numerador só abrange o universo de exames de mulheres, 

desse grupo etário, atendidas em unidades vinculadas ao 

SUS enquanto o denominador inclui, também, o conjunto de 

mulheres beneficiárias de seguros privados de saúde.

Não reflete adequadamente a cobertura ou concentração 

deste procedimento na população alvo pois não identifica a 

realização de vários procedimentos em uma mesma mulher.

A fonte de informação é o Siscam/Siscolo, cujas informações 

não estão disponíveis para os municípios que não contam com 

laboratórios de citopatologia.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações do Câncer da Mulher 

– Siscam/Siscolo.

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 12

Razão de mortalidade materna

Conceito

Este indicador reflete o número de óbitos femininos ocorridos 

por causas maternas por 100.000 nascidos vivos, em determina-

do local e período. 

Morte materna, segundo a CID-10, é a morte de uma mulher 

durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias, após 
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o término da gestação, independente da duração ou locali-

zação da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou 

agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a 

ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.

A maioria das causas de morte materna na CID-10 está classi-

ficada no Capítulo XV, devendo ser excluídos os códigos O96, 

morte materna tardia (a morte que ocorre após 42 dias e em 

menos de um ano, após o parto) e O97, morte por seqüela de 

causa obstétrica direta (morte por qualquer causa obstétrica 

que ocorre um ano ou mais após o parto).

Além disto, as seguintes causas de morte, não incluídas no 

capítulo XV, devem ser incluídas na classificação de morte 

materna: tétano obstétrico (A34, Capítulo I), doenças causadas 

pelo vírus da imunodeficiência humana (B20 a B24, Capítulo 

I), necrose pós-parto da hipófise (E23.0, Capítulo IV), osteoma-

lácia puerperal (M83.0, Capítulo XII) e os transtornos mentais 

e comportamentais associados ao puerpério (F53, Capítulo V), 

mola hidatiforme (D.39.2 Capítulo II). Neste caso o óbito deve 

ter ocorrido até 42 dias após o parto. As doenças causadas pelo 

HIV devem ser consideradas após investigação, assim como os 

óbitos classificados no código E.23, pois apenas a necrose pós 

– parto de hipófise é causa materna.

Embora rara, pode ocorrer morte materna (obstétrica indireta) 

conseqüente a causas externas; nesse caso, codificar segundo o 

Capítulo XV, códigos V,W,X e Y.

Método de cálculo

Número de óbitos femininos por causas 

maternas (obstétricas diretas, indiretas e 

não especificados- 095) em determinado 

local e período

X

Número de nascidos vivos, no mesmo local 

e período

100.000

Obs: Este indicador não deverá ser pactuado por municípios 

com menos de 80 mil habitantes.

Interpretação

A mortalidade materna é um indicador de condições de vida 

da população e de qualidade da atenção à saúde da mulher. 

As mortes de mulheres em idade fértil por causas ligadas à 

gravidez, ao parto e ao puerpério são, atualmente e em sua 

maioria, passíveis de prevenção e evitáveis. Em 1990, segundo 

a OMS, 95% dos óbitos maternos ocorreram nos países em 

desenvolvimento. Na América Latina, estima-se que 98% das 

mortes maternas seriam evitáveis se, nestes países, as mulheres 

tivessem condições de vida e saúde semelhantes às dos países 

desenvolvidos. 

A ocorrência de óbito materno tem sido proposta por alguns 

autores como evento sentinela para indicar qualidade deficien-

te dos cuidados oferecidos à população.(A taxa de mortalidade 

materna acima de 20 óbitos maternos por 100 mil nascidos 

vivos pode ser considerada elevada.) Países desenvolvidos têm 

taxas de mortalidade materna de 4 a 8 óbitos maternos por 

100.000 nascidos vivos. 

A interpretação desse indicador deve ser cuidadosa, posto 

que a elevação da taxa de mortalidade materna nem sempre 

significa um aumento real de óbitos maternos. Ela pode estar 

associada à melhoria da qualidade da informação e/ ou do 

registro dos óbitos nas mulheres em idade fértil. Apesar disso, 

sua magnitude é indicativa da maior ou menor necessidade 

de investimentos na assistência obstétrica, assim como na 

melhoria das condições de vida da população. Ao se utilizar 

os dados diretos disponíveis nos municípios, em virtude da 

crescente organização e atuação dos setores de vigilância 

epidemiológica e comitês de morte materna, o indicador pode 

apresentar elevação no valor, devido à melhoria do sistema de 

informação. 

Usos

Avaliação da qualidade e acesso à assistência obstétrica 

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para a atenção à saúde da mulher.

Analisar a situação de saúde e condições de vida da população, 

detectando variações geográficas, temporais e entre grupos 

sociais.

Limitações

Subinformação dos óbitos maternos (os médicos informam a 

causa terminal e não a básica, ao preencherem a declaração de 

óbito, como também, muitas vezes, não registram se a mulher 

estava ou não grávida, por ocasião do óbito).

Sub-registro, que é a omissão do registro do óbito em cartório, 

freqüente nas regiões norte, nordeste e centro oeste, seja 

pela dificuldade de acesso aos cartórios, pela existência de 

cemitérios que realizam sepultamento sem Certidão de Óbito 

e guia de sepultamento (chamados de cemitérios clandestinos). 

Pode haver sub-registro de óbitos maternos e sub-registro de 

nascidos vivos.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(Sinasc).

Complementar com informações sobre óbitos provenientes dos 

setores de vigilância epidemiológica e/ou Comitês de Morte 

Materna.

Indicador 13

Proporção de partos cesáreos

Conceito

Este indicador reflete a proporção de partos cesáreos realiza-

dos dentre o total de partos ocorridos, em determinado local 

e período.

Método de cálculo

Número de nascidos vivos de partos cesáreos de 

mães residentes em determinado local e período

X

Número total de nascidos vivos de partos hospi-

talares no mesmo local e período

100

Interpretação

Mede a ocorrência de partos cesáreos no total de partos hospi-

talares, a partir das informações disponíveis na base de dados 

sobre nascidos vivos.

Os limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde para partos 

cesáreos são: para unidades hospitalares de alto risco - 40% e 

para unidades de risco habitual - até 25%.

Este é um indicador que apesar de complementar deve ser 

monitorado pelo gestor municipal uma vez que os partos não 

ocorrem na atenção básica. A portaria nº 466/GM, de 14 de 

junho de 2000, retificada em 30 de junho de 2000 propôs o 

Pacto pela Redução das Taxas de Cesárea, a ser firmado entre 

os gestores estaduais e o gestor federal, estabelecendo a taxa 

de 25% como desejável para todos os estados até 2007. 

Usos

Identificar desvios de taxas de cesáreas preconizadas e orientar 

a adoção de medidas de controle.

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas 

e ações voltadas para a melhoria da qualidade da atenção 

obstétrica hospitalar.

Limitações

Possibilidade de nascidos vivos que morrem logo após o nas-

cimento serem declarados como natimortos, deixando de ser 

incorporados à base Sinasc.

Implantação parcial do Sinasc em alguns estados e municípios. 

Taxas baixas de cesárea podem refletir dificuldade de acesso 

aos serviços, não significam necessariamente boa qualidade.

Fonte

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 14

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas 

de pré-natal

Conceito

Este indicador é a expressão da proporção de nascidos vivos de 

mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, em determinado 

local e período.

Método de cálculo

Número de nascidos vivos de mães com 7 ou 

mais consultas de pré-natal em determinado 

local e período

X

Número de nascidos vivos, no mesmo local e 

período

100

Interpretação

Indica a concentração de consultas de atendimento pré-natal, 

a partir da sétima consulta.

Usos

Analisar a cobertura dos serviços de pré-natal, detectando 

variações geográficas, temporais e entre grupos sociais.

Subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde 

voltadas para o atendimento pré-natal.

Limitações

Não abrange o universo das gestantes, excluindo aquelas que 

tiveram aborto ou como produto da gestação o nascido morto.

É um indicador quantitativo do número de consultas, não 

fornecendo informação sobre a qualidade do atendimento.

Implantação parcial do Sinasc em alguns estados e municípios. 

Fonte

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Indicador 15

Taxa de Internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Conceito

Este indicador reflete a ocorrência de internações por acidente 

vascular cerebral (AVC) na população de 40 anos e mais, em 

determinado local e período. 

Método de cálculo

Número de internações por acidente vascu-

lar cerebral (AVC)* na população de 40 anos 

e mais em determinado período

X

População de 40 anos e mais no mesmo 

local e período

10.000

*O código de procedimento do SIH/SUS para determinar a 

causa de internação por AVC: 81500106

Interpretação

Medida de morbidade hospitalar por acidente vascular cere-

bral, no âmbito do SUS. 

O indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibi-

lidade de ações básicas de prevenção e controle (diagnóstico 

precoce, tratamento e educação para a saúde) da doença 

hipertensiva. 

Não existem parâmetros de comparação. Espera-se que nos 

municípios que priorizem a execução dessas ações ocorra uma 

redução dessa taxa.

Usos

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção 

de medidas de controle.

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e 

as ações voltadas para a atenção à saúde do adulto.

Limitações

O numerador só abrange o universo das internações hospita-

lares na rede SUS, enquanto o denominador inclui, também, 

o conjunto de pessoas beneficiárias de seguros privados de 

saúde.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

-SIH-SUS.

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 16

Taxa de Internações por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

Conceituação

Este indicador é a expressão da ocorrência de internações 

por insuficiência cardíaca congestiva (ICC) na população, em 

determinado local e período. 

Método de cálculo:

Número de internações por insuficiência car-

díaca congestiva (ICC)* na população com 40 

anos e mais em determinado local e período

X

População com 40 anos e mais no mesmo 

local e período

10.000

*Os códigos de procedimentos do SIH/SUS para determinar 

a causa de internação por ICC são: 77300050, 77300149, 

77500113 e 77500164.

Interpretação:

Medida de morbidade hospitalar por Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (ICC), no âmbito do SUS. 

Indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade 

de ações básicas de prevenção e controle (diagnóstico precoce, 

tratamento e educação para a saúde) da doença hipertensiva. 

Não existem parâmetros de comparação. Espera-se que nos 

municípios que priorizem a execução dessas ações ocorra uma 

redução dessa taxa.

Usos:

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção 

de medidas de controle.

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas 

públicas e ações voltadas para a atenção à saúde do adulto.

Limitações:

O numerador só abrange o universo das internações hospita-

lares na rede SUS, enquanto o denominador inclui, também, 

o conjunto de pessoas beneficiárias de seguros privados de 

saúde.

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de inter-

nações de um mesmo paciente, pela mesma causa, durante o 

período analisado.

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsis-

tências na classificação da causa de morbidade informada.

Fonte:

Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH-SUS)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 17

Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados 

Conceito

Este indicador revela a proporção de pessoas portadoras de 

hipertensão arterial que estão cadastradas nas Unidades de 

Saúde em relação aos hipertensos estimados.

Método de cálculo

Número de portadores de hipertensão cadas-

trados* no HiperDia 

X

Nº de portadores de hipertensão estimados** 100

* Número de hipertensos cadastrados no Sis-HiperDia (Sistema 

de cadastramento e acompanhamento dos portadores de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus).

** Número de hipertensos estimados no município correspon-

de a 35% da população(IBGE) maior de 40 anos, segundo da-

dos de pesquisa de prevalência de 1986 (Estudos Populacionais 

Brasileiros) e usados como parâmetro pela Política Nacional de 

Atenção Integral à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus 

desde de 2001.

Interpretação

Indicador de processo que permite avaliar o cadastramento 

dos portadores de Hipertensão Arterial.

Não existe parâmetro de comparação.

Usos

Mede a capacidade das equipes em cadastrar os portadores de 

Hipertensão Arterial no Sis-HiperDia.

Avalia de forma indireta o acesso aos serviços de saúde.

Subsidiar o planejamento a curto prazo por meio da utilização 

dos dados do sistema de cadastro dos portadores nortean-

do novas ações de atenção aos portadores de Hipertensão 

Arterial.

Pode vir a ser um requisito de qualidade na organização dos 

serviços de atenção básica.

Limitações 

Implantação parcial do Sis-HiperDia nos municípios. O 

cadastramento vem sendo negligenciado ou interrompido e o 

módulo de acompanhamento não foi implantado por alguns 

municípios.

Fonte

Numerador: Sis-HiperDia / Datasus

Denominador: Base demográfica do IBGE. 

Indicador 18

Proporção de Internações por complicações do Diabetes 

Mellitus

Conceito

Este indicador avalia a contribuição das internações por 

complicações do diabetes mellitus para o total das internações 

hospitalares, em determinado local e período. 

Método de cálculo

Número de internações por complicações do 

diabetes mellitus* em determinado local e 

período

X

Total das hospitalizações (exceto partos) no 

mesmo local e período

100

*Os códigos de procedimentos do SIH/SUS para determinar a 

causa de internação por diabetes são: 82300046 e 82500053.

Interpretação

Medida de morbidade hospitalar por diabetes, no âmbito do 

SUS. 

O indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibi-

lidade de ações básicas de prevenção e controle (diagnóstico 

precoce, tratamento e educação para a saúde) das doenças 

crônico- degenerativas não transmissíveis.

Espera-se que, nos municípios que priorizem a execução de 

ações de controle do diabetes mellitus, ocorra uma diminuição 

no número de internações de uma forma geral na população. 

Usos

Identificar grupos de risco na população e orientar a adoção 

de medidas de controle. Avalia a qualidade do atendimento 

ambulatorial prestado aos pacientes de diabetes mellitus.

Contribuir na realização de análises comparativas da concen-

tração de recursos médico-hospitalares.

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas 

públicas e as ações voltadas para a assistência médico-hospi-

talar.

Limitações

O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de in-

ternações de um mesmo paciente, pela mesma causa, durante 

o período analisado. Freqüentemente o diabetes mellitus 

não é a causa principal da internação, mas sim uma de suas 

complicações. 

O aumento proporcional de internações por determinado gru-

po de causa pode decorrer apenas da redução das ocorrências 

em outros grupos.

O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsis-

tências na classificação da causa de morbidade informada.

Fonte

Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS.

Indicador 19

Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados

Conceito

Este indicador revela a proporção de pessoas portadoras de 

Diabetes Mellitus que estão cadastradas nas Unidades de 

Saúde em relação aos diabéticos estimados.

Método de cálculo

Número de portadores de Diabetes Mellitus cadastrados* 

no HiperDia 

X

Nº de portadores de Diabetes Mellitus estimados** no 

município

100

*Número de diabéticos cadastrados no Sis-HiperDia (Sistema 

de cadastramento e acompanhamento de portadores de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus).

**Número de diabéticos estimados no município corresponde 

a 11% da população(IBGE) maior de 40 anos, segundo dados 

de pesquisa de prevalência de 1986 (Estudos Populacionais 

Brasileiros) e usados como parâmetro pela Política Nacional de 

Atenção Integral à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus 

desde de 2001.

Interpretação

Indicador de processo que permite avaliar o cadastramento 

dos portadores de Diabetes Mellitus.

Não existe parâmetro de comparação.

Usos 

Mede a capacidade das equipes em cadastrar os portadores de 

Diabetes Mellitus no Sis-HiperDia.

Avalia de forma indireta o acesso aos serviços de saúde.

Subsidiar o planejamento a curto prazo por meio da utilização 

dos dados do sistema de cadastro dos portadores norteando 

novas ações de atenção aos portadores de Diabetes Mellitus.

Pode vir a ser um requisito de qualidade na organização dos 

serviços de atenção básica.

Limitações 

Implantação parcial do Sis-HiperDia nos municípios. O 

cadastramento vem sendo negligenciado ou interrompido e o 

módulo de acompanhamento não foi implantado por alguns 

municípios.

Fonte

Numerador: Sistema HiperDia / Datasus

Denominador: Base demográfica do IBGE 

Indicador 20
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Proporção de abandono de tratamento da tuberculose

Conceito

Este indicador reflete a proporção de casos novos de tubercu-

lose (todas as formas) encerrados por abandono, em relação 

ao total de casos novos de tuberculose diagnosticados, em 

determinado local e período.

Método de cálculo

Número de casos novos de tuberculose encerrados por 
abandono em determinado local e período*

X

Total de casos novos de tuberculose diagnosticados no 
mesmo local e período**

100

* Consolidado municipal do Sinan (relatório de 9 meses).

** Campo 28 da Ficha de notificação/investigação de Tubercu-

lose do Sinan

Interpretação

É um indicador operacional que avalia a adesão ao tratamento 

de tuberculose e a qualidade dos serviços prestados.

Usos

Avaliar programas de controle da tuberculose. 

Possibilita análise de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas e ações de saúde direcionadas para o controle da 

tuberculose. 

Limitações

A qualidade dos dados depende da implantação e alimentação 

regular do sistema de informações utilizado, bem como 

das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância 

epidemiológica.

Fonte

Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan)

Indicador 21

Taxa de incidência de tuberculose pulmonar positiva

Conceito

Este indicador reflete o número de casos novos de tuberculose 

pulmonar positiva, expresso por 100.000 habitantes, em um 

determinado local e período.

Método de cálculo

 Número de casos novos de tuberculose pulmonar 

positiva *em determinado local e período

X

População no mesmo local e período 100.000

* Campos 28 e 34 da Ficha de notificação/investigação de 

Tuberculose do Sinan

Interpretação

Estima o risco de um indivíduo vir a desenvolver tuberculose 

pulmonar positiva.

A ocorrência de casos indica a persistência de fatores favorá-

veis à propagação do bacilo Mycobacterium tuberculosis, que é 

transmitido de um indivíduo a outro.

Taxas elevadas de incidência de tuberculose estão geralmente 

associadas a baixos níveis de desenvolvimento sócio-econômico 

e a insatisfatórias condições assistenciais de diagnóstico e 

tratamento dos casos de tuberculose existente. Outro fator a 

ser considerado é a cobertura de vacinação pelo BCG. 

A associação entre tuberculose e infecção pelo HIV pode resul-

tar em aumento da morbidade por tuberculose.

Usos

Identificar grupos de risco, em especial as áreas e as caracte-

rísticas das pessoas associadas a maior ocorrência de casos, tais 

como, sexo, idade, estilos de vida, ocupação, condição social e 

associação com outras patologias (AIDS).

Monitorar tendências da doença, no tempo, espaço e grupos 

populacionais específicos.

Proceder análise comparada das condições de saúde, com 

vistas ao planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

do setor.

Avaliar programas de prevenção e controle da tuberculose.

Limitações

O indicador baseia-se na notificação de eventos ocorridos, 

sendo dependente das condições técnico-operacionais para a 

detecção, notificação e confirmação de casos. Tais condições 

são peculiares a cada área geográfica de processamento dos 

dados e podem variar ao longo do tempo, em função de fato-

res como: ampliação das fontes de notificação, intensidade dos 

esforços realizados para a detecção de casos, sensibilidade e 

especificidade das técnicas de diagnóstico utilizadas, mudanças 

de critérios para definição de caso.

As bases de dados dos sistemas estaduais e municipais de diag-

nóstico e notificação de casos apresentam expressivas variações 

de cobertura, quantitativas e qualitativas, com diferentes 

graus de registro, de coleta e de transmissão de dados.

O fluxo de informações para os níveis estadual e nacional 

sofre atrasos decorrentes, entre outras causas, do tempo 

necessário à investigação e confirmação do caso pela vigilância 

epidemiológica local.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(Sinan)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 22

Coeficiente de prevalência de hanseníase

Conceito

Este indicador reflete o nível de eliminação, a magnitude da 

ocorrência da hanseníase numa determinada população, sendo 

expresso pelo número de casos de hanseníase em curso de 

tratamento por 10.000 habitantes, em um determinado local 

e período.

Método de cálculo 

Número de pacientes de hanseníase em curso de 
tratamento em determinado local e período

X

População total no mesmo local e período 10.000

Interpretação

Indica a magnitude da doença na população.

Indicador pactuado e recomendado pela OMS para monitorar 

e acompanhar o nível de eliminação da hanseníase enquanto 

um problema de saúde pública.

O nível endêmico é classificado em:

Hiperendêmico: > 20 casos por 10.000 habitantes

Muito alto: 10 a 19 casos por 10.000 habitantes

Alto: 05 a 09 casos por 10.000 habitantes

Médio: 01 a 04 casos por 10.000 habitantes

Baixo: < 01 caso por 10.000 habitantes

A meta de eliminação é alcançar o valor de menos de 1 doente 

a cada 10.000 habitantes. 

Usos

Analisar a situação da hanseníase, identificando grupos e as 

áreas de risco e monitorando o nível de eliminação da doença 

no tempo, espaço e grupos populacionais específicos.

Subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para a vigilância epidemiológica, principalmen-

te aquelas dirigidas para a eliminação da hanseníase enquanto 

um problema de saúde pública.

Limitações

Indicador influenciado pela capacidade dos serviços de saúde 

de fornecer em tempo hábil e oportuno informações de qua-

lidade do acompanhamento dos casos notificados conforme 

descrição a seguir:

- A não atualização dos registros de comparecimento dos casos 

de hanseníase em curso de tratamento poderá subestimar a 

taxa de prevalência;

- A não atualização de informações de alta por cura poderá 

superestimar a prevalência.

- Duplo registro – superestima a prevalência

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN) 

Denominador: Base demográfica do IBGE. 

Indicador 23

Coeficiente de detecção de casos novos de Hanseníase

Conceito

Este indicador é a expressão do número de casos novos confir-

mados de hanseníase na população residente em determinado 

local e período. 

Método de cálculo

Número de casos novos de hanseníase notificados* 

em determinado local e período

X

População total no mesmo local e período 10.000

* Excluir os casos identificados como erro diagnóstico

Interpretação

Mede a força de morbidade, magnitude e tendência da 

doença. Serve como aproximação da taxa de incidência de 

hanseníase.

Usos

Determinar a tendência e avaliar as mudanças na situação da 

hanseníase ao longo do tempo;

Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos 

casos novos confirmados de hanseníase, como parte do con-

junto de ações de vigilância epidemiológica para prevenção e 

controle da doença;

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas e ações de controle da hanseníase.

Limitações 

A qualidade dos dados depende das condições técnico-opera-

cionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área 

geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar 

casos de hanseníase.

Indicador influenciado pela capacidade dos serviços de saúde 

promoverem ações de detecção de casos de hanseníase 

como campanhas de divulgação, busca ativa entre grupos 

selecionados, vigilância de contatos e inclusão no SINAN das 

informações de notificações dos casos. 

Notificação individual de pacientes residentes no município 

recebendo assistência médica em outro município. 

Fonte

Numerador: Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN)

Denominador: Base demográfica do IBGE

Indicador 24

Cobertura de primeira consulta odontológica programática

Conceito 

É o percentual de pessoas que receberam uma primeira 

consulta odontológica programática no Sistema Único de 

Saúde (SUS), 

A primeira consulta odontológica programática é aquela em 

que o exame clínico odontológico do paciente é realizado 

com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração 

de um plano preventivo-terapêutico (PPT), no âmbito de um 

programa de saúde.

Método de cálculo 

Número total de primeiras consultas odontológicas pro-
gramáticas* realizadas em determinado local e período

X

População no mesmo local e período 100

* Código do SIA/SUS: 03.021.01-7. Observação: A descrição 

deste procedimento foi alterada pela Portaria SAS Nº 95, de 14 

de fevereiro de 2006.

Interpretação

Estima o acesso da população aos serviços odontológicos para 

assistência individual no âmbito do SUS, como o objetivo de 

elaboração e execução de um plano preventivo-terapêutico 

estabelecido a partir de uma avaliação/exame clínico odonto-

lógico, tendo esse plano resolução completa na atenção básica 

ou inclua ações de média e alta complexidade. Considera, 

portanto, que a equipe intenciona dar seguimento ao plano 

preventivo-terapêutico para atender as necessidades detecta-

das. Ou seja, não se refere a atendimentos eventuais como os 

de urgência/emergência que não tem seguimento previsto.

Este indicador aponta a tendência de inserção das ações odon-

tológicas nos programas de saúde como parte de cuidados 

integrais, a exemplo do que ocorre em programas de saúde: 

mental, da mulher, do trabalhador, do adolescente, do idoso 

etc. 

Usos

Analisar a cobertura da população com primeira consulta 

odontológica programática na atenção básica, identificando 

variações geográficas e temporais que demandem a imple-

mentação de medidas para ampliação do acesso aos serviços 

odontológicos básicos.

Contribuir para a avaliação do perfil de atendimento dos 

serviços odontológicos básicos no SUS.

Subsidiar a avaliação, o planejamento e a implementação de 

ações de saúde bucal na atenção básica. 

Limitações

Inconsistência no registro deste evento pelos profissionais. 

Comumente ocorrem registros do código “Consulta Odontoló-

gica (1ª consulta)– 03.021.01-7” em qualquer tipo de consulta, 

seja de urgência/emergência, consultas de atendimento a 

demanda espontânea ou consulta subseqüente (retorno). A 

descrição do procedimento na tabela SIA/SUS define como 

“exame do paciente com finalidade de diagnóstico e/ou 

plano de tratamento, e condicionamento do paciente”. Não 

existe código para os outros tipos de consulta odontológica. 

Portanto, os outros casos devem ser registrados somente como 

procedimentos realizados. 

Exemplo: Registrar como uma restauração uma exodontia e 

não uma “Primeira Consulta Odontológica”. 

È necessário realizar treinamento, com vistas a padronizar o 

conceito “primeira consulta odontológica programática” e 

aprimorar os registros. 

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

- SIA/SUS.

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 25

Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada

Conceito 

É o percentual de pessoas que participam da ação coletiva 

escovação dental supervisionada. Tal ação é dirigida, necessa-

riamente, a um grupo de indivíduos, e não a ação individual 

em que atividades educativas são realizadas no âmbito clínico 

para uma única pessoa. 

No cálculo deste indicador deve-se obter , primeiro, a média 

anual de participantes da ação. Para obter essa média soma-se 

o número de pessoas participantes em cada mês, independen-

te da freqüência com que se realizou a atividade, dividindo-se 

o valor pelo número de meses em que a ação foi realizada,e o 

resultado deve ser dividida pelo população.

Método de cálculo

Média anual de pessoas participantes na ação coletiva 
Escovação Dental Supervisionada* realizada em deter-
minado local e período

X

População no mesmo local e período 100

* Código do SIA/SUS: 03.011.02-0 (Portaria nº 95, de 14 de 

fevereiro de 2006) 

Interpretação

Expressa a proporção de pessoas que teve acesso à escovação 

dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde, 

visando à prevenção de doenças bucais, mais especificamente 

cárie dentária e doença periodontal. 

Prevendo-se que, na maioria dos locais, a escovação dental 

supervisionada será realizada com dentifrício fluoretado, este 

indicador também permite estimar a proporção de pessoas que 

teve acesso ao flúor tópico do dentifrício.

Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, 

verificando-se relações entre as variações temporais deste 

indicador e os de cárie dentária e doença periodontal.

Usos

Contribuir para o monitoramento do grau de acesso da popu-

lação à prevenção de doenças bucais.

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e 

ações de saúde bucal e avaliar a necessidade de ampliação das 

ações preventivas e de promoção da saúde bucal.

Limitações

O indicador limita-se a um tipo de ação coletiva. 

Baixas coberturas não implicam ausência de acesso a ações 

preventivas de doenças bucais e de promoção da saúde. Mas, 

sendo a escovação dental supervisionada, uma ação coletiva 

fundamental e de importante significado quanto à capacidade 

do sistema de saúde de desenvolver ações coletivas, os resul-

tados permitem avaliar os rumos da atenção em saúde bucal. 

A ausência da ação, ou percentuais baixíssimos, indicam que a 

assistência está sendo priorizada. Para uma análise mais ampla, 

contudo, outras informações devem ser agregadas.

Considerando que o registro da ação é por pessoa/mês, 

independente da freqüência da atividade (diária, semanal, 

quinzenal ou mensal) e que a média anual é calculada soman-

do-se o número de pessoas participantes da atividade em cada 

mês e dividindo-se pelo número de meses em que a atividade 

foi realizada, um local que realize a atividade apenas em um 

mês no ano (ou, ainda, duas, três, ou quatro vezes por ano, 

por exemplo) poderá ter percentual de cobertura semelhante 

a outro que a realize em todos os meses do ano. Portanto 

o resultado do indicador deve ser analisado com cautela e 

prudência na comparação de realidades distintas.

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS-

SIA/SUS.

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 26

Média de procedimentos odontológicos básicos individuais

Conceito

Consiste no número médio de procedimentos odontológicos 

básicos, clínicos e/ou cirúrgicos, realizados por indivíduo, na 

população residente em determinado local e período.

Método de cálculo

Número de procedimentos odontológicos básicos individuais* em 

determinado local e período

População no mesmo local e período

* Códigos do SIA/SUS: procedimentos odontológicos básicos 

que compõem o Grupo 03, à exceção dos códigos 03.011.02-0, 

03.011.03-8, 03.011.04-6, 03.011.05-4, 01.023.01-2, 01.023.03-9, 

04.011.02-3, 04.011.03-1 (Ações Coletivas criados pela Portaria 

SAS Nº 95, de 14 de fevereiro de 2006), e 03.021.01-7 (Primeira 

Consulta Odontológica Programática), mais os procedimentos 

do Grupo 10 que a partir da NOAS/01 passaram a compor o 

elenco de procedimentos odontológicos básicos individuais 

(10.041.01-0 - necropulpectomia de dente decíduo/permanen-

te; 10.051.15-5 - glossorrafia e 10.051.36-8 - ulectomia).

Interpretação

Expressa a concentração de ações com procedimentos clínico-

cirúrgicos, realizados por pessoa pelos serviços odontológicos 

básicos do SUS. 

Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, 

estimando-se, assim, em que medida os serviços odontológicos 

básicos do SUS estão respondendo às necessidades de assistên-

cia odontológica básica de determinada população.

Usos

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e 

ações de saúde bucal.

Avaliar a necessidade de ampliação de ações individuais, sejam 

essas preventivas ou terapêuticas.

Monitorar o grau da assistência odontológica básica individual 

em diferentes níveis de avaliação.

Limitações

Sub-registro dos procedimentos no SIA/SUS.

Fonte 

Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

- SIA/SUS.

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 27

Proporção de procedimentos odontológicos especializados em 

relação às ações odontológicas individuais 

Conceito

Consiste na proporção de procedimentos odontológicos espe-

cializados em relação às demais ações individuais realizadas no 

âmbito do SUS.

Método de cálculo

Número de procedimentos odontológicos individuais es-
pecializados* realizados em determinado local e período

X

Número total de procedimentos odontológicos individu-
ais** realizados em determinado local e período

100

* Códigos do SIA/SUS: procedimentos odontológicos especiali-

zados que compõem o Grupo 10. 

** Todos os Códigos do SIA/SUS que compõem elenco de 

procedimentos odontológicos individuais: Grupo 03, à exceção 

dos códigos 03.011.02-0, 03.011.03-8, 03.011.04-6, 03.011.05-4 

(Ações Coletivas) e 03.021.01-7(Primeira Consulta Odontológi-

ca Programática) e o Grupo 10.

Interpretação

Possibilita a análise do acesso da população aos serviços 

públicos odontológicos especializados. Cotejados com dados 

epidemiológicos, permite aprofundar a análise da evolução 

das doenças bucais, e obter noção sobre o grau de integralida-

de dos cuidados.

Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, 

estimando-se em que medida os serviços odontológicos do SUS 

estão respondendo às necessidades da população na assistên-

cia odontológica especializada, e também, em certa medida, o 
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grau de resolutividade da atenção básica. 

Usos

Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e 

ações de saúde bucal.

Monitorar o acesso da população aos serviços odontológi-

cos especializados, o grau da atenção e a integralidade do 

cuidado.

Limitações

Sub-registro dos procedimentos no SIA/SUS.

Na análise deste indicador, deve-se considerar que a oferta de 

serviços odontológicos especializados na rede SUS passa por 

processo de priorização/ampliação que iniciou 2004, a partir 

da instituição da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorri-

dente. A adesão dependente do interesse do gestor municipal 

ou Estadual.

Fonte 

Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS.

Indicador 28

Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da 

Família

Conceito

Este indicador reflete em percentual a cobertura média da 

estratégia saúde da família no estado/município.

Método de cálculo 

Nº de Equipes de Saúde da Família cadastrada no Siab em 

determinado local e período X 3.450*

X

População ** total no mesmo local e período 100

* De acordo com a Portaria GM/Nº 157, de 19 de fevereiro de 

1998, cada Equipe de Saúde da Família é responsável por no 

mínimo 2.400 e no máximo 4.500 pessoas, tendo como média 

3.450 pessoas. 

** População considerada pelo Ministério da Saúde para paga-

mento do Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável.

Interpretação

Mede a cobertura populacional do Programa Saúde da Família. 

Usos

Avaliar se a estratégia saúde da família constitui-se no eixo de 

reorientação da atenção básica nos estados e municípios.

Acompanhar e avaliar o processo de extensão da cobertura 

das ações de saúde da família, identificando as variações 

geográficas existentes.

Limitações

Para efeito de pagamento, o Ministério da Saúde considera 

a população de anos anteriores o que difere da população 

estimada para o ano da pactuação.

Fonte

Numerador: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 29

Média anual de consultas médicas por habitante nas especia-

lidades básicas 

Conceituação

Este indicador reflete a média anual de consultas médicas 

realizadas, por habitante, nas especialidades básicas, em deter-

minado local e período.

Método de cálculo

Número* de consultas médicas nas especialidades básicas**, em 
determinado local e período

População total no mesmo local e período

* Utilizar os registros das quantidades apresentadas de consul-

tas médicas básicas

**Código dos procedimentos no SIA/SUS:

02.011.02 Consulta/atendimento de urgência em clínicas 

básicas com remoção

02.011.03 Consulta/atendimento de urgência em clínicas 

básicas 

02.011.04 Atendimento médico de urgência com observação 

até 8 horas 

02.012.01 Atendimento clínico para indicação/fornecimento 

de diafragma

02.012.02 Atendimento clínico para indicação/fornecimento/in-

serção de DIU

02.012.03 Consulta de pré-natal realizada por médico

02.012.04 Consulta em clínica médica 

02.012.05 Consulta em gineco-obstetrícia 

02.012.06 Consulta em ginecologia 

02.012.07 Consulta em pediatria

02.12.08 Consulta médica do PSF 

02.12.09 Consulta médica domiciliar realizada por médico do 

PSF

02.012.10 Consulta médica para hanseníase. 

02.012.11 Consulta medica puerperal para conclusão de 

assistência obstétrica, 

02.012.12 Consulta para diagnóstico de diabetes mellitus 

realizada por medico 

02.012.13 Acompanhamento e avaliação de portador de diabe-

tes mellitus realizada por medico 

02.012.14 Consulta especializada para identificação de casos 

novos de tuberculose

02.012.15 Consulta de tratamento auto administrado para alta 

por cura de paciente com tuberculose 

02.012.16 Consulta de tratamento supervisonado para alta por 

cura de paciente com tuberculose.

02.0121.8 Consulta para avaliação clínica do fumante

Interpretação

A oferta de consultas médicas nas especialidades básicas 

reflete a capacidade da rede básica em prestar assistência 

individual.

Usos

Avaliar e reprogramar a oferta de consultas básicas ambula-

toriais. 

Limitações

Dificuldade de se definir um parâmetro ideal de consultas 

médicas nas especialidades básicas por habitante.

Sub-registro das informações no SIA/SUS, principalmente a 

partir da introdução do Siab.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

Indicador 30

Média mensal de visitas domiciliares por família

Conceito

Este indicador reflete a média de visitas domiciliares de profis-

sionais de nível superior, nível médio e agentes comunitários 

de saúde (ACS), realizadas por família e por mês, em determi-

nado local e período.

Método de cálculo

Número* de visitas domiciliares de profissionais de nível superior, 

médio e ACS**, em um determinado local e período

Número de famílias no município*** X número de meses, no 

mesmo local e período

*Utilizar os registros das quantidades apresentadas de visitas 

domiciliares por família

**Código dos procedimentos no SIA/SUS:

01.023.02-0 - Atividade executada por ACS 

01.023.04-7 - Visita domiciliar por profissional de nível médio 

04.011.06-6 - Consulta e atendimento domiciliar de atenção 

básica de enfermeiro

04.011.07-4 - Visita domiciliar, atendimento de atenção básica

04.012.03-8 - Consulta e atendimento domiciliar de enfermeiro 

do Pacs/PSF.

***O número de famílias é estimado pela divisão da popula-

ção do município pelo número médio de pessoas por famílias, 

conforme o Censo 2000 (IBGE):

Região Norte: 4,0 pessoas por família,

Região Nordeste: 3,7 pessoas por família,

Região Sudeste: 3,3 pessoas por família,

Região Sul: 3,3 pessoas por família,

Região Centro-Oeste: 3,4 pessoas por família.

Interpretação

A freqüência com que o serviço de saúde se faz presente na 

residência das pessoas, embora não parametrizada em termos 

ideais, está relacionada à incorporação de hábitos saudáveis e 

à elevação dos padrões de higiene e condições de saúde. 

Indica tendência de mudança de modelo assistencial, num 

enfoque de promoção da saúde.

Usos

Avaliar a implementação de novas práticas sanitárias pelos 

profissionais de saúde, não restritas a unidade de saúde.

Reprogramar a oferta de serviços realizados fora da unidade 

de saúde. 

Limitações

Inexistência de dados atualizados sobre o número de domicí-

lios existentes nos municípios.

Não reflete a totalidade das ações de caráter de promoção de 

saúde, além de incluir ações curativas realizadas nos domicílios.

Fonte

Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS)

Denominador: Base demográfica do IBGE.

ANEXO III

Orientações sobre preenchimento, fluxo e prazos para a ava-

liação do desempenho de estados e municípios em relação ao 

Pacto de Indicadores da Atenção Básica de 2005.

A) Cabe ao município:

1. Avaliar seu desempenho no Pacto de Indicadores de 2005, 

da seguinte forma:

1.1 Preencher a Planilha de Avaliação Municipal do Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica 2005, (Anexo III A) até o dia 28 

de abril de 2006, utilizando o aplicativo Sispacto disponível no 

endereço eletrônico: www.saude.gov.br/sispacto.

2. Após o preenchimento da planilha de avaliação do pacto 

de 2005 (Anexo III A), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

deverá imprimir uma cópia e encaminhar à SES, até o dia 28 

de abril de 2006 (data de postagem), assinada pelo Gestor 

Municipal.

Nota:

a - Quando não for possível preencher e enviar a avaliação 

via internet, pode-se enviar à Secretaria Estadual, a planilha 

preenchida em papel ou em meio magnético, (Anexo III A) até 

o dia 24 de abril de 2006 (data de postagem). 

b - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) promoverá o acesso 

à internet para as Secretarias Municipais que não dispuserem 

desse serviço;

c - A SES só homologará a planilha de avaliação que estiver 

validada pelo município. 

d - No caso de discordância por parte da SES em relação aos re-

sultados apresentados pelo município o impasse será resolvido, 

em ultima instância, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

B) Cabe ao Estado:

1. Avaliar seu desempenho em relação ao cumprimento das 

metas do Pacto de Indicadores da Atenção Básica – 2005, da 

seguinte forma:

1.1 Preencher e validar a planilha Avaliação Estadual do Pacto 

de Indicadores da Atenção Básica 2005 (Anexo III B) no aplica-

tivo Sispacto, disponível no endereço eletrônico: www.saude.

gov.br/sispacto , até o dia 26 de maio de 2006.

1.2 Imprimir a planilha (Anexo III B), referente à Avaliação 

Estadual do Pacto de Indicadores da Atenção Básica 2005 e 

enviá-la ao Ministério da Saúde via correio, até o dia 26 de 

maio de 2006 (data de postagem), devidamente assinada pelo 

Gestor Estadual.

1.3 Apresentar os resultados à Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB).

2. Analisar e homologar a avaliação realizada pelos municí-

pios no Pacto de Indicadores da Atenção Básica – 2005, no 

aplicativo Sispacto, disponível no endereço eletrônico Planilha 

disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto , até o dia 

26 de maio de 2006.

3. Enviar ao Ministério da Saúde, via correio, até o dia 26 de 

maio de 2006, (data de postagem), as planilhas de avaliação 

(Anexos – III B, III C e III D) devidamente assinadas pelo Gestor 

Estadual e pelo Presidente do Conselho de Secretários Munici-

pais de Saúde - COSEMS. 

C) Cabe ao Ministério da Saúde:

1. Homologar a avaliação dos Estados, referente ao Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica 2005 até o dia 14 de julho de 

2006.

ANEXO III A

Avaliação Municipal do Pacto de Indicadores da Atenção 

Básica 2005.

Município: Código do IBGE: Estado:

Saúde da Criança ANO 2005

Indicadores Principais Meta 
Proposta

Resultado 
Alcançado

Número absoluto de óbitos em meno-
res de um ano de idade

  

Taxa de mortalidade infantil   

Proporção de nascidos vivos com 
baixo-peso ao nascer

  

Proporção de óbitos em menores 
de um ano de idade por causas mal 
definidas

  

Taxa de internações por infecção 
respiratória aguda-IRA em menores de 
5 anos de idade

  

Indicadores Complementares

Número absoluto de óbitos neonatais   

Taxa de mortalidade neonatal   

Saúde da Mulher

Indicadores Principais

Taxa de mortalidade materna   

Proporção de nascidos vivos de mães 
com 4 ou mais consultas de pré-natal

  

Proporção de óbitos de mulheres em 
idade fértil investigados

  

Razão entre exames citopatológicos 
cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 
59 anos e a população feminina nesta 
faixa etária

  

Indicadores Complementares

Taxa de mortalidade de mulheres por 
câncer de colo do útero

  

Taxa de mortalidade de mulheres por 
câncer de mama 

  

Proporção de nascidos vivos de mães 
com 7 ou mais consultas de pré-natal

  

Controle da Hipertensão

Indicadores Principais

Taxa de internações por acidente 
vascular cerebral (AVC)

  

Taxa de mortalidade por doenças 
cérebro–vasculares.

  

Indicador Complementar

Taxa de internações por insuficiência 
cardíaca congestiva (ICC)

  

Controle da Diabetes

Indicador Principal

Proporção de internações por cetoaci-
dose e coma diabético mellitus.

  

Indicador Complementar  

Proporção de internações por diabetes 
mellitus

  

INDICADOR ANO 2005

Meta 
Proposta

Resultado 
Alcançado

Controle da Tuberculose

Indicador Principal

Proporção de abandono de tratamen-
to da tuberculose

  

Indicadores Complementares

Taxa de incidência de tuberculose 
pulmonar positiva

  

Taxa de mortalidade por tuberculose   

Eliminação de Hanseníase

Indicadores Principais

Proporção de abandono de tratamen-
to da hanseníase

  

Taxa de detecção de casos novos de 
hanseníase

  

Indicadores Complementares

Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados

  

Taxa de prevalência da hanseníase;   

Proporção de grau de incapacidade I e 
II no momento do diagnóstico.

  

Saúde Bucal

Indicadores Principais

Cobertura de primeira consulta 
odontológica

  

Razão entre os procedimentos 
odontológicos coletivos e a população 
de 0 a 14 anos

  

Indicador Complementar

Proporção de exodontias em relação 
às ações odontológicas básicas 
individuais

  

Gerais

Indicadores Principais

Proporção da população coberta pelo 
programa de saúde da família (PSF)

  

Média anual de consultas médicas por 
habitante nas especialidades básicas

  

Indicador Complementar

Média mensal de visitas domiciliares 
por família

  

Secretário Municipal de Saúde

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO III B 

Avaliação Estadual do Pacto de Indicadores da Atenção Básica 

2005.

Estado:

INDICADOR ANO 2005

Meta 
Proposta

Resultado 
Alcançado

Saúde da Criança

Indicadores Principais

Taxa de mortalidade infantil   

Proporção de nascidos vivos com 
baixo-peso ao nascer

  

Proporção de óbitos em menores 
de um ano de idade por causas mal 
definidas

  

Taxa de internações por IRA em 
menores de 5 anos de idade

  

Homogeneidade da cobertura vacinal 
por tetravalente em menores de um 
ano de idade

  

Indicador Complementar

Taxa de mortalidade neonatal   

Saúde da Mulher

Indicadores Principais

Taxa de mortalidade materna   

Proporção de nascidos vivos de mães 
com 4 ou mais consultas de pré-natal

  

Proporção de óbitos em mulheres de 
idade fértil investigados

  

Razão entre exames citopatológicos 
cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 
59 anos e a população feminina nesta 
faixa etária

  

Indicadores Complementares

Taxa de mortalidade em mulheres por 
câncer de colo do útero

  

Taxa de mortalidade em mulheres por 
câncer de mama 

  

Proporção de nascidos vivos de mães 
com 7 ou mais consultas de pré-natal

  

Controle de Hipertensão

Indicadores Principais



Contagem, 2 de maio de 2006 Diário Oficial de Contagem - Edição 2276
14

Taxa de internações por acidente 
vascular cerebral (AVC)

  

Taxa de mortalidade por doenças 
cérebro-vasculares

  

Indicador Complementar

Taxa de internações por insuficiência 
cardíaca congestiva (ICC)

  

Controle de Diabetes

Indicador Principal

Proporção de internações por cetoaci-
dose e coma diabético Mellitus

  

Indicador Complementar

Proporção de internações por diabetes 
Mellitus

  

INDICADOR ANO 2005

Meta 
Proposta

Resultado 
Alcançado

Controle da Tuberculose

Indicador Principal

Proporção de abandono de tratamen-
to da tuberculose.

  

Indicadores Complementares  

Taxa de incidência de tuberculose 
pulmonar positiva;

  

Taxa de mortalidade por tuberculose..   

Controle de Hanseníase

Indicadores Principais

Proporção de abandono de tratamen-
to da hanseníase;

  

Taxa de detecção de casos de 
hanseníase.

  

Indicadores Complementares

Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados;

  

Taxa de prevalência da hanseníase;   

Proporção de grau de incapacidade 
I e II registrado no momento do 
diagnóstico.

  

Saúde Bucal

Indicadores Principais  

Cobertura de primeira consulta 
odontológica;

  

Razão entre os procedimentos odon-
tológicos coletivos e a população de 
0 a 14 anos.

  

Indicador Complementar  

Proporção de exodontias em relação 
às ações odontológicas básicas 
individuais.

  

Gerais

Indicadores Principais  

Proporção da população coberta pelo 
programa de saúde da família (PSF)

  

Média anual de consultas médicas por 
habitante nas especialidades básicas 

  

Indicador Complementar  

Média mensal de visitas domiciliares 
por família

  

Secretário de Estado da Saúde

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO III C 

Situação dos municípios em relação aos Indicadores Principais 

pactuados em 2005.

Estado:

Municípios Nº de in-
dicadores 
principais 
pactuados 
em 2005

Número de me-
tas alcançadas 
em 2005 nos 
indicadores 
principais 

Percentual de al-
cance de metas 
nos indicadores 
principais em 
2005

    

    

    

    

    

    

    

Secretário de Estado da Saúde

Presidente do Cosems

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO III D 

Situação dos municípios em relação aos Indicadores Comple-

mentares pactuados em 2005.

Estado:

Municí-
pios

Nº de 
indicadores 
comple-
mentares 
pactuados 
em 2005

Número de me-
tas alcançadas 
em 2005 nos 
indicadores 
complemen-
tares 

Percentual de 
alcance de metas 
nos indicadores 
complementares 
em 2005

    

    

    

    

    

Secretário de Estado da Saúde

Presidente do Cosems

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO IV 

Orientações sobre preenchimento, fluxo e prazos para a 

pactuação dos Indicadores da Atenção Básica – 2006 para os 

municípios e estados.

A) Cabe ao município:

1. Propor as metas a serem alcançadas em 2006, referentes 

aos indicadores principais (Anexo I) por serem de pactuação 

obrigatória.

1.1 Além dos indicadores principais, os municípios podem 

pactuar com o estado indicadores complementares (Anexo I), 

que apesar de não serem obrigatórios para pactuação, devem 

ser monitorados pelos gestores. É possível ainda eleger outros 

indicadores de importância sanitária loco-regional nos espaços 

opcionais da planilha eletrônica. 

1.2 Para efetuar a pactuação, os municípios devem acessar o 

aplicativo Sispacto, disponível no endereço eletrônico www.

saude.gov.br/sispacto.  Os municípios com menos de 80 mil 

habitantes devem preencher a planilha - Anexo IV A e os 

municípios com 80 mil ou mais habitantes, a planilha - Anexo 

IV B. Nessas planilhas os municípios digitam apenas a meta 

proposta para 2006. 

2. O município terá até o dia 28 de abril de 2006 para preen-

cher e validar essa planilha. 

Nota:

A - A Secretaria de Estado da Saúde (SES) só poderá homo-

logar as planilhas de pactuação que estejam validadas pelos 

municípios;

B - Quando não for possível preencher a planilha (Anexo IV A 

ou IV B) e efetuar a pactuação via internet, a secretaria munici-

pal deverá preencher a planilha em papel ou meio magnético 

e enviá-la à Secretaria Estadual, até o dia 24 de abril de 2006 

(data de postagem).

C - Enviar a SES, até o 28 de abril de 2006 (data de postagem) 

a planilha de pactuação de metas - Anexo IVA - para os mu-

nicípios com menos de 80 mil habitantes e - Anexo IV B - para 

os municípios com 80 mil ou mais habitantes, devidamente 

preenchida e assinada pelo Gestor Municipal.

B)Cabe ao estado:

1.Promover o acesso dos municípios à internet para preenchi-

mento da planilha eletrônica.

2.Analisar e homologar as metas pactuadas pelos municípios 

para 2006, no aplicativo Sispacto, disponível no endereço 

eletrônico www.saude.gov.br/sispacto , até o dia 26 de maio 

de 2006.

3.Propor, no fórum da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

metas estaduais a serem pactuadas em 2006 considerando a 

situação de saúde no estado;

3.1 Além dos indicadores principais (de pactuação obrigatória), 

a SES pode pactuar na CIB metas de indicadores complemen-

tares e eleger indicadores opcionais de importância sanitária 

para o estado;

4.Para efetuar a pactuação, os estados deverão acessar o 

aplicativo Sispacto, disponível no endereço eletrônico www.

saude.gov.br/sispacto , preencher o Anexo IV C - Relação de 

Indicadores da Atenção Básica 2006 para a pactuação de metas 

propostas pelo estado, e validá-la até o dia de 26 de maio de 

2006.

5.A SES, além do preenchimento e validação da planilha 

eletrônica, deverá enviar ao Ministério da Saúde, até o dia 26 

de maio de 2006 (data de postagem), a planilha de pactuação 

de metas estaduais (Anexo IV C), devidamente preenchida e 

assinada pelo gestor estadual.

6.Imprimir a planilha, com a relação dos municípios que não 

firmaram o Pacto de Indicadores da Atenção Básica 2005 

(Anexo IV D) e enviá-la ao Ministério da Saúde, via correio, até 

o dia 26 de maio de 2006 (data de postagem) devidamente 

assinada pelo Gestor Estadual e Presidente do Cosems.

Nota 

O Ministério da Saúde só fará homologação das planilhas que 

estejam validadas pelas Secretarias de Estado da Saúde (SES).

C) Cabe ao Ministério da Saúde:

1. Disponibilizar aplicativo Sispacto , no endereço eletrônico 

www.saude.gov.br/sispacto.

2. Constituir um grupo de trabalho sob a coordenação da Se-

cretaria de Atenção à Saúde (SAS) para análise e homologação 

das propostas de pacto das SES;

3. Homologar os Pactos de Indicadores da Atenção Básica 2006 

dos estados até 14 de julho de 2006.

ANEXO IV A 

Relação de Indicadores, resultado alcançado em 2005 e metas 

propostas pelos municípios

com menos de 80 mil habitantes.

Município: Código do IBGE

Estado:

Indicador Principal Meta 
2006

1 Número absoluto de óbitos em menores de um 
ano de idade

2 Coeficiente de mortalidade infantil

3 Proporção de nascidos vivos com baixo - peso 
ao nascer

 

4 Proporção de óbitos em menores de um ano de 
idade por causas mal definidas 

5 Taxa de internações por Infecção Respiratória 
Aguda em menores de 5 anos de idade

6 Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda 
em menores de 5 anos de idade

 

Indicador Complementar 

7 Número absoluto de óbitos neonatais tardios

8 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia  

Indicador Principal 

9 Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou 
mais consultas de pré-natal

10 Razão entre exames citopatológicos cérvico-vagi-
nais em mulheres de 25 a 59 anos e a população 
feminina nesta faixa etária

Indicador Complementar 

11 Proporção de partos cesáreos

12 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal

 

Indicador Principal 

13 Taxa de internações por acidente vascular 
cerebral (AVC)

14 Taxa de internações por insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC)

 

Indicador Complementar

15 Proporção de portadores de hipertensão arterial 
cadastrados

 

Indicador Principal 

16 Proporção de internações por complicações do 
diabetes mellitus

 

Indicador Complementar 

17 Proporção de portadores de diabetes mellitus 
cadastrados

 

Indicador Principal 

18 Proporção de abandono de tratamento da 
tuberculose

 

Indicador Complementar 

19 Taxa de incidência de tuberculose pulmonar 
positiva

 

Indicador Principal 

20 Coeficiente de prevalência de hanseníase

21 Coeficiente de detecção de casos novos de 
hanseníase

 

Indicador Principal 

22 Cobertura de primeira consulta odontológica 
programática

23 Cobertura da ação coletiva escovação dental 
supervisionada

 

Indicador Complementar 

24 Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais 

25 Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados em relação às ações odontológicas 
individuais

 

Indicador Principal 

26 Proporção da população coberta pelo programa 
saúde da família (PSF)

27 Média anual de consultas médicas por habitante 
nas especialidades básicas

 

Indicador Complementar 

28 Média mensal de visitas domiciliares por família  

Secretário Municipal de Saúde

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO IV B 

Relação de Indicadores e metas propostas pelos municípios 

com 80 mil e mais habitantes para 2006.

Município: Código do IBGE Estado:

Indicador Principal Meta 
2006

1 Coeficiente de mortalidade infantil

2 Proporção de nascidos vivos com baixo - peso 
ao nascer

3 Proporção de óbitos em menores de um ano de 
idade por causas mal definidas

 

4 Taxa de internações por Infecção Respiratória 
Aguda em menores de 5 anos de idade

5 Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda 
em menores de 5 anos de idade

 

Indicador Complementar 

6 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia  

Indicador Principal 

7 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
investigados

8 Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou 
mais consultas de pré-natal

9 Razão entre exames citopatológicos cérvico-vagi-
nais em mulheres de 25 a 59 anos e a população 
feminina nesta faixa etária

 

Indicador Complementar 

10 Razão de mortalidade materna

11 Proporção de partos cesáreos

12 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal

 

Indicador Principal 

13 Taxa de internações por acidente vascular 
cerebral (AVC)

14 Taxa de internações por insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC)

 

Indicador Complementar

15 Proporção de portadores de hipertensão arterial 
cadastrados

 

Indicador Principal 

16 Proporção de internações por complicações do 
diabetes mellitus

 

Indicador Complementar 

17 Proporção de portadores de diabetes mellitus 
cadastrados

 

Indicador Principal 

18 Proporção de abandono de tratamento da 
tuberculose

 

Indicador Complementar 

19 Taxa de incidência de tuberculose pulmonar 
positiva

 

Indicador Principal 

20 Coeficiente de prevalência de hanseníase

21 Coeficiente de detecção de casos novos de 
hanseníase

 

Indicador Principal 

22 Cobertura de primeira consulta odontológica 
programática

23 Cobertura da ação coletiva escovação dental 
supervisionada

 

Indicador Complementar 

24 Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais

25 Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados em relação às ações odontológicas 
individuais

 

Indicador Principal 

26 Proporção da população coberta pelo programa 
saúde da família (PSF)

27 Média anual de consultas médicas por habitante 
nas especialidades básicas

 

Indicador Complementar 

28 Média mensal de visitas domiciliares por família  

Secretário Municipal de Saúde

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO IV C 

Relação de Indicadores da Atenção Básica 2006 para pactuação 

de metas propostas pelo Estado para 2006.

Estado: 

Indicador Principal Meta 
2006

1 Coeficiente de mortalidade infantil

2 Proporção de nascidos vivos com baixo - peso 
ao nascer

3 Proporção de óbitos em menores de um ano de 
idade por causas mal definidas

 

4 Taxa de internações por Infecção Respiratória 
Aguda em menores de 5 anos de idade

5 Taxa de internações por Doença Diarréica Aguda 
em menores de 5 anos de idade

 

Indicador Complementar 

6 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia  

Indicador Principal 
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7 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
investigados

8 Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou 
mais consultas de pré-natal

 

9 Razão entre exames citopatológicos cérvico-vagi-
nais em mulheres de 25 a 59 anos e a população 
feminina nesta faixa etária

 

Indicador Complementar 

10 Razão de mortalidade materna

11 Proporção de partos cesáreos

12 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal

 

Indicador Principal 

13 Taxa de internações por Acidente Vascular 
Cerebral (AVC)

14 Taxa de internações por insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC)

 

Indicador Complementar

15 Proporção de portadores de hipertensão arterial 
cadastrados

 

Indicador Principal 

16 Proporção de internações por complicações do 
Diabetes Mellitus

 

Indicador Complementar 

17 Proporção de portadores de diabetes mellitus 
cadastrados

 

Indicador Principal 

18 Proporção de abandono de tratamento da 
tuberculose

 

Indicador Complementar 

19 Taxa de incidência de tuberculose pulmonar 
positiva

 

Indicador Principal 

20 Coeficiente de prevalência de hanseníase

21 Coeficiente de detecção de casos novos de 
hanseníase

 

Indicador Principal 

22 Cobertura de primeira consulta odontológica 
programática

23 Cobertura da ação coletiva escovação dental 
supervisionada

 

Indicador Complementar 

24 Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais

25 Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados em relação às ações odontológicas 
individuais

 

Indicador Principal 

26 Proporção da população coberta pelo Programa 
Saúde da Família (PSF)

27 Média anual de consultas médicas por habitante 
nas especialidades básicas

 

Indicador Complementar 

28 Média mensal de visitas domiciliares por família  

Secretário Estadual de Saúde

Planilha disponível no endereço: www.saude.gov.br/sispacto 

ANEXO IV D 

Municípios que não firmaram o Pacto de Indicadores da 

Atenção Básica 2006.

Estado:

Código do IBGE Município

  

  

  

  

  

  

  

  

Secretário de Estado da Saúde 
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ANEXO V

Instruções para uso do Sispacto 

Conceito: É um software desenvolvido para coletar e arma-

zenar dados, produzir relatórios dos indicadores da atenção 

básica pactuados pelos municípios e estados. Esse aplicativo 

possibilita a pactuação via internet garantindo a agilidade na 

transmissão das informações bem como a credibilidade das 

mesmas, visto que, somente as pessoas com a senha de acesso 

ao sistema podem preencher e validar as planilhas.

Como acessar: Entrar no site www.saude.gov.br/sispacto e 

digitar o identificador e a senha do respectivo município, 

regional ou estado. 

Atenção! Para o ano de 2006, todos os usuários do Sispacto 

deverão fazer um novo cadastro para receber o identificador 

e senha de acesso.

Como trabalhar o Sistema:

Acessar o Sispacto no endereço www.saude.gov.br/sispacto e 

digitar o identificador e senha de acesso.

Pra o município:

Após acessar o Sistema, clique no ícone pacto municipal em 

seguida avaliação.

No item AVALIAÇÃO, abrem-se duas opções: Editar e Validar

Editar – neste item o usuário preenche a planilha e clica 

no botão GRAVAR para salvar o que foi digitado. Os dados 

podem ser digitados todos de uma vez, ou em várias etapas, 

desde que o usuário grave as informações digitadas antes de 

sair do sistema.

Validar – Antes de validar, as informações devem ser confe-

ridas. Se for preciso corrigir algum dado voltar para o item 

editar, fazer as correções necessárias e gravar novamente. Não 

havendo o que corrigir, clicar no botão VALIDAR que aparece 

no final da página. Esse passo corresponde a transferência 

automática dos resultados informados para a apreciação do 

estado.

No item PACTUAÇÃO, abrem-se duas opções: Editar e Validar

Editar – neste item o usuário preenche a planilha e clica 

no botão GRAVAR para salvar o que foi digitado. Os dados 

podem ser digitados todos de uma vez, ou em várias etapas, 

desde que o usuário grave as informações digitadas antes de 

sair do sistema.

Validar – Antes de validar, as informações devem ser confe-

ridas. Se for preciso corrigir algum dado voltar para o item 

editar, fazer as correções necessárias e gravar novamente. Não 

havendo o que corrigir, clicar no botão VALIDAR que aparece 

no final da página. Esse passo corresponde a transferência 

automática dos valores pactuados para a apreciação do estado.

Para o estado:

Após acessar o Sistema, clique no ícone municipal em seguida 

avaliação.

No item AVALIAÇÃO, abrem-se duas opções: Homologar e 

Liberar

Homologar – neste item o usuário analisa a consistência dos 

resultados informados pelo município e se estiver de acordo, 

clica no botão HOMOLOGAR. Caso haja discordância, o muni-

cípio deve ser comunicado e a planilha de avaliação liberada 

para correção.

Liberar – esta opção se aplica para os casos em que houver 

discordância por parte do estado quanto aos resultados infor-

mados pelo município.

Após homologar a avaliação no Sistema, clique no ícone muni-

cipal em seguida pactuação.

No item PACTUAÇÃO, abrem-se duas opções: Homologar e 

Liberar

Homologar – neste item o usuário analisa a coerência das 

metas propostas pelo município e se estiver de acordo, clica no 

botão HOMOLOGAR. Caso haja discordância, o município deve 

ser comunicado e a planilha de pactuação liberada para ajuste.

Liberar – esta opção se aplica para os casos em que houver 

discordância por parte do estado dos resultados informados 

pelo município.

Após acessar o Sistema, clique no ícone estadual em seguida 

avaliação.

No item AVALIAÇÃO, abrem-se duas opções: Editar e Validar

Editar – neste item o usuário preenche a planilha e clica 

no botão GRAVAR para salvar o que foi digitado. Os dados 

podem ser digitados todos de uma vez, ou em várias etapas, 

desde que o usuário grave as informações digitadas antes de 

sair do sistema.

Validar – Antes de validar, as informações devem ser confe-

ridas. Se for preciso corrigir algum dado voltar para o item 

editar, fazer as correções necessárias e gravar novamente. Não 

havendo o que corrigir, clicar no botão VALIDAR que aparece 

no final da página. Esse passo corresponde a transferir os 

valores pactuados para a apreciação do Ministério da Saúde. 

Após esse processo o Ministério da Saúde homologa a planilha 

preenchida e validada pelo estado, ou libera para correção.

No item PACTUAÇÃO, abrem-se duas opções: Editar e Validar

Editar – neste item o usuário preenche a planilha e clica 

no botão GRAVAR para salvar o que foi digitado. Os dados 

podem ser digitados todos de uma vez, ou em várias etapas, 

desde que o usuário grave as informações digitadas antes de 

sair do sistema.

Validar – Antes de validar, as informações devem ser confe-

ridas. Se for preciso corrigir algum dado voltar para o item 

editar, fazer as correções necessárias e gravar novamente. Não 

havendo o que corrigir, clicar no botão VALIDAR que aparece 

no final da página. Esse passo corresponde a transferência 

automática dos valores pactuados para a apreciação do 

Ministério da Saúde.

Observações importantes:

1 – A SES só homologará as planilhas que estejam preenchidas 

e validadas pelo município.

2 – Considerando que o sistema está disponível, ao mesmo 

tempo, para todos os municípios, regionais e estados, existe a 

possibilidade de uma sobrecarga de acesso. Para evitar perdas 

dos dados, recomenda-se acessar as planilhas somente quando 

os valores que serão digitados já estiverem preenchidos em 

planilha impressa. Além disso, recomenda-se a gravação das 

informações a medida que forem digitadas, pois se houver 

sobrecarga será menor a perda de dados.

Atos do Legislativo

ATOS DA MESA DIRETORA
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas alte-

rações, NOMEIA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de fevereiro de 2006.

Portaria nº 056 - AUXILIAR PARLAMENTAR

Nível IV

ANGELA MARI A DA SILVA FARIA

Nível VI

MATILDE FERREIRA DA SILVA NETA

EDSON REGINALDO GONÇALVES FILHO

HELEN DENIA SANTOS SEIXAS

FLANY CRISTINA PEREIRA MACHADO

CLECIA MARISE RESENDE SILVA

Portaria nº 057 - ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

JANE ANDREIA DA SILVA

JEAN CARLO BARBOSA

Nível II

ELISÂNGELA SOARES LEANDRO

Nível VI

FERNANDO LUIZ ROSADO

AURIANIZA  ALMEIDA PRATES

Portaria nº 058 – ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA O. MANGANO

Nível V

RENATO CARDOSO PEREIRA

Nível VI

ANA LUCIA DINIZ

Portaria nº 059- ASSISTENTE PARLAMENTAR 

Nível I

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

QUINTINO JOSE CARVALHO

Nível III

MARIA JOSÉ DE SOUZA  PEREIRA 

LUIZA CARDOSO DA SILVA

MARILDA LUIZA

CRISTINA MENDONÇA CARICATTE

Nível IV

GERALDO RENATO COELHO

Portaria nº 060- ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR

Nível I

ROSELY RIBEIRO

Nível VI

NEIDE VELÔSO MOREIRA

ARETUZI ROGERIA DE BARROS DIAS 

Portaria nº 061 - OFICIAL PARLAMENTAR

Nível I

MARIA FADEL MARTINS SOARES

Nível VI

JANIELE INÀCIA VAZ

JOSE GERALDO FELIX

ANA MARIA DE OLIVEIRA  

Portaria nº 062 – MOTORISTA PARLAMENTAR

Nível II

EDUARDO ROCHESTER DA SILVA ALVES

Portaria nº 063 - OFICIAL LEGISLATIVO

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

CARLA PEREIRA DE MELO

MARILZA APARECIDA DA SILVA

ADAILTON ROCHA DOS SANTOS  

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE -

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO -

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO -

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, 

no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo 

inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno e nos termos 

da Lei nº 2.119 de 05 de setembro de 1990 e suas altera-

ções, EXONERA os servidores a seguir relacionados dos 

respectivos cargos comissionados, conforme as Portarias 

enumeradas, datadas de 1º de fevereiro de 2006.

Portaria nº 039 – AUXILIAR PARLAMENTAR

Nível III

SILVANA ROQUINI

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

PATRICIA LOPES

MARIA DAS GRAÇAS REIS MADEIRA

Nível V

BRUNO DIEGO DA SILVA

CLAUDIA DE CASSIA C. DO CARMO

Nível VI

JANE ANDREIA DA SILVA

Portaria nº 040 – ATENDENTE PARLAMENTAR

Nível I

JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CLECIA MARISE RESENDE SILVA

ELISANGELA SOARES LEANDRO

Nível II

FLANY CRISTINA PEREIRA MACHADO

Nível III

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Nível IV

FABIOLA DIAS VENENO

AURIANIZA ALMEIDA PRATES

Nível VI

QUINTINO JOSE CARVALHO

ANA LUCIA DINIZ

Portaria nº 041 – ADJUNTO PARLAMENTAR

Nível I

RODRIGO CESAR GOMES DE FREITAS

Nível V

ARI VICENTE DA SILVA

LUZIA CARDOSO DA SILVA

CRISTINA MENDONÇA CARICATTE

GERALDO RENATO COELHO

MARILDA LUIZA

Nível VI

MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA

Portaria nº 042 - ASSISTENTE PARLAMENTAR

Nível III

VALESIANE PEREIRA DA SILVA

Portaria nº 043 – ASSISTENTE JURÍDICO

SANDRA MARIA CESAR DE ALMEIDA M FARIA

Portaria nº 044 – ASSISTENTE TÉCNICO PARLAMENTAR

Nível VI

VERA LUCIA DE BARROS

ANA MARIA DE OLIVEIRA

JOSE GERALDO FELIX

Portaria nº 045 – OFICIAL PARLAMENTAR

Nível V

MARIA FADEL MARTINS SOARES

Nível VI

NEIDE VELOSO MOREIRA

ROSELY RIBEIRO

Portaria nº 046 – MOTORISTA PARLAMENTAR

Nível VI

RENATO CARDOSO PEREIRA

Portaria nº 047 – OFICIAL LEGISLATIVO

MARLEY GOMES DOS SANTOS

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE -

JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA

- 1º VICE-PRESIDENTE -

WILLIAM VIEIRA BATISTA

- 2º VICE-PRESIDENTE -

IRINEU INÁCIO DA SILVA

-1º SECRETÁRIO –

GUEBER WANDER FERREIRA

- 2º SECRETÁRIO –

Ata da 11ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Contagem do ano dois mil 
e seis. Aos dezoito dias do mês de abril, realizou-se, 

neste Legislativo, no Plenário “Vereador José Custódio”, 

a décima primeira reunião ordinária com a presença de 

vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presi-

dente vereador Arnaldo Luiz de Oliveira solicitou ao 1º 

Secretário vereador Irineu Inácio da Silva, que procedesse 

a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Em 

seguida, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da 

reunião anterior. Na seqüência, foram lidas as correspon-

dências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa 

para as providências de praxe. Foram ainda lidos e enca-

minhados ao órgão competente para exame e parecer no 

prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Resolução Nº 

007/2006 – concede o título de cidadania honorária de 

Contagem ao senhor Geraldo do Amaral Toledo Neto, de 

autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira; Projeto de 

Lei Nº 022/2006 – que passa a denominar-se Rua “P”, no 

Bairro Vera Cruz, neste município, de autoria do vereador 

Dimas Campos da Fonseca. Logo após, foram votados e 

aprovados, por unanimidade, os Requerimentos de Nºs 

257 a 268/2006; Indicações Nºs 290 a 328/2006; Moções 

de Nºs 239 a 254/2006, apresentados pelos vereadores, 

inclusive as matérias destacadas, a saber: Indicação Nº 

328/2006- Indica que seja oficiado a Senhora Maria José 

Rocha de Lima, Secretária Substitua, digo, Substituta do 
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Famuc

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 24 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento )  HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas ).

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 063/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO LABORA-
TÓRIO DE BROMATOLOGIA.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 25 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas )

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 064/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A ATENDER 
AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, AO SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, CAF, ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE 
CONTROLE DE ZOONOSES.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 26 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas ).

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 065/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DRENOS – MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 29 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas )

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 066/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS 
UNIDADES DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 30 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas )

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 047/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO, COM 
PACTO ADJETO DE COMODATO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) BOMBAS DE INFUSÃO, POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO NOVA DATA : 17 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  14:00 às 14:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  
14:30 HORAS (Abertura das propostas ).

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 067/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E MOTORISTA A SAEREM EXECUTADOS DE FORMA 
INDIRETA E CONTÍNUA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 31 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas ).

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 068/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTER-
NAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

TIPO:  MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 01 DE JUNHO DE 2006 HORÁRIO:  09:00 às 09:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO:  09:30 HORAS 
(Abertura das propostas )

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br  ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, solicitando-lhe a instalação de uma unidade 

do CEFET, neste município, de autoria da vereadora Letícia da Penha, também assinada pela vereadora Maria Lúcia 

Guedes Vieira; Moção Nº 240/2006 – Congratulações à Diretoria e aos jogadores da Associação Desportiva FrigoAr-

naldo, pela conquista de Copa Contagem de Futsal 2006, categoria Feminino, de autoria do vereador Avair Salvador 

de Carvalho; Moção Nº 243/2006 – Parabéns ao ilustre Vereador Pastor Ronaldo e a toda a sua equipe da Igreja Qua-

drangular, composta de pessoas que participaram direta e indiretamente da bela festa- Sermão da Montanha, a qual 

trouxe aos fiéis, com fé e alegria, a Palavra de Deus, de autoria do vereador Jander Muniz Filaretti, também assinada 

pelo vereador Carlos Magno de Moura Soares (Carlin); Moção Nº 251/2006 – Congratulações à Igreja do Evangelho 

Quadrangular pela realização do Grande Sermão da Montanha, em 14/04/2006, no sambódromo do CINCO, neste 

município, de autoria do vereador Lucas Cardoso da Silva; Moção Nº 253/2006 – Solicito à Mesa o encaminhamento de 

moção de aplausos e congratulações à Prefeitura de Contagem pelo acordo de cooperação técnica entre a Fundação 

de Ensino de Contagem (FUNEC) e o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/MG), integrando o ensino médio 

à educação profissional, de autoria do vereador Irineu Inácio da Silva, também assinada pelo vereador Avair Salvador 

de Carvalho. Nesse instante, o vereador Jander Filaretti fez uso da palavra para comentar sobre o torneio de jogos 

estudantis entre as escolas municipais de Contagem. Segundo esse vereador, os alunos da Escola Municipal Dona Ga-

briela Leite de Araújo, que foram classificados, não tiveram permissão para participar do torneio de jogos estudantis, 

a nível estadual. Preocupado, Jander solicitou da Comissão Externa de Educação desta Casa, que interceda junto à 

Secretaria Municipal de Educação, a fim de solucionar esse problema. Logo após, os trabalhos foram suspensos para 

que a Comissão Externa de Educação desta Casa fizesse a discussão a respeito desse impasse. Reabertos os trabalhos, 

passou-se ao expediente, quando foram votados e aprovados, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: 

Projeto de Lei Nº 007/2006 PE- autoriza o município de Contagem a celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais, 

com o objetivo de ingressar e participar do Programa Máquinas para o Desenvolvimento, e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar Nº 009/2006 PE – que altera dispositivos da Lei Comple-

mentar nº 005, de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos do município de Contagem – RPPS e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Em 

Segundo Turno e em Redação Final, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes projetos: Projeto de 

Lei Nº 108/2005 – dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais a prédios públicos, cinemas, 

teatros, casas de espetáculos, estabelecimentos bancários, quadras e ginásios poliesportivos, de autoria do vereador 

Carlos Magno de Moura Soares; Projeto de Lei Nº 111/2005- dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placas 

publicitárias de campanha permanente de combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis nos banheiros 

públicos e demais órgãos dos poderes executivo e legislativo municipais, de autoria da vereadora Letícia da Penha. 

Em seguida, após acordado entre as lideranças dos partidos, foi votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação 

Final, o Projeto de Lei Complementar Nº 009/2006 – que altera dispositivos da Lei Complementar nº 005, de 12 de julho 

de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Contagem – RPPS e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Recebeu Parecer Conclusivo da Comissão de 

Administração e Serviços Públicos, o Projeto de Lei Nº 018/2006 –reconhece de utilidade pública a Associação Francisco 

de Assis Betti, neste município, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira, convertendo-se na Proposição de 

Lei Nº 024/2006. No horário destinado ao Grande Expediente, falou devidamente inscrito o vereador Jander Filaretti, 

que comentou a respeito de uma matéria publicada no jornal “ O TEMPO”, a qual denuncia a possível liberação do 

Parque Industrial – CINCO, para a instalação de empresas de lojística. Tal matéria acrescenta ainda que foi vendido 

um terreno ao lado do Hospital Municipal José Lucas Filho, para a construção de um Supermercado da rede Pão de 

Açúcar. Preocupado, Jander informou que se houver veracidade nas informações, ele, através de sua assessoria jurídica, 

fará uma representação junto ao Ministério Público para apurar tal fato. Prosseguindo nas suas críticas, Jander ainda 

alertou para as invasões de terrenos que, segundo ele, vêem acontecendo, principalmente aos sábados e domingos, 

em locais diversos deste município, sem que a Defesa Civil tome as devidas providências. Na seqüência, foi encami-

nhado ao vereador Presidente Arnaldo Luiz de Oliveira, um requerimento de autoria do vereador Ronaldo Soares dos 

Santos, solicitando a inclusão, na pauta da próxima sessão ordinária, do Projeto de Lei Nº 031/2005, de sua autoria. 

Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os indicados para receber a Comenda de Mérito Industrial 

“Domingos Costa”, pelos seguintes vereadores: Vereador Dimas Campos da Fonseca: Empresa Morada Empreendimen-

tos Imobiliários Ltda; Vereador Ciro Wellington Campos: Arinos Ferreira Costa, proprietário da Padaria e Mercearia 

Camilo Alves Ltda; Vereador José Arnaldo Canarinho: Amazonas Esportes Ltda, representado pelo Sr: Ricardo Warley 

de Oliveira Porto. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 12ª Reunião Ordinária, prevista para o dia vinte e cinco de 

abril do corrente, às dezesseis horas, a fim de deliberarem sobre matérias que serão encaminhas aos gabinetes. Feita a 

chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, 

para constar, eu, Irineu Inácio da Silva, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, 

se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato decorrente do Processo de Licitação Tipo Carta-

Convite Preço Global nº 003/2006 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Papel para Copiadora 

- Contratada: RV Comércio de Papéis Ltda. – Valor Global: R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinqüenta reais) Prazo: 

12 (doze) meses - Dotação Orçamentária nº 01.031.0002.2002-339030. Contagem, 11/04/2006 - Arnaldo Luiz de Oliveira 

– Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 060/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - EQUIPOS E CATÉTERES

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 16 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO: 14:00 às 14:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO: 14:30 HORAS 
(Abertura das propostas ).

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 061/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS E MÓDULOS

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DA SESSÃO 19 DE MAIO DE 2006 HORÁRIO: 14:00 às 14:30 HORAS ( Credenciamento ) HORÁRIO: 14:30 HORAS 
(Abertura das propostas )

LOCAL FAMUC- Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, na Av. General David Sarnoff, n. 
3113– 1º andar auditório– Setor de Contratos e Licitação – Bairro Cidade Industrial- Contagem/MG

Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, ou através do telefone: (31)3363-5861 ou pelo e-mail: licitafamuc@click21.
com.br ou licitacao.famuc@contagem.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 062/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDA-
DES DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DESAÚDE DE CONTAGEM, POR PERÍODO DE 12 MESES.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do credenciamento 001/2005 - objeto: Creden-

ciamento de Laboratórios para a Execução de Exames de 

Patologia Clínica para os Usuários do SUS, nas Unidades 

Por Lote: 01 – Hospital Municipal e UAI Nova Contagem; 

Lote 02 – Maternidade Municipal e UAI Petrolândia, Lote 

03 – Pronto Socorro e UAI Ressaca.. Empresa classificada 

por cumprimento ao Edital: Laboratório Santa Maria 

Patologia Clínica Ltda (César Macedo Laboratórios Medi-

cina Diagnóstico) - à conta das dotações orçamentárias: 

1151-10.302.0025.2032; Natureza da despesa: 33.90.39.00-

29; Fonte de recursos: 01100. Alexia Vieira dos Santos 

– presidente da CPL. Em 16.02.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, 

de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, HOMO-

LOGAR o Credenciamento 001/2005, Credenciamento de 

Laboratórios para a Execução de Exames de Patologia 

Clínica para os Usuários do SUS, nas Unidades Por Lote: 

01 – Hospital Municipal e UAI Nova Contagem; Lote 02 

– Maternidade Municipal e UAI Petrolândia, Lote 03 

– Pronto Socorro e UAI Ressaca, ADJUDICADO a empresa: 

Laboratório Santa Maria Patologia Clínica Ltda (César 

Macedo Laboratórios Medicina Diagnóstico). A Secretária, 

LÍDIA MARIA TONON. Em 16.02.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público 

o resultado do credenciamento 002/2005 - objeto: Cre-

denciamento Laboratórios Para a Realização de Exames 

de Patologia Clínica para os Usuários do SUS.. Empresas 

classificadas por cumprimento ao Edital: 1ª Classifica: Labo-

ratório Santa Maria Patologia Clínica Ltda (César Macedo 

Laboratórios Medicina Diagnóstico), 2ª Classificada: Separe 

Serviços De Patologia Reunidos Ltda - à conta das dotações 

orçamentárias: 1151-10.302.0025.2032; Natureza da despe-

sa: 33.90.39.00-29; Fonte de recursos: 011005. Alexia Vieira 

dos Santos – presidente da CPL. Em 16.02.2006

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, 

HOMOLOGAR o Credenciamento 002/2005, Credencia-

mento Laboratórios para a Realização de Exames de 

Patologia Clínica para os Usuários do SUS, ADJUDICADO 

aos classificados: 1ª Classifica: Laboratório Santa Maria 

Patologia Clínica Ltda (César Macedo Laboratórios 

Medicina Diagnóstico), 2ª Classificada: Separe Serviços 

De Patologia Reunidos Ltda. A Secretária, LÍDIA MARIA 

TONON. Em 16.02.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

HOMOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 

009/2006, contratação de empresa especializada em 

fornecimento de lanches para participantes de cursos de 

capacitação profissional, palestras, congressos, seminários 

e outros que irão ocorrer na rede de saúde de Contagem, 

ADJUDICADO a empresa PLANFLOR EMPREENDIMENTOS 

LTDA, valor de R$ 36.596,20, perfazendo um montante 

final de R$ 36.596,20. A Secretária, LÍDIA MARIA TONON. 

Em 17.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 009 /2006 

- objeto: contratação de empresa especializada em 

fornecimento de lanches para participantes de cursos de 

capacitação profissional, palestras, congressos, seminários 

e outros que irão ocorrer na rede de saúde de Contagem. 

Empresa vencedora por cumprimento ao Edital: PANFLOR 

EMPREENDIMENTOS LTDA, vencedora do item único no 

valor total de R$ 36.596,20 - à conta da dotação orça-

mentária: 1132.10.122.0023.2048; Natureza da despesa: 

339039-03; Fonte de recursos: 020100. Carlos Renato 

Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 17.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLO-

GAR o processo de Pregão Presencial nº 010/2006, seleção 

de empresa especializada para confecção e instalação 

de faixas para divulgação de campanhas de vacinação e 

eventos a serem realizados durante o ano de 2006, na rede 

municipal de saúde de Contagem, ADJUDICADO a em-

presa TALENTO COMUNICIÇÃO VISUAL LTDA, valor de R$ 

14.970,00, perfazendo um montante final de R$ 14.970,00. 

A Secretária, LÍDIA MARIA TONON. Em 23.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 010 /2006 - 

objeto: seleção de empresa especializada para confecção 

e instalação de faixas para divulgação de campanhas de 

vacinação e eventos a serem realizados durante o ano de 

2006, na rede municipal de saúde de Contagem. Empresa 

vencedora por cumprimento ao Edital: TALENTO COMU-

NICÇÃO VISUAL LTDA, vencedora do item único no valor 

total de R$ 14.970,00 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339039-08; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 23.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 

por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

HOMOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 

013/2006, SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADJU-

DICADO a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA, 

valor de R$ 165.917,86, perfazendo um montante final 

de R$ 165.917,86. A Secretária, LÍDIA MARIA TONON. Em 

30.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 013 /2006 

- objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Empresa 

vencedora por cumprimento ao Edital: AMAZONIA 

DISTRIBUIDORA LTDA, vencedora do lote global no valor 

total de R$ 165.917,86 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-08; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 30.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

HOMOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 

014/2006, contratação de empresa(s) especializada(s) 

para fornecimento parcelado de materiais médico-hospi-

talares destinados a atender a rede municipal de saúde 

de CONTAGEM, ADJUDICADO as empresas EMBRAMED 

IND. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, valor de R$ 

47.607,95, ROCHA FARMA COMÉRCIO LTDA valor de R$ 

69.564,87, MACROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO E 

HOSPITALAR LTDA valor de R$ 37.733,15, REY MEDICAL 

LTDA valor de R$ 5.907,20, SMITHS MEDICAL DO BRASIL 

PROD. HOSP. LTDA valor de R$ 389.376,00, INJEX IND. 

CIRÚRGICAS LTDA valor de R$ 70.200,00, perfazendo 

um montante final de R$ 620.389,17. A Secretária, LÍDIA 

MARIA TONON. Em 03.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 014 /2006 

- objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) 

para fornecimento parcelado de materiais médico-

hospitalares destinados a atender a rede municipal de 

Saúde de CONTAGEM. empresas EMBRAMED IND. COM. 

DE PROD. HOSPITALARES LTDA, valor de R$ 47.607,95, 

ROCHA FARMA COMÉRCIO LTDA valor de R$ 69.564,87, 

MACROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR 

LTDA valor de R$ 37.733,15, REY MEDICAL LTDA valor de 

R$ 5.907,20, SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSP. 

LTDA valor de R$ 389.376,00, INJEX IND. CIRÚRGICAS 

LTDA valor de R$ 70.200,00, perfazendo um montante 

final de R$ 620.389,17 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-

10; Fonte de recursos: 011000; Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-10; 

Fonte de recursos: 011100. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 03.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR 

o processo de Pregão Presencial nº 017/2006, contratação de 

empresa(s) especializada(s) para fornecimento parcelado de 

filme para rx, fixador, revelador e saco para rx, ADJUDICA-

DO as empresas: NDT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

no valor de R$ 75.823,00, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

FILMES S/A no valor de R$ 135.789,00, UNIÃO GERAL DISTRI-

BUIDORA LTDA no valor de R$ 27.515,00, perfazendo um 

montante final de R$ 239.127,00. A Secretária, LÍDIA MARIA 

TONON. Em 24.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 017 /2006 

- objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) 

para fornecimento parcelado de filme para rx, fixador, 

revelador e saco para rx. empresas NDT IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA no valor de R$ 75.823,00, IBF 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A no valor de R$ 

135.789,00, UNIÃO GERAL DISTRIBUIDORA LTDA no 

valor de R$ 27.515,00, perfazendo um montante final 

de R$ 239.127,00 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-14; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 24.03.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

HOMOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 

018/2006, contratação de empresa(s) especializada(s) para 

fornecimento parcelado de medicamentos, ADJUDICADO 

as empresas: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA no valor de 

R$ 354.750,00, ALFALAGOS LTDA no valor de R$ 2.720,00, 

BH FARMA COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 193,20, 

CRISTÁLIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA no valor de 

R$ 39.833,00, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-

TOS LTDA no valor de R$ 45.900,00, GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 2.371,00, HELP 

FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA no valor de 

R$ 9.900,00, HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 608,40, NOVAFAR-

MA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 

48.020,00, PRODIET FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 

17.230,00, COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 

no valor de R$ 23.234,00, SOQUIMICA LABORATÓRIOS 

LTDA no valor de R$ 1.200,00, perfazendo um montante 

final de R$ 545.959,60. A Secretária, LÍDIA MARIA TO-

NON. Em 05.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 018 /2006 

- objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) para 

fornecimento parcelado de medicamentos. Empresas AN-

TIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA no valor de R$ 354.750,00, 

ALFALAGOS LTDA no valor de R$ 2.720,00, BH FARMA 

COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 193,20, CRISTÁLIA 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA no valor de R$ 

39.833,00, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-

TOS LTDA no valor de R$ 45.900,00, GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 2.371,00, HELP 

FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA no valor de 

R$ 9.900,00, HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 608,40, NOVAFAR-

MA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 

48.020,00, PRODIET FARMACEUTICA LTDA no valor de R$ 

17.230,00, COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 

no valor de R$ 23.234,00, SOQUIMICA LABORATÓRIOS 

LTDA no valor de R$ 1.200,00, perfazendo um montante 

final de R$ 545.959,60 - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-12; 

Fonte de recursos: 011100. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 05.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 

por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

vem, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

HOMOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 

020/2006, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO ÚNICO DE CARTUCHOS DE TONER 

ORIGINAIS MODELO Q5949X PARA IMPRESSORA LASER 

JET HP 1320N, ADJUDICADO a empresa PORT PAPELARIA, 

ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, valor de R$ 16.999,92, 

perfazendo um montante final de R$ 16.999,92. A Secre-

tária, LÍDIA MARIA TONON. Em 05.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público 

o resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 020 /2006 

- objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO ÚNICO DE CARTUCHOS DE TONER ORIGI-

NAIS MODELO Q5949X PARA IMPRESSORA LASER JET HP 

1320N. Empresa vencedora por cumprimento ao Edital: PORT 

PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, vencedora 

do lote global no valor total de R$ 16.999,92 - à conta da 

dotação orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza da 

despesa: 339030-16; Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato 

Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 05.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, 

de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HO-

MOLOGAR o processo de Pregão Presencial nº 021/2006, 

contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de 

urgência/socorro em geral, com fornecimento de peças e 

acessórios originais e genuínos, para os veículos da linha 

mercedes benz, sprinter cdi 313, utilizados pelo samu 

microregião iii e ônibus 1318, utilizados pela coorde-

nação de saúde bucal, ADJUDICADO a empresa AUTO 

MECÂNICA LANTORK LTDA, desconto sobre a tabela 

do fabricante (peças) 15% e mão de obra no valor de 

r$ 40,00 (quarenta reais). valor global estimado para o 

contrato: peças r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil 

reais) e mão de obra r$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos 

reais). A Secretária, LÍDIA MARIA TONON. Em 20.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 021 /2006 

- objeto: contratação de empresa especializada para pres-

tação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 

de urgência/socorro em geral, com fornecimento de peças 

e acessórios originais e genuínos, para os veículos da li-

nha mercedes benz, sprinter cdi 313, utilizados pelo samu 

microregião iii e ônibus 1318, utilizados pela coordena-

ção de saúde bucal. Empresa vencedora por cumprimento 

ao Edital: AUTO MECÂNICA LANTORK LTDA, desconto 

sobre a tabela do fabricante (peças) 15% e mão de obra 

no valor de r$ 40,00 (quarenta reais). valor global estima-

do para o contrato: peças r$ 198.000,00 (cento e noventa 

e oito mil reais) e mão de obra r$ 100.800,00 (cem mil 

e oitocentos reais) - à conta da dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339039-

18; Fonte de recursos: 011000, Dotação orçamentária: 

1131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339030-23; 

Fonte de recursos: 011000, Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-23; 

Fonte de recursos: 011000 e Dotação orçamentária: 

1131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339030-18; 

Fonte de recursos: 011000. Carlos Renato Nascimento 

Machado – Pregoeiro. Em 20.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR 

o processo de Pregão Presencial nº 022/2006, contratação de 

empresa especializada para fornecimento parcelado de dietas 

enterais, suplementos nutricionias, módulos e fórmulas infan-

tis, destinados a atender o hospital municipal josé lucas filho, 

maternidade municipal de contagem e o setor de controle e 

avaliação/sms Contagem, ADJUDICADO as empresas DIACOM 

COMERCIAL LTDA no valor de R$ 72.350,00, J. ALMEIDA CO-

MERCIAL LTDA no valor de R$ 84.037,55, VIAMED COMERCIAL 

LTDA no valor de R$ 12.160,00, NUTRI CARE LTDA no valor de 

R$ 63.866,00, perfazendo um montante final de R$ 232.413,55. 

A Secretária, LÍDIA MARIA TONON. Em 03.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o 

resultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 022/2006 

- objeto: Contratação de empresa especializada para 

fornecimento parcelado de dietas enterais, suplementos 

nutricionias, módulos e fórmulas infantis, destinados a 

atender o hospital municipal josé lucas filho, materni-

dade municipal de contagem e o setor de controle e 

avaliação/sms Contagem. Empresa vencedora por cumpri-

mento ao Edital: DIACOM COMERCIAL LTDA no valor de 

R$ 72.350,00, J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA no valor de 

R$ 84.037,55, VIAMED COMERCIAL LTDA no valor de R$ 

12.160,00, NUTRI CARE LTDA no valor de R$ 63.866,00, 

perfazendo um montante final de R$ 232.413,55 - à conta 

da dotação orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natu-

reza da despesa: 339030-08; Fonte de recursos: 011000 e 

Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-08; Fonte de recursos: 011000. Carlos 

Renato Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 03.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR 

o processo de Pregão Presencial nº 023/2006, CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADO A 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, AO CONTROLE DE 

ZOONOSES E AO PROGRAMA DST/AIDS, ADJUDICADO as 

empresas PAPELARIA ÁUREA LTDA no valor de R$ 79.589,36, 

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor de R$ 69.992,70, 

perfazendo um montante final de R$ 149.582,06. A Secretária, 

LÍDIA MARIA TONON. Em 06.04.2006.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o re-

sultado do processo PREGÃO PRESENCIAL 023/2006 - ob-

jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) 

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE 

ESCRITÓRIO, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL 

DE SAÚDE, AO CONTROLE DE ZOONOSES E AO PROGRA-

MA DST/AIDS. Empresa vencedora por cumprimento ao 

Edital: PAPELARIA ÁUREA LTDA no valor de R$ 79.589,36, 

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor de R$ 69.992,70, 

perfazendo um montante final de R$ 149.582,06 - à conta 

da dotação orçamentária: 1131.10.305.0029.2062; Natu-

reza da despesa: 339030-05; Fonte de recursos: 011000, 

Dotação orçamentária: 1131.10.301.0026.2056; Natureza 

da despesa: 339030-05; Fonte de recursos: 011000 

Dotação orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza 

da despesa: 339030-05; Fonte de recursos: 011000. Carlos 

Renato Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 06.04.2006.
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com o exercício do cargo. (Decreto Municipal nº 059, de 31 de março de 2005).

Anexo II

Onde se lê:

Cargo Função Escolaridade Requisitos* Remune-

ração (em 

R$)

Jornada de 

Trabalho 

Semanal

N° Total 

de Vagas

Vagas Reservadas

Port. de 

Deficiência

Negros

Técnico de Saúde 

de Nível Superior

Médico Car-

diologista 

Pediátrico

- Graduação em medicina e registro profissional expedido 

pelo Conselho Regional de Medicina – CRM;- Residência, em 

cardiologia pediátrica, credenciada pelo MEC; OU - Estágio 

hospitalar e/ou ambulatorial, em cardiologia pediátrica, de 

no mínimo 5.000 horas em 2 anos e título de especialista, 

em Cardiologia Pediátrica, emitido pela AMB ou Associação 

específica vinculada à AMB; OU - Registro da especialidade, 

em cardiologia pediátrica,emitido pelo CRM.

1.643,69 24 1 - -

Técnico de Saúde 

de Nível Superior

Médico Neu-

rologista 

Pediátrico

- Graduação em medicina e registro profissional expedido 

pelo Conselho Regional de Medicina – CRM; - Residência cre-

denciada, em neurologia pediátrica, pelo MEC; OU - Estágio 

hospitalar, em neurologia pediátrica, e/ou ambulatorial de, 

no mínimo 5.000 horas em 2 anos e título de especialista 

emitido pela AMB ou Associação específica vinculada à AMB; 

OU - Registro da especialidade, em neurologia pediátrica, 

emitido pelo CRM.

1.643,69 24 1 - -

Esta publicação entra em vigor nesta data  retroagindo  seus efeitos a 20/04/06

Outros

NOTA DE ESCLARECIMENTO
As Leis nº 3.373, 3.374, 3.375, 3.376, 3.377 e 3.378 foram sancionadas em 14 de dezembro de 2000, contudo não foram 

publicadas no Diário Oficial de Contagem.

LEI nº 3.373, de 14 de dezembro de 2000.
Reconhece de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida como entidade de utilidade pública a AÇÃO SOCIAL PAROQUIAL – ASPA, com sede na Rua 

Cosme Velho, nº 135, Bairro Durval de Barros, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

LEI nº 3.374, de 14 de dezembro de 2000.
Reconhece de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida como entidade de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BAIRROS COLONIAL E 

SÍTIOS RECREIO, com sede na Av. Palmeiras, nº 1.467, Bairro Colonial, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

LEI nº 3.375, de 14 de dezembro de 2000.
Declara de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a AÇÃO SOCIAL ADONAI - ASA, com sede neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

LEI nº 3.376, de 14 de dezembro de 2000.
Declara de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada como entidade de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAPUCAIAS, 

neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

LEI nº 3.377, de 14 de dezembro de 2000.
Declara de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública CEOP – Centro de Educação e Organização Popular, entidade com sede 

neste Município.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

LEI nº 3.378, de 14 de dezembro de 2000.
Reconhece de utilidade pública a entidade que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida como entidade de utilidade pública a OBRA SOCIAL MARIA LÚCIA CARDOSO DA IGREJA EM 

JARDIM DO LAGO, com sede neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2000.

PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS

Prefeito Municipal

Concurso Público 001/2006

Considerando que desde 20/04/06  constam no site da Fumarc  alterações ao Edital do referido Concurso;

Considerando a importância de reiterar essas alterações e esclarecer de forma permanente todas as possíveis dúvidas;

Vimos mais uma vez tornar público o documento que segue:

Onde se lê: 
9 - PROVA DE TÍTULOS

A prova de títulos, de caráter classificatório, obedecerá os critérios de pontuação estabelecidos no quadro abaixo e só 

se aplica às funções de Médico Clínico Geral e Médico da Família.

Função Título Pontuação 
Máxima

Médico Clínico Geral - Residência em Clínica Médica concluída e credenciada pelo MEC. 
- Curso de Especialização na área de Clínica Médica, reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas. 
- Título de Clínica Médica, conferido pela AMB ou Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

03 
01 

06

Médico da Família - Residência em Medicina da Família e Comunidade concluída e credenciada pelo MEC. 
- Curso de Especialização na área de Medicina da Família e Comunidade, reconhecido pelo MEC 
com carga horária mínima de 360 horas. 
- Título de Medicina da Família e Comunidade, conferido pela AMB ou Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica.

03
01

06

TOTAL MÁXIMO OBTIDO 10

Leia-se: 
9 -  PROVA DE TÍTULOS

A prova de títulos, de caráter classificatório, obedecerá os critérios de pontuação estabelecidos no quadro abaixo e só 

se aplica às funções de Médico Clínico Geral e Médico da Família.

Função Título Pontuação 
Máxima

Médico Clínico Geral - Residência em Clínica Médica concluída e credenciada pelo MEC. 
- Curso de Especialização na área de Clínica Médica, reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas. 
- Título de Clínica Médica, conferido pela AMB ou Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

03 
01

06

Médico da Família - Residência em Medicina da Família e Comunidade concluída e credenciada pelo MEC. 
- Curso de Especialização na área de Medicina da Família e Comunidade, reconhecido pelo 
MEC com carga horária mínima de 360 horas. 
- Título de Medicina da Família e Comunidade, conferido pela AMB ou Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e Comunidade.

03
01

06

TOTAL MÁXIMO OBTIDO 10

Onde se lê:
SUB-ITEM 13.3

 13.3. O candidato nomeado será convocado pela FAMUC, através de publicação no jornal, Diário Oficial do Município e 

postagem com AR e, em prazo determinado, deverá apresentar os seguintes documentos originais, acompanhados de cópias 

reprográficas que serão conferidas e retidas:

13.3.1duas fotografias iguais e recentes, coloridas, tamanho 3x4;

13.3.2. carteira de identidade;

13.3.3. CPF próprio;

13.3.4. certidão de nascimento ou casamento;

13.3.5. título de eleitor ou documento equivalente e comprovante de votação na última eleição;

13.3.6. certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

13.3.7 documento de inscrição no PIS/PASEP ou declaração de que não é cadastrado;

13.3.8. comprovante de endereço;

13.3.9. declaração de bens e valores;

13.3.10. fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a qualificação exigida para o cargo, conforme discriminado no 

Anexo l deste Edital;

13.3.11. independentemente de aprovação neste concurso público, não será admitido ex-servidor que tenha sido demitido por 

processo administrativo em órgão público federal, estadual, municipal, fundações e autarquias públicas.

13.3.12. laudo médico favorável subscrito pelo Serviço Médico Municipal ou serviço contratado;

13.3.13. declaração, em impresso da FAMUC, de que o candidato, com a posse, não acumulará remuneração de cargo, função ou 

emprego público, nos casos vedados por lei, observado, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, § 10, da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

13.3.14. diploma ou certificado de conclusão, do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante 

do item 1 deste Edital;

13.3.15. registro no órgão de classe da profissão que o exige;

13.3.16. comprovante de experiência, para as funções que o exigem, através de declaração, com firma reconhecida, contendo o 

número da carteira de identidade e CPF do declarante.

13.3.17. Declaração de Bens e Valores;

Leia-se:

SUB-ITEM 13.3

13.3. O candidato nomeado será convocado pela FAMUC, através de publicação no jornal, Diário Oficial do Município e postagem 

com AR e, em prazo determinado, deverá apresentar os seguintes documentos originais, acompanhados de cópias reprográficas 

que serão conferidas e retidas:

13.3.1duas fotografias iguais e recentes, coloridas, tamanho 3x4;

13.3.2. carteira de identidade;

13.3.3. CPF próprio;

13.3.4. certidão de nascimento ou casamento;

13.3.5. título de eleitor ou documento equivalente e comprovante de votação na última eleição;

13.3.6. certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

13.3.7 documento de inscrição no PIS/PASEP ou declaração de que não é cadastrado;

13.3.8. comprovante de endereço;

13.3.9. declaração de bens e valores;

13.3.10. fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a qualificação exigida para o cargo, conforme discriminado no 

Anexo l deste Edital;

13.3.11. independentemente de aprovação neste concurso público, não será admitido ex-servidor que tenha sido demitido por 

processo administrativo em órgão público federal, estadual, municipal, fundações e autarquias públicas.

13.3.12. laudo médico favorável subscrito pelo Serviço Médico Municipal ou serviço contratado;

13.3.13. declaração, em impresso da FAMUC, de que o candidato, com a posse, não acumulará remuneração de cargo, função ou 

emprego público, nos casos vedados por lei, observado, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, § 10, da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

13.3.14. diploma ou certificado de conclusão, do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante 

do item 1 deste Edital;

13.3.15. registro no órgão de classe da profissão que o exige;

13.3.16. comprovante de experiência, para as funções que o exigem, através de declaração, com firma reconhecida, 

contendo o número da carteira de identidade e CPF do declarante.

13.3.17. Declaração de Bens e Valores;

13.3.18. exame psicotécnico ou avaliação psicológica natureza, de caráter objetivo e eliminatório, a fim de avaliar os 

candidatos aprovados e classificados que possuam aptidões específicas e características de personalidade compatíveis 
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Cerca de 700 pessoas participaram da 2ª Plenária do Fórum 
Trocar experiências, informações e 

debater políticas públicas referentes 
à educação para todos foi o objeti-
vo do 2º Fórum Metropolitano de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
realizado no dia 26 de abril, no SESC 
Laces Contagem-Betim. O evento 
reuniu cerca de 700 pessoas como 
educadores, alunos, representantes 
de instituições públicas, entidades 
governamentais, universidades e 
movimentos sociais. 

O Fórum Metropolitano de EJA é 
um desdobramento do Fórum Mineiro 
de EJA. Ele abre espaço para articular 
e sistematizar propostas, discussões e 
reivindicações dos participantes dos 
municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Desse modo, permite uma maior in-
teração entre todos, de forma que as 

Contagem sedia 2º Fórum Metropolitano 
de Educação de Jovens e Adultos

discussões possam ser amadurecidas e 
levadas para outras instâncias como o 
Eneja (Encontro Nacional de Educação 
de Jovens e Adultos). 

De acordo com o secretário de Edu-
cação, Esportes e Cultura, Lindomar 
Diamantino, o Fórum é importante 
porque, além de ser um espaço plural, 
promove uma discussão democráti-
ca da educação como política para 
todos. “A educação é muito complexa, 
repleta de meandros que precisam 
ser firmados, na prática, para garantir 
o acesso e permanência dos jovens e 
adultos”, conclui. 

A educação de jovens e adultos é 
uma das metas do Ministério da Edu-
cação (MEC) para assegurar que todos 
os brasileiros que não tiveram acesso à 
escola tenham inclusão e permanência 
na educação de qualidade. Para isso, 

Programas de segurança alimentar favorecem famílias com baixa renda
A Prefeitura de Contagem vai re-

ceber do Governo Federal recursos na 
ordem de R$260 mil para o programa 
Compra Direta Local da Agricultura 
Familiar (CDLAF). O objetivo é bene-
ficiar 105 produtores familiares de 
dez municípios em diversas regiões 
do Estado. O programa consiste na 
aquisição de alimentos da agricultura 
familiar para a doação aos programas 
de segurança alimentar de Contagem. 
Ao todo, 37 entidades sociais recebe-
rão alimentos em forma de doação. 

Essa é a primeira vez que a Admi-
nistração Municipal adota a seguran-
ça alimentar como política pública, 
conforme explica a coordenadora de 
Segurança Alimentar, Maria Apareci-
da Rodrigues de Miranda. “Trata-se 
de uma iniciativa inédita. Num municí-
pio com um contingente de 22 mil 
famílias abaixo da linha de pobreza, 
garantir alimentação de qualidade 
é um grande avanço e desafio.”, 
observa. 

Segundo Maria Aparecida, até hoje 
já foram repassadas 19 toneladas de 
alimentos por meio de doações do 
CDLAF, em parceria com a Companhia 
Nacional de Abastecimentos (Conab). 
Numa segunda etapa, outras 100 to-

Contagem beneficia agricultura familiar 
e promove segurança alimentar

neladas serão repassadas. Ela informa 
que além das instituições, os horti-
granjeiros serão destinados a duas Co-
zinhas Comunitárias, que funcionarão 
em Nova Contagem e no Industrial.  

As Cozinhas Comunitárias têm 
previsão de implantação para junho 
deste ano e vão ofertar 1 mil refeições 
por dia. Os beneficiados serão pessoas 
em situação de risco e vulnerabilidade 
social.  

O “Compra Direta Local da Agricul-
tura Familiar” faz parte do Programa 
de Aquisição de Alimentos da Agricul-
tura Familiar (PAA), do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. A previsão é de que 5 mil pes-
soas sejam contempladas pelo projeto.

Agricultura Urbana
Incentivar a ocupação de espaços 

ociosos para a produção de alimen-
tos. Essa é a finalidade do programa 
“Agricultura Urbana” da Prefeitura de 
Contagem. Dirigido à população com 
problemas de subsistência alimen-
tar, o projeto conta com 15 hortas 
comunitárias, em espaços cedidos por 
associações, escolas e postos de saúde. 

Segundo a coordenadora Maria 

Aparecida, o programa tem ainda por 
objetivo gerar renda e melhorar a saú-
de dos moradores, uma vez que trata 
de produtos ecológicos produzidos 
e comercializados diretamente pelos 
produtores locais.  

Essa é uma questão emergente e 
que vem ganhando força no mundo. 
Na América Latina e no Brasil várias 
cidades participam de uma Rede de 
Agricultura Urbana apoiadas por 
organismos internacionais. Belo 
Horizonte, Contagem e Nova Lima 
fazem parte do Programa Cidades Cul-
tivando para o Futuro (CCF), que tem 
por objetivo incentivar e apoiar essas 
cidades no planejamento e elaboração 
de planos municipais de Agricultura 
Urbana. 

Banco de Alimentos 
A Prefeitura de Contagem vai 

implantar em junho deste ano o pro-
jeto Banco de Alimentos. Trata-se do 
repasse de alimentos à população com 
problemas de subsistência, em parce-
ria com sacolões e supermercados da 
cidade. O Banco de Alimentos vai fun-
cionar no Centro Público de Economia 
Popular e Solidária, a ser instalado no 
bairro Água Branca.

o MEC articula-se junto aos estados, 
municípios e sociedade formando os 
encontros de EJA. 

O 3º Fórum Metropolitano de EJA 
será no dia 28 de junho no município 

de Ribeirão das Neves. Já o Fórum 
Mineiro de EJA ocorrerá no dia 26 
de maio na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em Belo Hori-
zonte. 

Prefeitura incentiva criação 
de hortas comunitárias

O 3º Fórum Metropolitano de 
EJA será no dia 28 de junho no 
município de Ribeirão das Neves
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• Ampliação da base tributária dos 
municípios, com a aprovação da 
Lei Complementar do Imposto 
Sobre Serviços (ISS)

• Transferência direta de recursos 
para os municípios, com aprova-
ção da Lei do Salário-Educação

• Vinculação do custeio do transporte 
escolar à matrícula dos alunos, por 

Prefeitos de todas as regiões do Brasil apresentam reivindicações ao Governo 
Federal a fim de garantir medidas para o fortalecimento dos municípios

A Prefeitura de Contagem marcou 
presença, de 25 a 27 de abril, durante 
a 9ª Marcha em Defesa dos Muni-
cípios, realizada em Brasília. Com o 
tema “Municípios unidos reconstruin-
do um pacto federativo solidário”, 
prefeitos de todas as regiões do Brasil 
participaram do evento e apresenta-
ram reivindicações a deputados, sena-
dores e ao Governo Federal. Muitas 
delas já estão garantidas.

Entre as medidas relativas às 
políticas do governo federal para 
o fortalecimento dos municípios, 
anunciadas pelo ministro das Rela-
ções Institucionais, Tarso Genro, está 
a negociação de uma mini-reforma tri-
butária, que permita o fim da guerra 
fiscal, a equalização e unificação das 
alíquotas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o 
aumento de 1% do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM). Só com o 
aumento do repasse dos recursos do 
FPM, de 22,5% para 23,5%, o Governo 
Federal garante R$ 1 bilhão 400 mi-
lhões a mais por ano aos municípios. 
Até 2005, os repasses totalizaram R$ 
8 bilhões. Comparando aos índices de 
2002 foi registrado um crescimento 
real de 10% no repasse do FPM.

Outra medida anunciada durante o 
encontro foi a ampliação dos repasses 
para a merenda. O valor do repasse per 
capita foi reajustado de R$ 0,06 (2003) 
na pré-escola para R$ 0,22 per capita, 
representando um aumento de 270% 
de 2003 a 2006. No ensino fundamen-

Contagem participa da 9ª Marcha 
em Defesa dos Municípios

tal, o valor passou de R$ 0,13 para R$ 
0,22 per capita, representando um 
aumento de 70% de 2003 a 2006.

Para incentivar o desenvolvimento 
econômico dos municípios foi anun-
ciado o lançamento do Programa de 
Financiamento de Máquinas pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que per-
mite o financiamento de maquinário, 
como máquinas rodoviárias e equipa-
mentos para pavimentação, tratores, 

caminhões, usina de asfalto móvel etc. 
O Programa garante R$ 300 milhões 
para financiamento integral em 2006. 
O teto para municípios com até 50 mil 
habitantes é de R$ 1 milhão 250 mil e 
para municípios com mais de 50 mil o 
teto é de R$ 3 milhões.

Também estiveram presentes no 
evento ministros e representantes dos 
municípios que participam da Frente 
Nacional dos Prefeitos, da Associação 
Brasileira dos Municípios e da Con-

federação Nacional dos Municípios, 
promotora da Marcha. 

Medindo os avanços
Na Marcha em Defesa dos Muni-

cípios, realizada em 2003, o Governo 
Federal garantiu que voltaria, após 
quatro anos, com uma fita métrica 
para medir com os prefeitos os avanços 
que os municípios adquiriram. Conheça 
algumas das várias medidas destacadas 
por ele durante a 9ª Marcha:

Para ampliar recursos e flexibilizar repasses aos municípios

meio da Lei do Transporte-Escolar
• Auxílio financeiro de incentivo às 

exportações
• Aumento de repasse para meren-

da escolar
• Fortalecimento de Regimes Pró-

prios de Previdência
• Parcelamento da Dívida dos muni-

cípios com o INSS

• Aumento de R$ 8 bilhões em 2005 
do repasse de verbas do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), 
relativo a 2002

• Aumento de 18,7% de 2004 a 
2005 dos repasses do Salário-

Para fortalecimento da capacidade financeira dos municípios

Educação. Foram repassados R$ 1 
bilhão 700 mil em 2005

• O repasse anual da saúde em 2005 
aumentou R$ 4,8 bilhões, um 
aumento real de 13,9% se compa-
rado a 2002

• Aprovação do novo pacto de ges-
tão do SUS

• Elaboração do novo Marco Regu-
latório para o Saneamento

• Criação do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social e 
do Fundo Nacional de Habitação 
e Interesse Social, com maior parti-
cipação dos municípios

• Criação do Programa Nacional de 
Capacitação das Cidades

• Criação do Sistema Único da Assis-
tência Social (SUAS)

• Garantiu a implantação do Progra-
ma Bolsa Família em 100% dos 
municípios

• Criação do Sistema Nacional de 
Cultura e recomposição do Conse-
lho Nacional de Política de Cultura

• Criação do Plano Nacional de Tu-
rismo e do Programa de Regionali-
zação do Turismo

• Criação da Agenda de Desenvol-
vimento Regional e do Ministério 
das Cidades

• Instituiu o Programa de Qualifica-
ção dos Gestores Municipais

• Inovou os mecanismos de diálogo 
com os municípios

• Aumentou a participação dos 
municípios em diversos outros pro-
gramas

Estruturação e consolidação dos sistemas nacionais e 
políticas com participação institucional dos municípios

Ministro das Relações Institu-
cionais anuncia medidas para o 
fortalecimento dos municípios
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