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Servidores municipais terão reajuste 
salarial de 8% a partir de maio
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Prefeita anunciou recomposição 
salarial em reunião com vereadores

A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, anunciou nessa quarta, 12 de 
março, reajuste de 8% salarial, nível 
superior à inflação do período estima-
da em 5%, para os servidores munici-
pais, que passará a vigorar a partir de 
primeiro de maio de 2008. Ela enviou 
à Câmara Municipal, o projeto de lei 
com a proposta de reajuste, que será 
dado a todos os servidores efetivos do 
município. Marília Campos, disse que 
“anunciamos com muita satisfação o 
reajuste de 8%, que repõe as perdas 
totais do período e garante quase 
3% de aumento real nos salários dos 
servidores. Fizemos o que foi possível, 
nossa política sempre foi de avançar 
a cada dia tanto em relação à recom-
posição salarial quanto às condições 
de trabalho do funcionalismo porque 
acreditamos que a satisfação do servi-
dor melhora o atendimento”, explica.

A Prefeitura atendeu ainda a uma 
reivindicação dos dirigentes escolares, 
que serão os únicos comissionados a 
receber uma gratificação proporcional 
ao número de alunos da escola em 
que trabalham. Os gestores que tive-
rem até 700 alunos receberão R$ 800, 
00, aqueles que trabalharem numa 
unidade com até 1000 alunos terão R$ 
1000,00 e acima de 1400 alunos uma 
gratificação de R$ 1200,00. Os vice-
diretores terão R$ 1200,00 de gratifi-
cação retroativo a primeiro de janeiro 
de 2008. Os diretores recebem salário 
de R$ 1.810,72 e tinham a gratificação 
de 10% para diretores de escolas com 
até 700 alunos, 20% para os das esco-
las com 700 a 1.400 alunos e acima de 
1.400 alunos recebiam gratificação de 
30% sobre o salário. Os vice-diretores 
recebem o salário de carreira mais a 
gratificação de R$800,00. 

Para a diretora da Escola Municipal 
Sandra Rocha, Elicia Silva de Carvalho, 
o aumento salarial é uma forma de 
valorização profissional. “O clima ago-

ra é de expectativa, pois aguardamos 
a aprovação pela Câmara Municipal. 
A prefeita cumpriu o que prometeu 
no ano passado e a gratificação está 
dentro do acordo. O aumento é um 
pontapé inicial para incentivar o nosso 
trabalho”, afirmou. A vice-diretora do 
Pólo Professora Ana Guedes Viei-
ra, Ana Izabel Cordeiro, acha que o 
aumento beneficia o desempenho 
das funções dos profissionais. “Tenho 
a convicção de os avanços vão ocor-
rendo aos poucos e nossas reivindi-
cações estão sendo atendidas. Levo 

o otimismo para a vida profissional e 
considero o aumento uma forma de 
motivação para nós vice-diretores”, 
afirmou.  

A secretária de Administração, 
Cleudirce Camargos, afirma que não é 
possível corrigir em apenas três anos 
o que ficou prejudicado durante 12 
anos. “Tem setores do funcionalismo 
que ficaram sem reajuste por mais de 
uma década. O que é possível, dentro 
do que a legislação permite, este go-
verno tem sido ousado e tem feito”, 
garante.

Ao assumir a cidade, em 2005, 
Marília Campos encontrou o funciona-
lismo sem reajuste salarial desde 2000. 
Em 2002, apenas o pessoal da Educa-
ção havia recebido um abono, que até 
2004 não havia sido incorporado ao 
salário, como prometido. Isso só acon-
teceu em 2005, já na atual administra-
ção. Em maio de 2005, primeiro ano 
da atual administração, foi concedido 
reajuste geral de 6,51%, referente à 
inflação acumulada, além da recupe-
ração das vantagens em atraso, como 
qüinqüênios e progressões.
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Decretos

Atos do Executivo

DECRETO nº 893, de 07 de março de 2008
 Abre crédito adicional suplementar, anula dota-
ções e dá outras providências.
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 
no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.141, de 15 de janeiro de 
2008:
DECRETA:
 
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 
Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903900.03
1301

57.267,17

 1.10.3.08.243.0019.2079.44905100.03
1301

153.207,81

 1.10.3.08.243.0019.2079.44905200.03
1301

14.520,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.33504300.03
1301

1.200.000,00

 1.10.3.08.243.0019.2079.44504200.03
1301

502.900,29

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903600.01
0908

38.239,50

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.01
0908

38.239,50

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903000.01
0908

77.709,25

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903600.03
0908

21.864,13

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.03
0908

21.864,13

 1.12.1.12.361.0037.2092.33504100.03
0901

1.800.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903900.03
0901

70.555,50

 1.12.1.12.365.0040.2096.33504100.03
0901

1.000.000,00

 1.12.1.12.122.0013.2087.33903000.03
0901

50.000,00

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903000.01
1228

25.257,50

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903900.01
1228

9.000,00

 1.12.1.13.391.0042.2099.44905200.01
1228

44.904,10

 1.12.1.27.812.0044.2102.33504100.31
1200

235.216,10

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903000.03
0908

43.728,26

TOTAL 5.404.473,24
Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no 
art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos prove-
nientes de:
I - anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 
Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.09.1.99.999.9999.9999.99999900.99
9900

3.397.416,37

 1.10.5.11.333.0018.2043.33903900.01
0716

1.927.895,27

TOTAL 5.325.311,64
II - convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. – BDMG, no valor total de R$79.161,60 
(setenta e nove mil, cento e sessenta um reais e sessenta 
centavos), creditado no Banco do Brasil , agência 0503-7 , 
conta 64961-9.  
Art.3º O valor suplementado não onera o limite estabele-
cido no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.141, de 15 de janeiro 
de 2008.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 07 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
EUGÊNIA BOSSI FRAGA 
Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 
Geral 

DECRETO nº 894, de 10 de março de 2008

 Abre crédito adicional suplementar, anula dota-
ções e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 
no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.141, de 15 de janeiro de 
2008,
DECRETA: 
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 
Despesa/Fonte

VALORES R$

 1.12.1.12.306.0036.2088.33903000.03
0902

277.251,95

 1.12.1.12.306.0036.2088.33903000.03
0903

26.643,36

 1.12.1.12.361.0045.2103.33903900.03
0901

195.960,00

 1.12.1.12.361.0039.2094.33903900.03
0901

180.450,00

TOTAL 680.305,31
Art.2º Para fazer face às suplementações constantes no 
art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenien-
tes de anulação da seguinte dotação orçamentária:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte 
VALORES R$
 1.09.1.99.999.9999.9999.99999900.999900 
680.305,31
TOTAL 680.305,31
Art.3º O valor suplementado não onera o limite estabe-
lecido no art. 7º da Lei nº 4.141 de 15 de janeiro de 2008, 
conforme disposto no parágrafo único e seus incisos II 
e III.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
EUGÊNIA BOSSI FRAGA
Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 
Geral

DECRETO nº 895, de 11 de março de 2008
Declara de utilidade pública área de terreno que mencio-
na e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do inciso XIII, artigo 
92, da Lei Orgânica do Município de Contagem;
DECRETA:
Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no 
art. 5°, alínea “o”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o Lote 23, da Quadra 102, do Bairro Parque Ria-
cho das Pedras 2ª Seção, neste Município, de propriedade 
de Moacyr Enéas Mendonça Ferreira.
Art. 2º A área de que trata o art. 1º deste Decreto 
destina-se à construção de uma quadra poliesportiva.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto 
neste Decreto correrão por conta das dotações orçamen-
tárias 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, 11 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 896 de 11 de março de 2008
Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos 
órgãos que compõem a estrutura organizacional da Fun-
dação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
– FAMUC e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei 
Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006 e suas 
alterações;
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Fundação de Assistência Médica e de Urgência 
de Contagem – FAMUC tem a seguinte estrutura orga-
nizacional:
§1º Presidência
§2º Secretaria Executiva
§3º Secretaria Executiva de Controle Social
§4º Assessoria Jurídica
I - Gerência de Assuntos Jurídicos

§5º Assessoria de Comunicação Social
I - Coordenação de Comunicação Institucional
II - Unidade de Publicidade e Promoção Institucional
§6º Ouvidoria
§7º Diretorias dos Distritos Sanitários
a) Diretoria do Distrito Sanitário Industrial
b) Diretoria do Distrito Sanitário Eldorado
c) Diretoria do Distrito Sanitário Ressaca
d) Diretoria do Distrito Sanitário Nacional
e) Diretoria do Distrito Sanitário Sede
f) Diretoria do Distrito Sanitário Petrolândia
g) Diretoria do Distrito Sanitário Vargem das Flores
1.Unidades de Saúde
§8º Superintendência de Atenção à Saúde 
I - Assessoria Técnica de Atenção à Saúde
II - Gerência de Laboratório
III - Gerência da Central de Abastecimento Farmacêutico
IV - Gerência Especializada DST/AIDS
a) Unidade de Diagnóstico e Prevenção
b) Unidade de Assistência Ambulatorial
V - Diretoria Geral do Centro de Consultas Especializadas 
Iria Diniz
a) Diretoria Técnica do Centro de Consultas Especializadas 
Iria Diniz
b) Gerência Administrativa
c) Unidade de Atendimento ao Usuário
d) Unidade de Consultas Especializadas do Ressaca
VI - Gestão de Vigilância em Saúde
a) Gerência de Vigilância Sanitária
1. Unidade de Fiscalização Sanitária
2. Unidade de Apoio Técnico 
b) Gerência de Vigilância Epidemiológica
1. Unidade de Imunização 
c) Gerência de Zoonoses
1. Unidade de Endemias
2. Unidade de Animais Domésticos 
d) Gerência do Centro Regional de Referência em Saúde 
do Trabalhador 
e) Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental
§9º Superintendência de Urgência e Hospitalar 
I – Coordenação Municipal de Controle de Infecção 
Hospitalar
II - Gestão de Urgência e Emergência
a) Coordenação de Transporte Sanitário
b) Diretoria Geral da Unidade de Urgência Geraldo Pinto 
Vieira - GPV 
1. Diretoria Técnica da Unidade de Urgência - GPV
2. Coordenação de Enfermagem do GPV
3.  Gerência Administrativa 
4.  Unidade de Serviços de Assistência ao Usuário
c) Diretoria das Unidades de Atendimento Imediato
1. Gerência Administrativa das Unidades de Atendimento 
Imediato
d) Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia - SAMU
1. Coordenação de Enfermagem do SAMU
III - Gestão de Unidade Hospitalar
1. Diretoria do Hospital Municipal
2. Diretoria da Maternidade
§10 Superintendência de Regulação
I - Diretoria de Regulação
a)  Gerência de Regulação de Leitos 
II - Gerência de Controle, Avaliação e Auditoria
§11 Superintendência Administrativa Financeira
I - Assessoria de Gestão de Convênios de Recursos 
Captados
II - Gerência de Compras
1. Unidade de Compras
III - Diretoria Administrativa
a) Unidade de Almoxarifado
b) Unidade de Patrimônio
c) Unidade Administrativa
d) Unidade de Vigilância Patrimonial
e) Unidade Administrativa de Transporte
f) Unidade Operacional de Transporte
IV - Diretoria de Contabilidade e Finanças
a)  Gerência Financeira
V - Diretoria de Tecnologia da Informática e Comunicação
a) Unidade de Infra-estrutura e Comunicação
b) Unidade de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas
VI - Coordenação de Projetos
a) Unidade de Engenharia e Arquitetura
b) Unidade de Fiscalização de Obras e Serviços
§12 Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde
I - Diretoria de Administração de Pessoal
a) Unidade de Controle e Pagamento de Pessoal
II - Diretoria de Desenvolvimento Humano
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO I
DAS ASSESSORIAS
Art. 2º Compete às Assessorias:

I -  prestar assessoramento direto ao Presidente da 
FAMUC e a seus Superintendentes;
II -  auxiliar na administração de ações, programas, 
eventos e projetos da FAMUC;
III -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO II
DAS SUPERINTENDÊNCIAS
Art. 3º Compete às Superintendências:
I -  planejar, coordenar e controlar a execução das ati-
vidades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II -  atuar conforme as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS e FAMUC;
III -  participar dos instâncias colegiadas de decisão;
IV -  coordenar as várias ações da política municipal de 
saúde, garantindo uma visão do todo integrado;
V -  mediar relações entre sua área e demais órgãos da 
Prefeitura Municipal de Contagem – PMC, instâncias da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Es-
tadual e do Governo Federal e instâncias de participação 
popular;
VI -  participar das conferências de saúde e estimular a 
participação dos servidores;
VII -  coordenar o processo de Planejamento e avaliação 
de sua área;
VIII -  estimular, apoiar e oferecer condições e ferramen-
tas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao 
bom funcionamento de sua área;
IX -  aprovar projetos e relatórios de gestão de sua área 
e submetendo-os à Presidência da FAMUC;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO III
DAS GESTÕES
Art. 4º Compete às Gestões:
I -  planejar, coordenar e controlar a execução das ati-
vidades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II -  participar como integrante do Colegiado da Supe-
rintendência em que está subordinada;
III -  estimular o entrosamento das Unidades que 
compõem sua gestão, buscando a maior integralidade 
possível em suas ações;
IV -  acompanhar, coordenar as atividades e avaliar os 
resultados dos órgãos que estão sob sua subordinação;
V -  integrar as ações dos órgãos que estão sob sua 
gestão intra e extra-SMS e FAMUC, mantendo constante 
intercâmbio, visando à integralidade dos cuidados e o 
trabalho em rede;
VI -  participar das conferências de saúde e estimular 
a participação dos servidores e das instâncias de participa-
ção popular em que forem convocados;
VII -  organizar e coordenar o Colegiado composto pelos 
órgãos sob sua subordinação;
VIII -  propor capacitação de temas pertinentes a sua 
área de atuação;
IX -  diagnosticar, avaliar e propor soluções para os 
problemas;
X -  implantar, coordenar e avaliar, junto ao colegiado 
de sua gestão, os projetos com base nas diretrizes e 
normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
XI -  consolidar e gerenciar os resultados dos órgãos 
sob sua subordinação e emitir relatório para o órgão 
superior;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETORIAS
Art. 5º Compete às Diretorias:
I -  gerenciar as atividades técnicas e administrativas 
de sua área de atuação;
II -  acompanhar o quadro de pessoal de sua área de 
atuação de forma a manter efetivo necessário à prestação 
dos serviços aos usuário da SUS;
III -  coordenar o cumprimento das escalas de trabalho 
dos profissionais de sua área de atuação;
IV -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos de desenvolvimento humano, 
garantida a conformidade do atendimento;
V -  gerenciar os indicadores de sua área de atuação e 
tomar decisões amparadas nos mesmos;
VI -  coordenar as várias ações, garantindo uma visão do 
todo integrado;
VII -  participar das conferências de saúde e estimular a 
participação dos servidores;
VIII -  estimular para que os problemas sejam discutidos, 
solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito 
de governabilidade, com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da SMS e FAMUC;
IX -  atuar em situações imprevistas, cuidando para que 
elas não se sobreponham às diretrizes da SMS e FAMUC;
X -  manter interlocução interna e externa à instituição, 
analisando as oportunidades existentes e propondo os 
necessários redirecionamentos;
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XI -  participar dos instâncias colegiadas de decisão;
XII -  aprovar projetos e relatórios de gestão de sua área 
e apresentar ao órgão superior;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO V
DAS COORDENAÇÕES 
Art. 6º Compete às Coordenações:
I -  planejar e gerenciar a execução das atividades 
desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação;
II -  participar das instâncias colegiadas de decisão;
III -  estimular o entrosamento dos órgãos que 
compõem sua gestão, buscando a maior integralidade 
possível em suas ações;
IV -  participar das conferências de saúde e estimular 
a participação dos servidores e das instâncias de participa-
ção popular em que forem convocados;
V -  coordenar o cumprimento das escalas de trabalho 
dos profissionais de sua área de atuação;
VI -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos de desenvolvimento humano, 
garantida a conformidade do atendimento;
VII -  propor capacitação de temas pertinentes a sua 
área de atuação;
VIII -  diagnosticar, avaliar e propor soluções para os 
problemas;
IX -  implantar, coordenar e avaliar os projetos com 
base nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – 
SUS;
X -  consolidar e gerenciar os resultados dos órgãos 
sob sua subordinação e emitir relatório para o órgão 
superior;
XI -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO VI
DAS GERÊNCIAS
Art. 7º Compete às Gerências:
I -  participar dos instâncias colegiadas de decisão;
II -  estimular o entrosamento dos servidores que com-
põem o órgão, buscando a maior integralidade possível 
de suas ações;
III -  cumprir os fluxos estabelecidos para implementa-
ção da Política Municipal de Saúde;
IV -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de sua gerência, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
V -  estimular para que os problemas sejam discutidos, 
solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito 
de governabilidade, com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da política municipal de saúde;
VI -  planejar a atuação de seu órgão, bem como, moni-
torar seu resultado;
VII -  diagnosticar, avaliar e propor soluções para os 
problemas de sua gerência e;
VIII -  coordenar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
IX -  acompanhar, em conjunto com as unidades, as es-
calas de trabalho dos profissionais, a liberação de férias, 
folgas, licenças, participações em eventos educativos, 
garantida a conformidade do atendimento;
X -  propor capacitações pertinentes;
XI -  buscar racionalização e a otimização dos recursos 
físicos e assistenciais;
XII -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação e 
análise superior, relatório estatístico e gerencial;
XIII -  participar das conferências de saúde e estimular a 
participação dos servidores;
XIV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO VII
DAS UNIDADES
Art. 8º Compete às Unidades:
I -  participar dos instâncias colegiadas de decisão;
II -  estimular o entrosamento dos servidores que com-
põem o órgão, buscando a maior integralidade possível 
de suas ações;
III -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
IV -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de sua unidade, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância de custos;
V -  estimular para que os problemas sejam discutidos, 
solucionados e planejados coletivamente em seu âmbito 
de governabilidade, com autonomia, respeitando as 
diretrizes gerais da SMS e FAMUC;
VI -  executar o planejamento de seu órgão, bem como, 
monitorar seu resultado;
VII -  diagnosticar, avaliar e propor soluções para os 
problemas de sua unidade;
VIII -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
IX -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
X -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, parti-
cipações em eventos educativos, garantida a conformida-
de do atendimento;
XI -  propor capacitações pertinentes;
XII -  buscar racionalização e a otimização dos recursos 
físicos e assistenciais;
XIII -  participar das conferências de saúde e estimular a 
participação dos servidores;

XIV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO I
DA PRESIDÊNCIA
Art. 9º Compete à Presidência:
I -  representar ativa e passivamente a FAMUC, em 
juízo, ou fora dele;
II -  dirigir, coordenar e controlar os trabalhos da 
FAMUC;
III -  submeter ao Conselho Administrativo os planos 
e programas de trabalho, bem como o orçamento por 
programa de receita e despesa;
IV -  submeter ao Conselho Municipal de Saúde os pla-
nos e programas de trabalho, bem como o orçamento por 
programa de receita e despesa, após os mesmos terem 
sido aprovados pela Coordenação do Fundo Municipal de 
Saúde da SMS;
V -  designar durante os impedimentos, afastamentos, 
ou vacância dos cargos, até o provimento, substitutos 
para os cargos Diretores;
VI -  atuar como elemento de ligação entre a FAMUC e 
os Órgãos e Entidades da estrutura da Prefeitura Munici-
pal;
VII -  encaminhar para a SMS, relatório das atividades e 
balanço de prestação de contas da FAMUC;
VIII -  definir critérios de qualidade para o funcionamen-
to dos serviços públicos e privados no âmbito do SUS.
IX -  considerar os limites legais no ato da autorização 
de projetos que impliquem em aumento de despesas
X -  formular a política de saúde do Município obser-
vadas as instancias do Controle Social representadas pelo 
Conselho Municipal de Saúde;
XI -  participar do planejamento programação e organi-
zação da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde - SUS, no âmbito de atuação e articulação 
com a direção estadual do Sistema.
XII -  celebrar, no âmbito de ação do município, contra-
tos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde, bem como acompanhar sua execução;
XIII -  normatizar complementarmente as ações e os 
serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação;
XIV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO II
DA SECRETARIA EXECUTIVA 
Art. 10 À Secretaria Executiva compete:
I -  prestar assistência ao Gabinete da Presidência da 
FAMUC;
II -  executar as atividades de apoio administrativo 
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da FAMUC;
III -  receber, selecionar, registrar, classificar, expedir, 
arquivar e conservar correspondências, documentos e 
processos;
IV -  acompanhar as atividades relacionadas à adminis-
tração de recursos humanos lotados e em exercício na 
FAMUC;
V -  prestar apoio administrativo e disponibilizar docu-
mentos e informações solicitados pelas demais unidades;
VI -  coordenar o atendimento ao público interno e 
externo;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTROLE SOCIAL
Art. 11 À Secretaria Executiva de Controle Social com-
pete:
I -  viabilizar suporte administrativo e operacional 
para o funcionamento das instâncias de participação 
popular;
II -   sistematizar e arquivar as deliberações dos conse-
lhos para subsidiar a tomada de decisões governamentais;
III -  sistematizar informações relativas ao Conselho Mu-
nicipal, sua composição, conselheiros e prazo de vigência 
dos mandatos;
IV -  apontar a necessidade de capacitação dos conse-
lheiros, favorecendo uma atuação mais qualificada;
V -  atender as partes interessadas que procuram a 
Secretaria Executiva de Controle Social;
VI -  promover a articulação do controle social da saúde 
com os demais fóruns de participação popular referente 
às políticas públicas em nível municipal, estadual e fede-
ral;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO IV
DA ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 12 À Assessoria Jurídica compete:
I -  planejar, coordenar, controlar e executar as ativi-
dades jurídicas e correlatas de interesse da FAMUC;
II -  manter coletânea atualizada da legislação, 
doutrina e jurisprudência sobre assuntos de interesse da 
FAMUC, como subsídio às atividades da Fundação;
III -  prestar consultoria e assessoramento em matéria 
técnico-legal à FAMUC, à sua Presidência e aos demais 
órgãos nos assuntos jurídicos relativos ao exercício de 
suas funções;
I -  examinar e aprovar as minutas de editais de lici-
tação, dos contratos, acordos, convênios e ajustes, assim 
como homologar pareceres exarados pelas instancias a 
ela subordinadas;
IV -  estudar, orientar, analisar e exarar ou homologar 
pareceres e informações sobre assuntos jurídicos e corre-
latos de interesse da FAMUC, que lhe forem submetidos;
V -  manifestar sobre matéria contenciosa;
VI -  coordenar a Gerência de Assuntos Jurídicos que a 

ela subordina-se tecnicamente;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Gerência de Assuntos Jurídicos
Art. 13 Compete à Gerência de Assuntos Jurídicos:
I -  prestar consultoria e assessoramento em matéria 
técnico-legal à FAMUC, à sua Presidência e aos demais 
órgãos nos assuntos jurídicos relativos ao exercício de 
suas funções;
II -  manifestar sobre matéria contenciosa e promover a 
defesa da FAMUC nas esferas administrativa; extrajudicial 
e judicial;
III -  acompanhar a tramitação de ações em litígio;
IV -  representar a FAMUC em qualquer juízo ou tribu-
nal, atuando nos feitos em que tenha interesse;
V -  ajuizar ações, contestar ou interferir nos processos 
que possam ferir os interesses e direitos da FAMUC, em 
juízo ou fora dele;
VI -  acompanhar as publicações de matérias jurídicas de 
interesse da FAMUC, de autoria do Poder Judiciário, bem 
como acompanhar a tramitação dos respectivos processos 
judiciais relativos ao contencioso geral;
VII -  elaborar pesquisa e estudos para ingresso de ações 
específicas e medidas atinentes à suspensão de liminares; 
VIII -  receber, encaminhar, responder e acompanhar os 
pedidos, ordens, questionamentos e afins formulados 
pelo Poder Judiciário junto à FAMUC;
IX -  assessorar o Gabinete da FAMUC no recebimento, 
encaminhamento e respostas de demandas encaminhadas 
pelo Ministério Público;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO V
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 14 À Assessoria de Comunicação Social compete:
I -  planejar e coordenar a política de comunicação 
integrada específica para a SMS/FAMUC, de forma 
unificada com a política de comunicação implantada pela 
Secretaria Municipal de Comunicação;
II -  fazer a cobertura jornalística e fotográfica regular 
das atividades do titular da SMS/FAMUC e de eventos 
relacionados à divulgação das ações da área;
III -  produzir regularmente material de divulgação das 
atividades da SMS/FAMUC para as diversas mídias e para 
o público interno da Rede Municipal de Saúde;
IV -  promover a integração dos diferentes setores de 
atuação e o fortalecimento da imagem institucional da 
SMS/FAMUC, junto aos seus diferentes públicos;
V -  desenvolver projetos de comunicação integrada 
nas áreas de relações públicas e publicidade;
VI -  desenvolver e coordenar a implantação de ações 
de comunicação interna e externa, direta e indireta, com 
todos os públicos da SMS/FAMUC dos serviços contratados 
e conveniados do SUS/Contagem, visando ampliar a 
interlocução com a comunidade;
VII -  planejar e coordenar a implantação do sistema de 
comunicação direta com o usuário do SUS/Contagem, a 
fim de subsidiar ações políticas e de comunicação dirigi-
das a este segmento e registrar as demandas;
VIII -  aprimorar a comunicação com a cidade, de forma 
a dar visibilidade a todas as ações realizadas pela SMS/
FAMUC, fortalecendo a imagem da Administração Mu-
nicipal como gestora de uma política de saúde coerente 
com as expectativas da população;
IX -  planejar e preparar o cronograma de publicações 
programadas da SMS/FAMUC, acompanhando sua execu-
ção e elaborando relatórios;
X -  produzir textos e editar material de informação 
destinados aos veículos de comunicação da mídia e aos 
veículos desta Assessoria;
XI -  planejar, coordenar, orientar e controlar as ativi-
dades de comunicação social da SMS/FAMUC de forma 
integrada.
XII -  implementar o planejamento da comunicação 
externa e interna, além de criar e gerenciar instrumentos 
de informação das ações da SMS/FAMUC, dirigidos ao pú-
blico interno, aos gestores e aos formadores de opinião;
XIII -  elaborar conteúdos para Internet e Intranet e 
ações do endomarketing;
XIV -  coordenar os serviços de radiojornalismo, fotojor-
nalismo, banco de dados e clipping;
XV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Coordenação de Comunicação Institucional
Art. 15 Compete à Coordenação de Comunicação Insti-
tucional:
I -  desenvolver atividades de apoio à Assessoria de 
Comunicação Social, promovendo contatos com as demais 
áreas da SMS/FAMUC;
II -  coordenar e acompanhar eventos promovidos pela 
SMS/FAMUC, buscando fortalecer sua imagem junto à 
população;
III -  apoiar os projetos de relações públicas internos e 
externos, relacionados à comunicação integrada;
IV -  atuar em projetos especiais eventuais, quando 
solicitada;
V -  produzir textos e editar material de informação 
destinados aos veículos de comunicação da mídia e aos 
veículos da Secretaria Municipal de Comunicação;
VI -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
e análise superior relatórios gerenciais das atividades 
desenvolvidas.
VII -  promover o relacionamento entre a SMS/FAMUC e 
os veículos de comunicação social;
VIII -  coordenar o relacionamento entre o Gabinete do 

Secretário, Superintendências, Diretorias e os veículos de 
comunicação social;
IX -  relacionar com os veículos de comunicação, 
abastecendo-os com informações relativas à SMS/FAMUC, 
através de releases, press-kits, sugestões de pautas e 
outros, intermediando as relações com os veículos de 
comunicação;
X -  controlar e arquivar informações sobre a SMS/
FAMUC divulgadas nos meios de comunicação, bem como 
a avaliação de dados externos e que possam interessar 
aos seus dirigentes;
XI -  organizar e manter atualizado um mailing-list 
(relação de veículos de comunicação, com nomes de 
diretores e editores, endereço, telefone, fax e e-mail);
XII -  elaborar outros produtos jornalísticos, como 
fotografias, vídeos, website, programas de rádio ou de 
televisão;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Unidade de Publicidade e Promoção Institucional
Art. 16 Compete à Unidade de Publicidade e Promoção 
Institucional:
I -  planejar e executar campanhas publicitárias de 
utilidade pública, informação e promoção da saúde, no 
âmbito da SMS/FAMUC;
II -  produzir e apoiar a produção de todas as publica-
ções institucionais de caráter informativo ou periódico, 
material gráfico e audiovisual destinado às ações promo-
cionais e institucionais da SMS/FAMUC;
III -  realizar acompanhamento gráfico e assessoramen-
to das diversas Unidades e áreas técnicas da SMS/FAMUC;
IV -  elaborar peças institucionais sobre o trabalho e 
ações da SMS/FAMUC, como folders, banners, cartazes 
etc, bem como trabalhos específicos, como manuais, do-
cumentos técnico-científicos ou didáticos, de acordo com 
as políticas de Saúde e de Comunicação da SMS/FAMUC;
V -  fortalecer a imagem institucional, consolidar a 
marca e o conceito de excelência de Saúde, interna e 
externamente;
VI -  estabelecer e monitorar o padrão de comunicação 

visual para toda a rede municipal de saúde, incluindo 
marca, sinalização visual, uniformes, crachás, papelaria 
institucional, inclusive, todo o material de divulgação e 
campanhas publicitárias;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO VI
DA OUVIDORIA 
Art. 17 À Ouvidoria compete:
I -  receber, examinar e encaminhar reclamações, de-
núncias, sugestões e elogios referentes a procedimentos 
e ações de agentes, órgãos e entidades do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 
II -  requisitar informações e documentos referentes 
às questões apresentadas, e sendo o caso, recomendar 
aos órgãos e entidades responsáveis o exame técnico e a 
adoção de medidas para correção e prevenção de falhas 
e omissões que implicarem na inadequada prestação do 
serviço público no âmbito do SUS/CONTAGEM; 
III -  coletar, organizar e interpretar o conjunto das ma-
nifestações recebidas e produzir indicativos qualificativos 
do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos 
de saúde prestados do âmbito do município;
IV -   contribuir com a disseminação das formas de 
participação popular no acompanhamento e fiscalização 
da prestação dos serviços públicos, inclusive com a pro-
posição, ao Secretário Municipal, de medidas administra-
tivas favoráveis atinentes ao órgão do Poder Executivo 
Municipal;
V -   propor, coordenar e implementar a Política Nacio-
nal de Ouvidoria em Saúde, no âmbito do SUS/CONTA-
GEM, buscando integrar e estimular práticas que ampliem 
o acesso dos usuários ao processo de avaliação do SUS; 
VI -  implementar políticas de estimulo à participação 
de usuários e entidades da sociedade no processo de 
avaliação dos serviços pelo SUS/CONTAGEM; 
VII -  analisar sugestões emanadas da população com 
vistas à ampliação do acesso e à serviços de saúde e 
promover a discussão com os outros órgãos municipais e 
do Estaduais; 
VIII -  estimular a realização permanente de fóruns de 
usuários do SUS/CONTAGEM; 
IX -  promover ações para assegurar a preservação dos 
aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em 
todas as etapas do processamento das reclamações ou 
informações decorrentes; 
X -  propor medidas visando assegurar o acesso dos 
cidadãos às informações individuais existentes nos órgãos 
de saúde; 
XI -  recomendar a correção de problemas identificados 
mediante reclamações enviadas diretamente à SES e SMS 
contra atos ilegais ou indevidos no âmbito da Saúde; 
XII -  recomendar a revogação ou correção de atos 
que não atendam aos objetivos e normas constantes de 
legislação vigente na saúde.
CAPÍTULO VII
DAS DIRETORIAS DE DISTRITO SANITÁRIO
Art. 18 Compete às Diretorias de Distrito Sanitário:
I -  coordenar o planejamento das ações de promoção, 
prevenção e atenção à Saúde no âmbito distrital;
II -  coordenar e supervisionar as atividades e serviços 
produzidos nas unidades de atenção básica e de apoio 
distrital;
III -  trabalhar em conjunto com a Referência de 
Atenção à Saúde Distrital na implementação das ações 
de atenção à saúde provenientes da Assessoria Técnica 
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de Atenção à Saúde da Superintendência de Atenção à 
Saúde;
IV -  coordenar e supervisionar ações de Vigilância em 
Saúde, no que relacionar-se com a saúde pública;
V -  levantar elementos para a formulação, em con-
junto com a SMS e FAMUC, da política de instalações, 
equipamentos, recursos diagnósticos, terapêuticas e de 
materiais dos serviços de saúde do Distrito; 
VI -  viabilizar o suporte administrativo e operacional 
para o funcionamento das Unidades de Saúde, desenvol-
vimento e administração de RH;
VII -  garantir a manutenção e atualização e envio à SMS 
e FAMUC do Banco de Dados de Saúde, contemplando 
informações epidemiológicas, demográficas, sócio-econô-
micas, físico-ambientais, de recursos de saúde, dados de 
produção e faturamento, para subsidiar as atividades de 
planejamento e de gerência nos diversos níveis;
VIII -  identificar e analisar a situação de saúde da popu-
lação de sua área de abrangência e definir as prioridades 
de atenção à saúde num processo co-participativo com a 
comunidade;
IX -  fornecer subsídios para o Conselho Distrital de 
Saúde;
X -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
superior relatório estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas;
XI -  coordenar no âmbito distrital as ações de vincula-
ção e responsabilização da população adstrita;
XII -  gerenciar a avaliação permanente dos serviços de 
saúde prestados em sua área de abrangência;
XIII -  atuar em projeto especial que lhe seja atribuído;
XIV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Parágrafo único Para os efeitos deste Decreto, a divisão 
do Município de Contagem em Distritos Sanitários é a 
seguinte:
I – Distrito Sanitário da Região Industrial;
II – Distrito Sanitário da Região Eldorado;
III – Distrito Sanitário da Região Ressaca;
IV – Distrito Sanitário da Região Nacional;
V – Distrito Sanitário da Região Petrolândia;
VI – Distrito Sanitário da Região da Sede;
VII – Distrito Sanitário da Região Vargem das Flores;
Seção I
Das Unidades de Saúde
Art. 19 Compete às Unidades de Saúde:
I -  dirigir a Unidade respectiva, zelando pela qualida-
de dos serviços prestados;
II -  planejar e programar, em colaboração com a equi-
pe técnica multiprofissional, as ações de saúde a serem 
desenvolvidas na área de abrangência;
III -  fazer avaliação permanente dos serviços de saúde 
prestados em sua unidade;
IV -  responder pela administração de pessoal, recursos 
materiais, suporte operacional;
V -  propor adequação e modernização de estrutura 
física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos 
administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
VI -  executar a manutenção e atualização e envio à 
SMS e FAMUC do Banco de Dados de Saúde, contemplan-
do informações epidemiológicas, demográficas, sócio-
econômicas, físico-ambientais e de recursos de saúde;
VII -  implantar as atividades de Vigilância em Saúde;
VIII -  subsidiar o Conselho Local de Saúde;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO VIII
DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
Art. 20 Compete à Superintendência de Atenção à Saúde:
I -  implementar o modelo assistencial ambulatorial na 
rede própria, em consonância com as diretrizes assisten-
ciais definidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo 
Colegiado de Direção da Secretaria Municipal de Saúde;
II -  coordenar, no âmbito municipal, as ações de vincu-
lação e responsabilização pelos centros de saúde;
III -  promover, junto aos Distritos Sanitários, a integra-
ção dos agentes comunitários de saúde com a rede básica 
e ações intersetoriais, visando à atenção integral e univer-
sal aos cidadãos;
IV -  apoiar tecnicamente e monitorar a atuação dos 
Distritos Sanitários no planejamento e coordenação das 
ações de saúde na atenção básica; 
V -  coordenar o planejamento e a organização das 
ações de atenção à saúde ambulatorial dos usuários do 
Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da atenção 
primária, média e alta complexidade;
VI -  coordenar os serviços de apoio diagnóstico, 
assistência farmacêutica, serviços especializados de saúde 
bucal;
VII -  coordenar a prestação de serviços de consultas e 
orientação das equipes multiprofissionais atuantes no 
Programa de Saúde da Família;
VIII -  apoiar tecnicamente e monitorar a atuação dos 
Distritos Sanitários no planejamento e coordenação das 
ações de saúde; 
IX -  coordenar campanhas educativas, com objetivo 
de orientar a comunidade ao que se refere à promoção, 
proteção e recuperação da saúde;
X -   coordenar à prestação de serviços de tratamento 
e orientação em saúde mental e reabilitação física em 
complemento a atuação das equipes do Programa de 
Saúde da Família;
XI -  garantir suporte ao pronto atendimento das 
demandas espontâneas ambulatoriais;
XII -  colaborar para a efetiva regulação dos serviços 
prestados;

XIII -  garantir as atividades de vigilância em saúde 
referentes ao controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 
XIV -  estabelecer o plano regional de atuação da área de 
vigilância sanitária, controle epidemiológico e controle 
de zoonoses, para que juntos possam oferecer resposta 
satisfatória às necessidades da população;
XV -  gerenciar as ações de capacitação de equipes multi-
profissionais, visando uma abordagem globalizada do 
paciente enquanto indivíduo, levando em conta o contex-
to social em que vive;
XVI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Assessoria Técnica de Atenção à Saúde
Art. 21 Compete à Assessoria Técnica de Atenção à Saúde:
I -  coordenar o planejamento e a organização das 
ações de atenção básica, reabilitação e Enfermagem da 
Atenção à Saúde e outros;
II -  participar na formulação e definição das diretrizes 
das políticas de Saúde da Secretaria Municipal e FAMUC;
III -  assessorar as Referências de Atenção à Saúde 
Distrital no processo de planejamento, desde a análise da 
situação, definição de objetivos e metas até o acompa-
nhamento das atividades e análise dos resultados, tornan-
do a informação um recursos estratégico para a ação;
IV -  assessorar tecnicamente o órgão superior;
V -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Gerência de Laboratório
Art. 22 Compete à Gerência de Laboratório:
I -  coordenar, gerenciar e dar suporte aos laboratórios 
de Epidemiologia, Zoonoses, Tuberculose e Hanseníase, 
DST/AIDS, Bromatologia e Meio Ambiente e à Agência 
Transfusional, zelando pela qualidade dos serviços presta-
dos;
II -  planejar e programar, com a colaboração da equi-
pe técnica multiprofissional, as ações a serem desenvolvi-
das juntamente com a Vigilância Sanitária, Epidemiologia 
e Zoonoses;
III -  coordenar as atividades necessárias para o funcio-
namento da Unidade;
IV -  zelar pela administração de pessoal, recursos 
materiais, manutenção de equipamentos e instrumental, 
e zeladoria das instalações;
V -  prestar orientação técnica no Serviço de Revisão 
Administrativa da Superintendência de Regulação, refe-
rente ao faturamento dos laboratórios prestadores de 
serviços de análises clínicas;
VI -  supervisionar os laboratórios terceirizados e postos 
de coleta de material biológico, em cumprimento à Legis-
lação;
VII -  coordenar o trabalho realizado pelos responsáveis 
técnicos das unidades;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção III
Da Gerência da Central de Abastecimento Farmacêutico
Art. 23 Compete à Unidade da Central de Abastecimento 
Farmacêutico:
I -  elaborar em conjunto com a Referência Técnica da 
Assistência Farmacêutica políticas ligadas ao abastecimen-
to de medicamentos.
II -  programar em conjunto com a Referência Técnica 
da Assistência Farmacêutica, anualmente, o pedido para 
o Estado dos medicamentos constantes na relação da 
“Farmácia de Minas”.
III -  programar em conjunto com a Referência Técnica 
da Assistência Farmacêutica a compra de medicamentos.
IV -  participar das modalidades de licitação que são 
utilizadas para aquisição de medicamento fazendo o 
julgamento técnico dos documentos apresentados no 
processo.
V -  armazenar os medicamentos respeitando as nor-
mas vigentes e as características farmacêuticas.
VI -  gerenciar o estoque de medicamento
VII -  analisar e atender aos mapas de medicamentos 
feitos pelas unidades de saúde.
VIII -  distribuir os medicamentos na rede.
IX -  gerenciar os contratos com fornecedores de medi-
camento no que diz respeito à: existência de empenho; 
existência de autorização de fornecimento; especificação 
de acordo com o contrato; marca ofertada na modalida-
de de licitação vencida pelo fornecedor; valor unitário 
contratado; saldo físico e financeiro do contrato, vigência 
do contrato.
X -  indicar ao Fundo Municipal de Saúde o quanti-
tativo a ser empenhado a fim de otimizar os recursos 
disponíveis.
XI -  enviar ao Estado, mapas mensais solicitando os 
medicamentos dos programas estaduais.
XII -  acompanhar através do site da ANVISA atualiza-
ções referentes ao setor de medicamentos.
XIII -  analisar possíveis mudanças na apresentação física 
de medicamentos informando as alterações aos órgãos 
competentes.
XIV -  atualizar os dados de consumo das unidades de 
saúde.
XV -  organizar e efetuar o inventário da Central de 
Abastecimento Farmacêutico.
XVI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção IV
Da Gerência de DST/AIDS
Art. 24 Compete à Gerência de DST/AIDS:
I -  elaborar e coordenar as políticas de assistência aos 

portadores de DST e HIV/AIDS, vítimas de violência sexual 
e vítimas de acidentes com material biológico no Municí-
pio de Contagem, de acordo com as diretrizes nacionais, 
em toda a rede municipal de saúde;
II -  elaborar e coordenar as políticas de prevenção as 
DST ao HIV/AIDS, de acordo com as diretrizes nacionais, 
em toda a rede municipal de saúde;
III -  promover e acompanhar as ações executadas pelas 
unidades do Programa;
IV -  promover e acompanhar as ações em DST /Aids 
executadas pelo Laboratório Central, Maternidade 
Municipal, Pronto-socorro, Hospital Municipal e Rede de 
Atenção Básica;
V -  coordenar a elaboração de protocolos e documen-
tos educativos;
VI -  elaborar e executar o Plano de Ações e Metas - 
PAM;
VII -  elaborar projetos básicos referentes às aquisições 
programadas no PAM;
VIII -  acompanhar os processos de compra, recebimento 
de materiais, equipamentos e insumos;
IX -  acompanhar execução financeira e orçamentária 
do Programa e realizar prestação de contas segundo 
normas do Ministério da saúde;
X -  monitorar os eixos do SIS-Incentivo, dentro dos 
prazos estabelecidos pelo Ministério da saúde;
XI -  acompanhar o monitoramento dos sistemas de 
informação no âmbito do programa Municipal de DST/
AIDS;
XII -  promover e coordenar o programa de capacitações 
e o incentivo à pesquisa em DST/HIV/AIDS no âmbito do 
Programa Municipal de DST/AIDS;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Diagnóstico e Prevenção
Art. 25 Compete à Unidade de Diagnóstico e Prevenção:
I -  coordenar e acompanhar a execução das polícias 
de diagnóstico e prevenção das DST e do HIV/AIDS, bem 
como do cumprimento de metas estabelecidas no PAM;
II -  coordenar e qualificar as equipes dos centros de 
testagem e aconselhamento e grupos de multiplicadores;
III -  realizar relatórios e mapas específicos;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Unidade de Assistência Ambulatorial
Art. 26 Compete à Unidade de Assistência Ambulatorial:
I -  coordenar e acompanhar a execução das políticas 
de assistência a portadores de HIV/AIDS adultos e crian-
ças, vítimas de violência sexual e vítimas de acidente com 
material biológico;
II -  coordenar e qualificar a equipe do SAE – serviço de 
assistência especializada;
III -  realizar relatórios e mapas específicos;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção V
Da Diretoria Geral do Centro de Consultas Especializadas 
Iria Diniz
Art. 27 Compete à Diretoria Geral do Centro de Consultas 
Especializadas Iria Diniz:
I -  dirigir o Centro de Consultas Especializadas Iria 
Diniz em consonância com as diretrizes e normas do 
Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão de Serviços 
Especializados, da Superintendência de Atenção à Saúde, 
da FAMUC;
II -  promover a definição das diretrizes institucionais 
do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz para 
aprovação da Gestão de Serviços Especializados, da Supe-
rintendência de Atenção à Saúde, da FAMUC e zelar por 
sua efetiva aplicação;
III -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
administrativos, de atendimento ao usuário, reabilitação 
e DST/AIDS;
IV -  articular com as instituições de serviços de saúde 
do município, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contra-referência;
V -  subsidiar estudos epidemiológicos e construir 
indicadores de saúde e de serviços que contribuam para a 
avaliação e planejamento da atenção integral;
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Diretoria Técnica do Centro de Consultas Especializa-
das Iria Diniz
Art. 28 Compete à Diretoria Técnica do Centro de Consul-
tas Especializadas Iria Diniz:
I -  emitir relatórios e esclarecimentos em especial 
sobre os temas relativos à assistência;
II -  acompanhar o funcionamento da estrutura técnica 
e propor alterações, visando aumentar a eficácia das 
ações de saúde;
III -  realizar regulação de procedimentos solicitados 
pelos profissionais médicos do CCE- Iria Diniz;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Gerência Administrativa
Art. 29 Compete à Gerência Administrativa:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho ad-
ministrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio 
administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do;
II -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção III

Da Unidade de Atendimento ao Usuário
Art. 30 Compete à Unidade de Atendimento ao Usuário:
I -  coordenar e acompanhar a execução das atividades 
e dos processos de trabalho de recepção e balcão de 
atendimento, consultas especializadas, exames e peque-
nas cirurgias, serviço social, fonoaudiologia, arquivo de 
prontuários, serviço social e curativos especiais;
II -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IV
Da Unidade de Consultas Especializadas do Ressaca
Art. 31 Compete à Unidade de Consultas Especializadas 
do Ressaca:
I -  fazer avaliação permanente dos serviços de saúde 
prestados em sua unidade;
II -  levantar a necessidade de suporte administrativo, 
operacional e material à sua unidade;
III -  propor adequação e modernização de estrutura 
física das unidades e equipamentos, e dos procedimentos 
administrativos, objetivando seu contínuo aperfeiçoa-
mento e maior eficiência;
IV -  executar a manutenção e atualização e envio à 
SMS e FAMUC do Banco de Dados de Saúde, contem-
plando informações epidemiológicas, demográficas, 
sócio-econômicas, físico-ambientais e de recursos de 
saúde, para subsidiar as atividades de planejamento e de 
gerência nos diversos níveis;
V -  articular com as instituições de serviços de saúde 
do município, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contra-referência;
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção VI
Da Gestão de Vigilância em Saúde
Art. 32 Compete à Gestão de Vigilância em Saúde:
I -  formular e implementar as políticas de Vigilância 
em Saúde para o município;
II -  integrar as atividades das áreas de Epidemiologia, 
de Vigilância Sanitária, de Zoonoses e de Vigilância em 

Saúde Ambiental de acordo com a complexidade dos 
múltiplos determinantes e ações de controle necessárias;
III -  promover a avaliação do impacto das ações e pro-
gramas de vigilância em saúde para subsidiar organização 
e gestão dos serviços de saúde.
IV -  coordenar e gerenciar ações pertinentes à vigilân-
cia epidemiológica, tratamento, prevenção, informação e 
investigação dos principais agravos da saúde que acome-
tem a população do município;
V -  coordenar e gerenciar as atividades de vigilância 
sanitária referentes ao controle de bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção 
ao consumo;
VI -  gerenciar o controle e avaliação das condições 
ambientais que possam indicar riscos e agravos potenciais 
à saúde;
VII -  implantar e gerenciar o desenvolvimento de pro-
gramas de controle e/ou erradicação de doenças transmis-
síveis e zoonoses do município;
VIII -  coordenar a elaboração de indicadores de saúde;
IX -  coordenar e gerenciar a execução das ações de 
vacinação integrantes do Programa Nacional de Imuni-
zações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas 
obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e 
vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de 
eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 
vacinação; 
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Gerência de Vigilância Sanitária
Art. 33 Compete à Gerência de Vigilância Sanitária:
I -  fazer cumprir as legislações sanitárias municipal, 
estadual e federal, investindo-se como autoridade sanitá-
ria com poderes para autuar, processar e impor sanções 
em caso de infrações a leis e regulamentos;
II -  participar na definição da política de Vigilância Sa-
nitária no âmbito municipal, em conjunto com a Gestão 
de Vigilância em Saúde;
III -  planejar, coordenar e executar as ações de fiscali-
zação sanitária no âmbito municipal, segundo políticas e 
diretrizes emanadas da Gestão de Vigilância em Saúde da 
Superintendência de Atenção à Saúde; 
IV -  apoiar a Gestão de Vigilância em Saúde no desen-
volvimento das ações de Vigilância Sanitária;
V -  desenvolver e coordenar programas de educação 
sanitária;
VI -  acompanhar e avaliar as atividades referentes à 
eliminação e à prevenção de riscos de saúde, relativos aos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da produção de serviços, 
no âmbito do Município;
VII -  promover a integração intra e interinstitucional 
relativa ao desenvolvimento de atividades de Vigilância 
Sanitária;
VIII -  participar, em integração com a Gerência de Epi-
demiologia e outros órgãos afins, da execução das ações 
de farmacovigilância, da vigilância de agravos inusitados, 
vigilância das enfermidades transmissíveis por alimentos, 
das intoxicações químicas e outras;
IX -  participar de atividades que promovam a inte-
gração entre políticas de Vigilância Sanitária e de Meio 
Ambiente;
X -  definir mecanismos de atuação conjunta com ór-
gãos de interesse: Ministério Público, Procon, Movimento 
das Donas de Casa, Secretaria de Saúde do Estado, Anvisa 
e entidades de formação profissional atuantes na área de 
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Vigilância Sanitária e outros;
XI -  autorizar a concessão de alvarás sanitários e outros 
documentos previstos na legislação vigente, relativos a 
produtos e estabelecimentos produtores relacionados 
direta ou indiretamente com a saúde;
XII -  subsidiar a atualização da legislação sanitária 
municipal, compatibilizando-a com a Legislação Estadual 
e Federal em função das peculiaridades do Município;
XIII -  propor os servidores que participarão das juntas de 
julgamento;
XIV -  garantir o cumprimento da programação pactuada 
integrada da vigilância sanitária (PPI-VS) conforme metas 
pactuadas;
XV -  garantir a participação da Vigilância Sanitária nos 
trabalhos de assistência à população em situações emer-
genciais e de calamidade pública,
XVI -  divulgar as ações da vigilância sanitária;
XVII -  apurar condutas dos fiscais em casos de denúncias;
XVIII -  participar da elaboração, divulgação e ava-
liação de fluxos e protocolos estabelecidos pelo serviço;
XIX -  manter um sistema de informação atualizado e 
disponível de modo a proporcionar a melhoria contínua 
do trabalho; 
XX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Unidade de Fiscalização Sanitária
Art. 34 Compete à Unidade de Fiscalização Sanitária:
I -  coordenar, supervisionar sistematicamente os 
trabalhos de campo dos inspetores de saúde; 
II -  coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvi-
dos pelos técnicos do nível central;
III -  tratar as denúncias e reclamações referentes à 
Vigilância Sanitária;
IV -  elaborar programas de aperfeiçoamento do pesso-
al ligado às atividades de vigilância sanitária juntamente 
com os inspetores de saúde;
V -  promover, discutir e avaliar dados gerados pela 
Vigilância Sanitária;
VI -  elaborar, divulgar e implantar fluxos e protocolos 
para o serviço; 
VII -  elaborar estudos objetivando a atualização e 
implantação da legislação municipal; 
VIII -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
e análise relatório estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas;
IX -  programar, supervisionar e avaliar as atividades de 
fiscalização e educação sanitária nos estabelecimentos de 
interesse da Vigilância Sanitária; 
X -  planejar as inspeções em equipe;
XI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção III
Da Unidade de Apoio Técnico 
Art. 35 Compete à Unidade de Apoio Técnico:
I -  coordenar e supervisionar os trabalhos desenvol-
vidos pelos técnicos de modo a atender as legislações 
vigentes e normas técnicas;
II -  elaborar programas de aperfeiçoamento do 
pessoal ligado às atividades do setor juntamente com os 
técnicos;
III -  elaborar, divulgar e implantar fluxos e protocolos 
para o serviço; 
IV -  produzir e disponibilizar informações estratégicas 
para o planejamento, avaliação e gerenciamento de 
projetos desenvolvidos pela Vigilância Sanitária;
V -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
e análise da Gerência de Vigilância Sanitária relatório 
mensal e anual estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas;
VI -  levantar as necessidades de informações e contri-
buir na formulação de novos subsistemas de informação, 
respondendo pela implementação e manutenção dos 
bancos de dados da Vigilância Sanitária;
VII -  coordenar o processamento dos dados coletados 
a partir das ações da Vigilância Sanitária, construindo e 
mantendo os bancos de dados atualizados;
VIII -  elaborar estudos objetivando a atualização da 
legislação municipal; 
IX -  supervisionar o trabalho do técnico responsável 
pela elaboração de normas e procedimentos que regulem 
a produção, comercialização, manipulação, transporte e 
armazenamento de produtos, bem como serviços que, 
direta ou indiretamente, afetam a saúde da população, 
atendidas as disposições legais.
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IV
Da Gerência de Vigilância Epidemiológica
Art. 36 Compete à Gerência de Vigilância Epidemiológica:
I -  desenvolver, coordenar e normatizar, em arti-
culação com os demais órgãos e autoridades públicas, 
as atividades de vigilância epidemiológica no âmbito 
municipal, visando atingir os indicadores epidemiológicos 
preconizados;
II -  promover e executar ações de investigações, 
inquéritos e levantamentos epidemiológicos, bem como 
planejamento e avaliação das medidas de controle de 
doenças e das situações de agravos à saúde;
III -  estabelecer instrumentos de coleta e análise de da-
dos, fluxos, periodicidade, variáveis e indicadores necessá-
rios ao sistema de vigilância epidemiológica municipal;
IV -  acompanhar situações de risco e áreas de recepti-
vidade para determinados agravos, em articulação com 
os sistemas estadual e federal de informações de saúde e 
com os processos de análise de situação e tendências de 
saúde;

V -  participar na formulação de políticas, planos e 
programas de saúde, na organização da prestação de 
serviços e na definição de padrões de qualidade da assis-
tência;
VI -  assessorar o gestor municipal na elaboração da 
Programação Pactuada Integrada para as ações de Vigi-
lância em Saúde (PPI-VS) e na pactuação dos indicadores 
dos recursos do Piso de Atenção Básica (PAB);
VII -  coordenar o componente municipal do Programa 
Nacional de Imunizações e o sistema de informação SI-
PNI;
VIII -  gerir os sistemas de informação epidemiológica 
(SIM, SINAN, SINASC), no âmbito municipal, incluindo a 
consolidação, a análise e retroalimentação permanente 
e sistemática dos dados provenientes de unidades notifi-
cantes, por meio de processamento eletrônico de sistemas 
existentes e outros que venham a ser introduzidos;
IX -  elaborar e difundir informações epidemiológicas 
e participar de estratégias de educação em saúde no 
âmbito municipal;
X -  coordenar e executar as ações de informação, 
educação e comunicação de forma intra e inter-setorial.
XI -  coordenar, supervisionar, monitorar e capacitar 
os recursos humanos do SUS para a execução das ações 
de saúde e controle dos agravos transmissíveis e não 
transmissíveis, incluindo intoxicações e as causas externas;
XII -  propor e contribuir na elaboração e execução de 
protocolos de pesquisas, visando à captação de recursos 
externos nacionais e internacionais;
XIII -  assessorar a SMS na elaboração de convênios, 
acordos e ajustes na área de sua jurisdição;
XIV -  articular-se com outras repartições estaduais, 
federais e instituições privadas, cuja atuação envolva 
problemas relacionados com a vigilância epidemiológica 
e estatísticas de saúde;
XV -  elaborar relatórios de gestão das atividades;
XVI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção V
Da Unidade de Imunização 
Art. 37 Compete à Unidade de Imunização:
I -  planejar, supervisionar, executar e avaliar as ati-
vidades de vacinação no município conforme as normas 
básicas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI), incluindo a vacinação de rotina com as vacinas 
obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e 
vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de 
eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 
vacinação;
II -  coleta e consolidação dos dados provenientes de 
unidades notificantes do SI-PNI;
III -  gerir os estoques municipais de imunobiológicos;
IV -  planejar, supervisionar, executar e avaliar as metas 
pactuadas no que se refere à imunização.
V -  implementar ações voltadas para o controle de 
agravos imunopreviníveis conforme indica situação epide-
miológica do município, estado ou país.
VI -  capacitar recursos humanos, como forma de aper-
feiçoar o trabalho dos profissionais da rede de atenção à 
saúde do município.
VII -  consolidar, analisar e divulgar dados referentes às 
vacinas administradas no município.
VIII -  prestar apoio técnico aos profissionais de saúde no 
âmbito de sua área de atuação,
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VI
Da Gerência de Zoonoses
Art. 38 Compete à Gerência de Zoonoses:
I -  desenvolver e coordenar as atividades de investiga-
ção e de controle de zoonoses;
II -  participar integralmente com os Distritos Sanitários 
do planejamento, desenvolvimento e avaliação das 
atividades de controle de zoonoses, controle de vetores, 
reservatórios e animais peçonhentos;
III -  promover a integração intra- interinstitucional e 
extra setorial no que diz respeito ao controle de zoonoses 
no Município;
IV -  participar de ações integradas no âmbito municipal 
com as demais áreas de atenção à saúde;
V -  normalizar as ações de controle de vetores, reser-
vatórios e acidentes com animais peçonhentos;
VI -  orientar quanto ao controle populacional de ani-
mais sinantrópicos em áreas de risco e quanto às práticas 
que visem diminuir os transtornos e danos provocados 
por animais como ratos, morcegos, pombos, entre outros; 
que possam veicular doença ao homem;
VII -  promover estudos qualitativos e quantitativos das 
ações de Controle de Zoonoses;
VIII -  estabelecer parâmetros (clínico e epidemiológico) 
para controle de fenômenos e fatores de risco de Zoono-
ses;
IX -  estabelecer sistemas eficientes de integração com 
a Vigilância Epidemiológica para rápida identificação de 
focos e pronta ação de combate;
X -  coordenar, fiscalizar e avaliar, no Município, as 
atividades do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva 
Canina;
XI -  elaborar e implementar programas de aperfeiço-
amento do pessoal ligado às atividades de controle de 
zoonoses;
XII -  supervisionar sistematicamente os trabalhos dos 
agentes de campo;
XIII -  promover ações de caráter educativo e de esclareci-
mento à população; 
XIV -  orientação sobre manejo ambiental visando o 
controle de doenças;

XV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VII
Da Unidade de Endemias
Art. 39 Compete à Unidade de Endemias:
I -  promover a capacitação de agentes e superviso-
res em conjunto com a Diretoria de Desenvolvimento 
Humano da Superintendência de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde;
II -  planejar, coordenar e executar as ações dos progra-
mas nacionais de controle de doenças;
III -  determinar e distribuir funções para os agentes;
IV -  planejar e distribuir os insumos para as ações de 
campo;
V -  supervisionar as ações de campo;
VI -  orientar quanto ao controle populacional de 
animais sinantrópicos que possam veicular doenças ao 
homem;
VII -  orientar as operações de campo com vistas à 
erradicação e ou controle de acidentes por ataques de 
animais peçonhentos;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VIII
Da Unidade de Animais Domésticos
Art. 40 Compete à Unidade de Animais Domésticos:
I -  coordenar o canil;
II -  realizar ações educativas para a posse responsável 
de cães e gatos;
III -  executar programa de profilaxia da raiva urbana;
IV -  executar programa de eutanásia de cães com 
leishmaniose;
V -  implementar programa de eutanásia de cães atro-
pelados;
VI -  implementar programa de doações e recolhimento 
de cães e gatos vadios;
VII -  implementar programa de esterilização;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IX
Da Gerência do Centro Regional de Referência em Saúde 
do Trabalhador
Art. 41 Compete à Gerência do Centro Regional de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador -CEREST:
I -  prover suporte técnico adequado às ações de 
Saúde do Trabalhador;
II -  recolher, sistematizar e difundir informações de 
interesse para a Saúde do Trabalhador;
III -  realizar ações de vigilância em Saúde do Trabalha-
dor;
IV -  desenvolver e facilitar os processos de capacitação 
e educação permanente para os profissionais e técnicos 
da rede do SUS e dos participantes do controle social;
V -  elaborar e executar Planos de Trabalho Municipais 
e Regionais de Saúde do Trabalhador;
VI -  articular e operacionalizar as estratégias do Plano 
Nacional de Saúde do Trabalhador;
VII -  implementar protocolos de atenção à Saúde do 
Trabalhador e projetos estruturadores de ações prioritá-
rias;
VIII -  acolher, discutir e prover soluções às demandas 
institucionais e dos movimentos sociais, relacionados com 
a situação da saúde e trabalho.
IX -  assegurar suporte à legislação Sanitária que instru-
mentaliza a prática sanitária em Saúde do Trabalhador;
X -  desenvolver e implantar Núcleos Técnicos de 
Atividade tendo como objetivo incluir as ações de Saúde 
do Trabalhador no SUS e na cultura local, envolvendo os 
atores sociais com responsabilidade formal e a comunida-
de;
XI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção X
Da Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental
Art. 42 Compete à Gerência de Vigilância em Saúde 
Ambiental:
I -  coordenar a vigilância em saúde ambiental, 
visando o conhecimento e a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes do meio ambiente que interferem na saúde huma-
na, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de 
promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos 
fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos 
à saúde, em especial: água para consumo humano, ar, 
solo, contaminantes ambientais e substâncias químicas, 
desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, 
fatores físicos e ambiente de trabalho.
II -  coordenar e executar as ações de monitoramento 
dos fatores não biológicos que ocasionarem riscos à 
saúde humana;
III -  propor normas relativas às ações de prevenção e 
controle de fatores do meio ambiente ou dele decorren-
tes, que tenham repercussão na saúde humana;
IV -  propor normas e mecanismos de controle a outras 
instituições, com atuação no meio ambiente, saneamento 
e saúde, em aspectos de interesse de saúde pública;
V -  gerenciar os sistemas de informação relativos à 
vigilância de contaminantes ambientais na água, ar e 
solo, de importância e repercussão na saúde pública, bem 
como à vigilância e prevenção dos riscos decorrentes dos 
desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, 
fatores físicos, ambiente de trabalho;
VI -  coordenar as atividades de vigilância em saúde 
ambiental de contaminantes ambientais na água, no ar e 
no solo, de importância e repercussão na saúde pública, 
bem como dos riscos decorrentes dos desastres naturais, 
acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, am-

biente de trabalho;
VII -  executar as atividades de informação e comu-
nicação de risco à saúde decorrente de contaminação 
ambiental de abrangência municipal;
VIII -  promover, coordenar e executar estudos e pesqui-
sas aplicadas na área de vigilância em saúde ambiental;
IX -  analisar e divulgar informações epidemiológicas 
sobre fatores ambientais de risco à saúde;
X -  enviar os dados do sistema de informação de 
vigilância em saúde ambiental à Gestão de Vigilância em 
Saúde;
XI -  fomentar e executar programas de desenvolvi-
mento de recursos humanos em vigilância em saúde 
ambiental;
XII -  acompanhar e avaliar os procedimentos labora-
toriais realizados pelas unidades públicas e privadas, 
componentes da rede municipal de laboratórios, que 
realizam exames relacionados à área de vigilância em 
saúde ambiental.
XIII -  elaborar relatórios de gestão das atividades;
XIV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO IX
DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E HOSPITALAR 
Art. 43 Compete à Superintendência de Urgência e 
Hospitalar:
I -  formular e implementar as políticas de Urgência e 
Emergência e de Atenção Hospitalar para o município de 
Contagem de acordo com as diretrizes assistenciais defi-
nidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Colegiado 
de Direção da Secretaria Municipal de Saúde;
II -  coordenar os serviços de urgência e emergência 
das Unidades de Atendimento Imediato - UAI’s, do 
Serviço de Assistência Móvel de Urgência – SAMU, do 
Transporte Sanitário e do GPV, articulando-as com a rede 
hospitalar de retaguarda;
III -  coordenar os serviços do Hospital Municipal de 
Contagem e da Maternidade Municipal de Contagem, 
articulando-as com a rede municipal e regional de saúde;

IV -  coordenar e programar a necessidade de recursos 
humanos por unidade de serviço;
V -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CONTROLE DE INFEC-
ÇÃO HOSPITALAR
Art. 44 Compete à Coordenação Municipal de Controle 
de Infecção Hospitalar:
I -  coordenar as ações de prevenção e controle de in-
fecção hospitalar na rede hospitalar do Município, dando 
suporte técnico aos demais níveis de atenção à saúde do 
município;
II -  participar do planejamento, da programação e 
da organização da rede regionalizada e hierarquizada 
do SUS, em articulação com a Coordenação Estadual de 
controle de infecção hospitalar;
III -  colaborar e acompanhar os hospitais na execução 
das ações de controle de infecção hospitalar;
IV -  prestar apoio técnico à CCIH dos hospitais;
V -  informar, sistematicamente, à Coordenação 
Estadual de controle de infecção hospitalar, a partir da 
rede hospitalar, os indicadores de infecção hospitalar 
estabelecidos.
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Gestão de Urgência e Emergência
Art. 45 Compete à Gestão de Urgência e Emergência:
I -  gerenciar os serviços de urgência e emergência e 
executar o acompanhamento técnico e operacional das 
Unidades de Atendimento Imediato - UAI’s, do Serviço 
de Assistência Móvel de Urgência – SAMU, do Transporte 
Sanitário e do GPV, articulando-as com a rede hospitalar 
de retaguarda;
II -  definir os fluxos e protocolos para atendimento 
nas unidades de urgência e emergência, públicas e conve-
niadas;
III -  articular, com a rede de atenção básica e especia-
lizada, fluxos e protocolos para referência e contra-refe-
rência;
IV -  coordenar junto com a Diretoria de Desenvolvi-
mento Humano da Superintendência de Gestão do Traba-
lho e Educação na Saúde a capacitação dos profissionais 
que atuam nas urgências;
V -  subsidiar tecnicamente todas as ações de articula-
ção interinstitucional na área de urgência e emergência 
com as demais instituições do município, micro região e 
região metropolitana, incluindo as ações de promoção à 
saúde e prevenção de agravos de causas externas.
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Coordenação de Transporte Sanitário
Art. 46 Compete à Coordenação de Transporte Sanitário:
I -  elaborar o planejamento do setor em consonância 
com o planejamento da Superintendência de Urgência e 
Hospitalar;
II -  coordenar e regular os deslocamentos das ambu-
lâncias do serviço, racionalizando as disponibilizações 
segundo às necessidades e prioridades, incluindo o 
transporte eletivo (agendamento) de pacientes;
III -  estabelecer mecanismo e instrumento de avaliação 
da qualidade de assistência prestada aos usuários;
IV -  elaborar, reformular e acompanhar metas de 
trabalho;
V -  elaborar o regimento interno o setor;
VI -  elaborar protocolos, coordenar o processo de 
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revisão de normas e rotinas do setor;
VII -  solucionar problemas referentes a pessoal, equipa-
mentos e materiais dentro de sua governabilidade;
VIII -   elaborar parecer técnico conforme a especificida-
de quando solicitado;
IX -  avaliar periodicamente o desempenho da equipe, 
solicitar treinamento e reciclagem dos profissionais liga-
dos ao transporte sanitário;
X -  possuir conhecimento e controlar os custos do 
setor;
XI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Diretoria Geral da Unidade de Urgência Geraldo Pinto 
Vieira – GPV
Art. 47 Compete à Diretoria da Unidade de Urgência - 
GPV:
I -  dirigir o GPV em consonância com as diretrizes e 
normas do Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão de 
Urgência e Emergência, da Superintendência de Urgência 
e Hospitalar, da FAMUC;
II -  propor diretrizes institucionais e zelar por sua 
efetiva aplicação;
III -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
administrativos, de apoio e diagnóstico e informação em 
saúde e os serviços de assistência ao usuário;
IV -  acompanhar e avaliar as atividades do GPV garan-
tindo:
a)  atendimento aos usuários portadores de quadro 
clínicos agudos ou crônicos agudizados;
b)  retaguarda às unidades de saúde;
c)  seja entreposto de estabilização do paciente crítico 
para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel;
d)  desenvolvimento de ações de saúde interdiscipli-
nar, com objetivo de acolher, intervir em sua condição 
clínica e referenciar para a rede básica de saúde ou para 
internação hospitalar;
V -  articular com as instituições de serviços de saúde 
do município, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contra-referência;
VI -  subsidiar estudos epidemiológicos e construir 
indicadores de saúde e de serviços que contribuam para 
a avaliação e planejamento da atenção integral às urgên-
cias, bem como de todo o sistema de saúde;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção III
Da Diretoria Técnica da Unidade de Urgência - GPV
Art. 48 Compete à Diretoria Técnica da Unidade de 
Urgência - GPV:
I -  emitir relatórios e esclarecimentos em especial 
sobre os temas relativos à assistência;
II -  acompanhar o funcionamento da estrutura técnica 
e propor alterações, visando aumentar a eficácia das 
ações de saúde;
III -  supervisionar o cumprimento da Lei do Exercício 
Profissional e Código de Ética Médica, juntamente com o 
Diretor Clínico;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IV
Da Coordenação de Enfermagem do GPV
Art. 49 Compete à Coordenação de Enfermagem do GPV:
I -  supervisionar e avaliar ações de enfermagem da 
equipe do GPV;
II -  subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 
de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe;
III -  supervisionar o cumprimento da Lei do Exercício 
Profissional e Código de Ética de Enfermagem;
IV -  elaborar diagnóstico situacional do serviço de 
enfermagem e consequentemente Plano de Trabalho;
V -  organizar o serviço de enfermagem, responsabili-
zar-se pela lotação de pessoal da equipe de enfermagem 
nas diversas unidades;
VI -  promover direta ou indiretamente o aprimoramen-
to do pessoal da equipe de enfermagem, prevalecendo 
o conhecimento técnico, associado ao de ensino, de 
comunicação e de relações humanas;
VII -  dar suporte técnico à Diretoria do GPV nas ques-
tões relacionadas aos serviços de enfermagem;
VIII -  responder tecnicamente pelo serviço de enferma-
gem do GPV;
IX -  promover avaliação de equipe de enfermagem;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção V
Da Gerência Administrativa
Art. 50 Compete à Gerência Administrativa:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
administrativos que contemplam a programação de 
compras, a Humanização do GPV, a Manutenção de 
Equipamentos, a nutrição e dietética, a farmácia/insumos 
hospitalares, o recursos humanos, os serviços gerais, a 
portaria, o almoxarifado, o transporte, a manutenção da 
rouparia, o som e o PABX;
II -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VI
Unidade de Serviços de Assistência ao Usuário
Art. 51 Compete à Unidade de Serviços de Assistência ao 
Usuário:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho de 
clínica ortopédica, clínica pediátrica, consultório de aco-
lhimento classificatório de risco, central de solicitação de 
internação hospitalar, serviço social, assistência ao óbito, 
clínica cirúrgica e assistência de enfermagem direta;

II -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VII
Da Diretoria da Unidade de Atendimento Imediato
Art. 52 Compete à Diretoria da Unidade de Atendimento 
Imediato:
I -  dirigir a Unidade de Atendimento Imediato em 
consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único 
de Saúde – SUS e da Gestão de Urgência e Emergência, da 
Superintendência de Urgência e Hospitalar, da FAMUC;
II -  propor diretrizes institucionais e zelar por sua 
efetiva aplicação;
III -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
administrativos, de apoio e diagnóstico e informação em 
saúde e os serviços de assistência ao usuário;
IV -  acompanhar e avaliar as atividades da Unidade de 
Atendimento Imediato garantindo:
a)  atendimento aos usuários portadores de quadro 
clínicos agudos ou crônicos agudizados;
b)  retaguarda às unidades de saúde;
c)  a diminuição da sobrecarga do Hospital e GPV;
d)  seja entreposto de estabilização do paciente crítico 
para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel;
e)  desenvolvimento de ações de saúde interdiscipli-
nar, com objetivo de acolher, intervir em sua condição 
clínica e referenciar para a rede básica de saúde ou para 
internação hospitalar;
V - articular com as instituições de serviços de saúde do 
município, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contra-referência;
VI - subsidiar estudos epidemiológicos e construir indica-
dores de saúde e de serviços que contribuam para a ava-
liação e planejamento da atenção integral às urgências, 
bem como de todo o sistema de saúde;
VII - executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VIII
Gerência da Unidade de Atendimento Imediato
Art. 53 Compete à Gerência da Unidade de Atendimento 
Imediato:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
administrativos que contemplam a programação de 
compras, a Humanização do Unidade de Atendimento 
Imediato, a Manutenção de Equipamentos, a nutrição 
e dietética, a farmácia/insumos hospitalares, o recursos 
humanos, os serviços gerais, a portaria, o almoxarifado, o 
transporte, a manutenção da rouparia, o som e o PABX;
II -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IX
Da Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência
Art. 54 Compete à Diretoria do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU):
I -  formular e implementar a política Pré-hospitalar 
para o município;
II -  dirigir o SAMU em consonância com as diretrizes e 
normas estabelecidas;
III -  promover a definição das diretrizes institucionais e 
zelar por sua efetiva aplicação;
IV -  garantir os recursos necessários ao atendimento, 
considerando necessidades e ofertas disponíveis;
V -  garantir o seguimento de protocolos institucionais 
consensuados e normalizados que definam os passos e as 
bases para a decisão do regulador;
VI -  garantir o entendimento entre o médico regulador 
e o intervencionista, quanto aos elementos de decisão e 
intervenção, objetividade nas comunicações e precisão 
nos encaminhamentos decorrentes;
VII -  saber com exatidão as capacidades/habilidades 
da sua equipe de forma a dominar as possibilidades 
assistenciais e a fornecer dados que permitam viabilizar 
programas de capacitação/revisão que qualifiquem/habili-
tem os intervenientes;
VIII -  gerenciar os recursos utilizados buscando assim 
pela melhor resposta necessária a cada paciente;
IX -  articular com as unidades e urgência e emergência 
e as demais centrais de regulação de forma a facilitar o 
atendimento dos usuários da micro região de sua respon-
sabilidade;
X -  coordenar os planos de atenção a desastres que 
estejam pactuados com os outros interventores, frente a 
situações excepcionais;
XI -  garantir a autoridade de regulação pública das 
urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada, 
sempre que esta necessitar conduzir pacientes ao setor 
público, sendo o pré-hospitalar privado responsabilizado 
pelo transporte e atenção do paciente até o seu destino 
definitivo no Sistema;
XII -  subsidiar estudos epidemiológicos e construir 
indicadores de saúde e de serviços que contribuam para 
a avaliação e planejamento da atenção integral às urgên-
cias, bem como de todo o sistema de saúde;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção X
Da Coordenação de Enfermagem - SAMU
Art. 55 Compete à Coordenação de Enfermagem - SAMU:
I -  supervisionar e avaliar ações de enfermagem da 
equipe do SAMU;
II -  subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 
de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe;
III -  supervisionar o cumprimento da Lei do Exercício 
Profissional e Código de Ética de Enfermagem;
IV -  elaborar diagnóstico situacional do serviço de 
enfermagem e consequentemente Plano de Trabalho;

V -  organizar o serviço de enfermagem, responsabili-
zar-se pela lotação de pessoal da equipe de enfermagem 
nas diversas unidades;
VI -  promover direta ou indiretamente o aprimoramen-
to do pessoal da equipe de enfermagem, prevalecendo 
o conhecimento técnico, associado ao de ensino, de 
comunicação e de relações humanas;
VII -  dar suporte técnico à Diretoria do SAMU nas ques-
tões relacionadas aos serviços de enfermagem;
VIII -  responder tecnicamente pelo serviço de enferma-
gem do SAMU;
IX -  promover avaliação de equipe de enfermagem;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção III
Da Gestão de Unidade Hospitalar
Art. 56 Compete à Gestão de Unidade Hospitalar:
I -  gerenciar os serviços das unidades hospitalares e 
executar o acompanhamento técnico e operacional do 
Hospital Municipal de Contagem e da Maternidade Muni-
cipal de Contagem, articulando-as com a rede municipal e 
regional de saúde;
II -  verificar os fluxos e protocolos para atendimento 
das unidades hospitalares;
III -  articular, com a rede de atenção básica e especia-
lizada, fluxos e protocolos para referência e contra-refe-
rência;
IV -  coordenar junto com a Diretoria de Desenvolvi-
mento Humano da Superintendência de Gestão do Traba-
lho e Educação na Saúde a capacitação dos profissionais 
que atuam no Hospital e Maternidade;
V -  subsidiar tecnicamente todas as ações de articula-
ção interinstitucional na área de urgência e emergência 
com as demais instituições do município, micro região e 
região metropolitana, incluindo as ações de promoção à 
saúde e prevenção de agravos de causas externas;
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO X
DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
Art. 57 Compete à Superintendência de Regulação:
I -  disponibilizar a alternativa assistencial integral 
e mais adequada à necessidade do usuário, de forma 
equânime, ordenada, oportuna e qualificada;
II -  coordenar a elaboração da programação pactuada 
integrada das ações ambulatoriais, hospitalares e de alto 
custo;
III -  coordenar as negociações em torno da Progra-
mação Pactuada Integrada - PPI - e monitorar o seu 
cumprimento propondo as reavaliações necessárias;
IV -  direcionar as ações da regulação, controle , avalia-
ção e auditoria dos serviços ambulatoriais e hospitalares 
da rede municipal própria e contratada;
V -  definir em articulação com as demais superinten-
dências e diretorias de distrito as necessidades de geração 
de dados e informações para o melhor desempenho e 
avaliação de cada área, assim como um elenco mínimo de 
indicadores de acompanhamento e avaliação do sistema;
VI -  instrumentalizar com dados e informações as 
decisões do Gestor Municipal e dos setores interessados;
VII -  analisar , elaborar e submeter à apreciação supe-
rior estudos, propostas e ações que objetivam a racionali-
zação de despesas decorrentes de controles inadequados;
VIII -  definir e gerenciar as metas da Superintendência 
de Regulação, de acordo com as Diretrizes Estratégicas 
da FAMUC, gerenciando e divulgando os indicadores de 
resultados;
IX -  avaliar a execução física e financeira dos contratos 
assistenciais;
X -  participar da estruturação do projeto de assistência 
hospitalar do Município em conjunto com a Superinten-
dência de Urgência e Hospitalar;
XI -  discutir com a Superintendência de Atenção à 
Saúde a implantação de comissões para a elaboração de 
protocolos assistenciais;
XII -  analisar e acompanhar a legislação federal, estadu-
al e municipal pertinente à matéria da regulação;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Diretoria de Regulação
Art. 58 Compete à Diretoria de Regulação:
I -  regular todos os leitos hospitalares e serviços am-
bulatoriais próprios e privados contratados pelo Sistema 
Único de Saúde/SUS/Contagem de forma equânime, 
ordenada, oportuna e qualificada;
II -  definir fluxo de acesso para usuários do município 
e referenciados e de autorização de procedimentos, 
conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) do 
estado de Minas Gerais;
III -  acompanhar o sistema de marcação de consultas e 
outros procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuti-
cos dos serviços próprios e privados, de acordo com fluxo 
de acesso;
IV -  coordenar, gerenciar e dar suporte ao tratamento 
fora do domicilio – TFD, de acordo com o Plano Diretor 
de Regionalização (PDR) e com a Programação Pactuada 
e Integrada (PPI) do Estado de Minas Gerais;
V -  assessorar a Superintendência de Regulação nas 
negociações realizadas com os prestadores de serviço 
ambulatoriais e hospitalares do SUS/Contagem;
VI -  acompanhar e avaliar o desempenho dos processos 
de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de 
melhoria, por meio de programas de capacitação continu-
ada na busca da eficiência e eficácia ;
VII -  participar da elaboração dos protocolos assisten-
ciais com os profissionais indicados pela Superintendência 

de Atenção à Saúde e Superintendência de Urgência e 
Hospitalar;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Gerência de Regulação de Leitos Hospitalares
Art. 59 Compete à Gerência de Regulação de Leitos 
Hospitalares:
I -  regular o acesso aos usuários do SUS/Contagem 
aos leitos hospitalares eletivos e de urgência próprios e 
contratados ao Sistema Único de Saúde no município;
II -  regular o acesso dos usuários do SUS/Contagem 
aos leitos hospitalares de urgência localizados em outros 
municípios;
III -  definir junto à Superintendência de Urgência e 
Hospitalar alternativas de acesso a exames necessários 
à confirmação de diagnóstico do usuário internado e 
regular esse acesso;
IV -  elaborar relatórios gerenciais das solicitações de 
leitos e transferências;
V -  acompanhar e avaliar o desempenho dos processos 
de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de 
melhoria, por meio de programas de capacitação continu-
ada na busca da eficiência e eficácia ;
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Gerência de Controle, Avaliação e Auditoria
Art. 60 Compete à Gerência de Controle, Avaliação e 
Auditoria:
I -  coordenar a implantação de normas e rotinas de 
emissão de relatórios gerenciais da assistência com base 
nos aplicativos do DATASUS ou próprios;
II -  avaliar a execução das ações e serviços estabeleci-
dos no plano municipal de saúde: 
III -  encaminhar para apuração as irregularidades e 
reclamações encaminhadas pela população , imprensa ou 
outro órgão público, através de instauração de auditoria;
IV -  acompanhar e avaliar o desempenho dos processos 

de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de 
melhoria, por meio de programas de capacitação continu-
ada na busca da eficiência e eficácia ;
V -  controlar e avaliar os serviços de saúde, próprios e 
conveniados ao SUS/Contagem, prestados à população do 
município e referenciada;
VI -  elaborar indicadores para análise e acompanha-
mento dos procedimentos próprios e contratados pelo 
SUS/Contagem, incluindo a verificação de qualidade;
VII -  analisar as auditorias assistenciais realizadas no 
SUS/Contagem em unidades da rede própria ou contrata-
das e encaminhar para a Superintendência de Regulação;
VIII -  manter atualizado o banco de dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES;
IX -  orientar e acompanhar os setores de faturamento 
das Unidades de Saúde da Rede Pública Municipal;
X -  coordenar o lançamento da produção nos Sistemas 
de Informação oficiais de todas as internações hospitala-
res e procedimentos ambulatoriais realizados pelo SUS/
Contagem;
XI -  coordenar o processamento e a revisão de todas 
as internações hospitalares e de todos os procedimentos 
ambulatoriais realizados pelo SUS/Contagem;
XII -  assessorar a Superintendência de Regulação nas 
negociações realizadas com os prestadores de serviço 
ambulatoriais e hospitalares do SUS/Contagem; 
XIII -  acompanhar a execução física e financeira dos 
contratos assistenciais com prestadores privados;
XIV -  solicitar aditivos a contratação de serviços de assis-
tenciais;
XV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO XI
DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Art. 61 Compete à Superintendência Administrativa 
Financeira:
I -  assessorar o Gabinete da Presidência da FAMUC 
e o Fundo Municipal de Saúde na elaboração da Lei de 
diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Orça-
mento Plurianual de Investimentos na Política Municipal 
de Saúde, acompanhando e avaliando sua execução;
II -  coordenar, analisar e compatibilizar programas 
e projetos apresentados nas propostas orçamentárias 
parciais da FAMUC, tendo em vista as diretrizes da SMS e 
as disponibilidades financeiras;
III -  articular-se com os demais órgãos da FAMUC e SMS 
visando à compatibilização das propostas orçamentárias 
parciais;
IV -  acompanhar e analisar a execução do orçamento, 
articulando-se com a Secretaria de Planejamento relativa-
mente ao acompanhamento financeiro e aos processos de 
abertura de crédito ou remanejamento de dotação;
V -  assessorar a Presidência da FAMUC na realização 
de operação de crédito para financiamento de planos, 
programas e projetos de interesse do município na execu-
ção da política de saúde no município;
VI -  estabelecer cronograma de distribuição das 
dotações orçamentárias em articulação com o Fundo 
Municipal de Saúde;
VII -  acompanhar o sistema de compras, apropriação, 
apuração e análise de custos da FAMUC;
VIII -  assessorar Presidência da FAMUC nas questões 
administrativas, orçamentárias e financeiras;
IX -  analisar com o Fundo Municipal de Saúde a execu-
ção orçamentária; 
X -  promover e executar o processo de modernização 
administrativa da FAMUC;
XI -  elaborar e acompanhar a implantação de manuais 



Contagem, 17 de março de 2008Diário Oficial de Contagem - Edição 2393
7

de serviços, normas de procedimentos, rotinas, fluxos 
administrativos e formulários dos serviços pertinentes à 
Superintendência Administrativa Financeira, no âmbito 
da FAMUC;
XII -  prestar assistência a todos os órgãos da FAMUC 
relativos à organização, racionalização e métodos de 
trabalho administrativo;
XIII -  acompanhar e avaliar a implantação e desempe-
nho de sistemas, softwares e outras ferramentas de infor-
mática em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia 
da Informação da Prefeitura Municipal de Contagem; 
XIV -  planejar, coletar, sistematizar, analisar e divulgar 
dados relativos a indicadores orçamentários, financeiros, 
e administrativos da FAMUC;
XV -  coordenar a gestão de captação de recursos exter-
nos;
XVI -  acompanhar a tramitação dos projetos apresenta-
dos às diversas agências financiadoras e instâncias federal 
e estadual do SUS;
XVII -  propor ao Presidente da FAMUC as diretrizes para 
o estabelecimento da Política de Tecnologia da Informáti-
ca – TIC, assim como normas e padrões a serem adotados 
nesta área; 
XVIII -  atuar como agente central na oferta de 
todos os serviços e infra-estrutura de Tecnologia da 
Informática e Comunicação necessários para a prestação 
dos serviços de saúde e sistemas de interesse da SMS 
e FAMUC, bem como pessoal capacitado a projetar, 
desenvolver, operar e manter a referida estrutura e todos 
os serviços, sem oposição às iniciativas individualizadas de 
cada área da SMS e FAMUC;
XIX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Assessoria de Gestão de Convênios de Recursos 
Captados
Art. 62 Compete à Assessoria de Gestão de Convênios de 
Recursos Captados:
I -  manter arquivo e guarda dos convênios relacio-
nados a recursos captados em agências financiadoras 
e instâncias federal e estadual do SUS e demais ajustes 
realizados pela SMS e FAMUC;
II -  acompanhar o desenvolvimento do convênio ou 
ajuste, em parceria com a Unidade responsável pelo 
mesmo;
III -  realizar a prestação de contas dos convênios ou 
ajustes;
IV -  prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento 
do convênio ou ajuste;
V -  orientar as Superintendências da Secretaria e 
FAMUC na elaboração de convênios e ajustes, assim como 
na de sua respectiva prestação de contas;
VI -  informar à Superintendência Administrativa Finan-
ceira irregularidades no cumprimento de convênios ou 
ajustes;
VII -  emitir relatórios de acompanhamento de todos os 
convênios e ajustes realizados pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Gerência de Compras
Art. 63 Compete à Gerência de Compras:
I -  gerenciar as compras de bens e serviços em suas 
várias modalidades e em conformidade com a legislação e 
normas vigentes;
II -  promover as negociações técnicas e comerciais 
pertinentes em todos os processos de compras de bens e 
serviços, tendo como referencial as previsões orçamentá-
rias e a aprovação do relatório final de negociação;
III -  promover o diligenciamento de todos os processos 
de compras de bens e serviços;
IV -  elaborar editais de licitação e expedientes sobre 
dispensa e inexigibilidade de licitação;
V -  solicitar durante o processo de aquisição e/ou 
contratação de serviços, o pronunciamento de órgãos 
técnicos ou a presença do próprio interessado, no caso de 
aquisição de materiais e equipamentos especiais ou de 
uso específico;
VI -  prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento 
do contrato ou ajuste;
VII -  orientar as Superintendências da Secretaria na 
elaboração de contratos e ajustes, assim como na de sua 
respectiva prestação de contas;
VIII -  informar à Superintendência, irregularidades no 
cumprimento de contratos ou ajustes;
IX -  emitir relatórios de acompanhamento de todos os 
contratos e ajustes realizados pela SMS;
X -  promover, quando couber, processo referente a 
aplicação de penalidades ou rescisão contratual em desfa-
vor de empresas/fornecedores que estejam descumprindo 
as cláusulas obrigacionais contratadas com a Secretaria, 
após parecer favorável da Assessoria Jurídica, submeten-
do-o à decisão do Secretário Municipal de Saúde; 
XI -  assessorar as demais Unidades Administrativas nos 
assuntos de sua competência;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Compras
Art. 64 Compete à Unidade de Compras:
I -  executar os processos de compra;
II -  receber, conferir as solicitações e ou requisições de 
compra;
III -  promover pesquisa de mercado através de coleta 
de preços para instrução dos processos de aquisição e ou 
contratação de serviços;
IV -  solicitar ao Fundo Municipal de Saúde e ou Conta-

bilidade FAMUC indicação orçamentária e financeira para 
os processos de aquisição/contratação de serviços;
V -  fazer enquadramento da modalidade de compra e 
remeter a gerência de compras e suprimentos;
VI -  elaborar contratos de prestação de serviços ou 
fornecimento de materiais e equipamentos, submetendo-
os ao parecer jurídico e assinatura da Presidência; 
VII -  solicitar a emissão de notas de empenho para 
todos os processos de compras de bens e serviços;
VIII -  emitir e repassar autorização de fornecimento/
serviço aos interessados;
IX -  notificar/advertir empresas sobre descumprimento 
de contrato ou de Autorizações de Fornecimento; 
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção III
Da Diretoria Administrativa
Art. 65 Compete à Diretoria Administrativa:
I -  coordenar as atividades de almoxarifado, patrimô-
nio, transporte, de serviços gerais e administrativos da 
FAMUC;
II -  supervisionar a execução dos serviços de copa, 
cozinha e conservação do prédio sede;
III -  administrar no âmbito da FAMUC os contratos de 
prestação de serviços nas áreas de transporte, vigilância, 
conservação, manutenção e outros.
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Almoxarifado
Art. 66 Compete à Unidade de Almoxarifado:
I -  receber, conferir, guardar e distribuir materiais e 
equipamentos adquiridos ou repassados de outros órgãos 
para a FAMUC;
II -  executar as atividades de registro e controle físico-
financeiro dos materiais em estoque;
III -  elaborar, mensalmente, o relatório de entrada 
e saída de materiais, por grupo, subgrupo, unidade e 
espécie;
IV -  elaborar a previsão do estoque através do controle 
do consumo de material, por espécie e por órgão;
V -  promover a execução de inventários parciais e o 
inventário geral do almoxarifado;
VI -  identificar os materiais sem rotatividade no esto-
que, analisar suas causas e propor sua alienação, quando 
necessária;
VII -  acompanhar e controlar o prazo de entrega do 
material adquirido;
VIII -  informar à Unidade de Compras sobre descumpri-
mento de Autorizações de Fornecimento para providên-
cias cabíveis;
IX -   zelar pelas condições de segurança, distribuição e 
armazenagem adequada dos materiais estocados.
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Unidade de Patrimônio
Art. 67 Compete à Unidade de Patrimônio: 
I -  cadastrar ou tombar, classificar, numerar, controlar 
e manter sob registro os bens mobiliários e imobiliários;
II -  dar baixa de bens alienados ou considerados 
obsoletos, imprestáveis, perdidos ou destruídos, com 
autorização superior;
III -  organizar e manter atualizados os fichários de 
registros de bens móveis;
IV -  controlar a movimentação de bens móveis entre as 
unidades;
V -  promover o inventário anual dos bens patrimo-
niais;
VI -  promover o arquivamento de traslados de escritu-
ras públicas, contratos, plantas e documentos relativos ao 
patrimônio da FAMUC; 
VII -  solicitar providências para apuração de responsa-
bilidade por desvio, falta ou destruição de bens patrimo-
niais;
VIII -  promover os trabalhos de incorporação das obras 
encerradas e de bens patrimoniais adquiridos ou recebi-
dos de terceiros, em caráter temporário ou permanente;
IX -  coordenar os estudos de risco de sinistro dos bens 
imobiliários e mobiliários, para fins de seguro;
X -  encaminhar para manutenção equipamentos com 
termo de garantia em vigor;
XI -  encaminhar para manutenção e reparos, móveis e 
equipamentos.
executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção III
Da Unidade Administrativa
Art. 68 Compete à Unidade Administrativa:
I -  gerenciar as atividades e processos de transporte, 
vigilância patrimonial, portaria, arquivo, serviços gerais, 
manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção 
e conservação predial de próprios da FAMUC ou cedido, 
II -  central de processos administrativos, telefonia, 
serviços gráficos e xerografia, em especial;
III -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção IV
Da Unidade de Vigilância Patrimonial
Art. 69 Compete à Unidade de Vigilância Patrimonial:
I -  programar e executar as atividades de vigilância 
dos próprios da FAMUC;
II -  elaborar a escala de horários dos vigilantes;
III -  promover a integração dos serviços de vigilância 
dos próprios municipais em articulação com os respon-
sáveis pelas Unidades da FAMUC, Guarda Municipal e 
Polícia Militar;

IV -  apurar e encaminhar denúncias de furtos de bens 
ou depredação dos próprios municipais em articulação 
com a Gerência Administrativa, Diretoria de Apoio Admi-
nistrativo e Superintendência Administrativa e Financeira;
V -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção V
Da Unidade Administrativa de Transporte
Art. 70 Compete à Unidade Administrativa de Transporte:
I -  encarregar-se do licenciamento, do emplacamento 
e do seguro de veículos em uso e de propriedade da 
FAMUC;
II -  divulgar e fiscalizar o cumprimento de normas de 
transporte em todas as áreas;
III -  elaborar e fazer observar a escala de trabalho 
dos motoristas, atendendo folgas, férias, afastamento e 
outros;
IV -  controlar a concessão de adiantamento par des-
pesas de viagens com veículos e motoristas e respectivas 
prestações de contas;
V -  manter registros e controlar s datas de emissão e 
vencimento dos exames de todos os motorista e servido-
res autorizados a dirigir veículos da FAMUC;
VI -  encaminhar à Corregedoria do Município relatórios 
/ documentos para apuração de responsabilidades, quan-
do for o caso;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção VI
Da Unidade Operacional de Transporte
Art. 71 Compete à Unidade Operacional de Transporte:
I -  organizar, supervisionar, controlar e orientar as 
atividades de abastecimento, lavagem, lubrificação, 
manutenção e reparos em todos os veículos;
II -  programar e controlar o uso dos veículos leves de 
propriedade da FAMUC ou alugados de terceiros;
III -  organizar e manter atualizado o cadastro de veícu-
los, registrando a sua movimentação e gastos diversos;
IV -  informar mediante relatório periódico sobre o 
consumo de combustíveis e lubrificantes, despesas de 
manutenção e depreciação de veículos;
V -  supervisionar a elaboração de plano de manuten-
ção preventiva e corretiva dos veículos e acompanhar a 
sua execução;
VI -  promover a apuração das causas de responsabilida-
des em acidentes que envolvem veículos da FAMUC e de 
alugados de terceiros quando em serviço, encaminhando 
relatório à Unidade de Transporte Administrativo para 
que sejam tomadas as providências cabíveis;
VII -  elaborar relatório da movimentação dos veículos 
próprios ou contratados de terceiros e da apropriação dos 
gastos com combustível, reparos e manutenção;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção IV
Da Diretoria de Contabilidade e Finanças
Art. 72 Compete à Diretoria de Contabilidade e Finanças:
I -  organizar, coordenar e promover as atividades de 
classificação de despesas e registro contábil;
II -  elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras 
demonstrações contábeis do sistema orçamentário, finan-
ceiro e patrimonial, a fim de evidenciar o posicionamento 
das aplicações econômico-financeiras da FAMUC
III -  acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transfe-
rências intergovernamentais;
IV -   gerenciar os recursos financeiros provenientes de 
convênios;
V -  elaborar a prestação de contas da FAMUC;
VI -  apresentar informações e relatórios contábeis aos 
órgãos da FAMUC e às entidades de controle externo;
VII -  acompanhar e apurar os gastos no cumprimento 
dos limites legais;
VIII -  manter os controles necessários sobre os contratos 
de prestação de serviços pelo setor privado e dos emprés-
timos contraídos;
IX -  promover a conciliação final de contas, visando à 
garantia de fidelidade da informação contábil;
X -  promover estudos e análise da situação econômico-
financeira da FAMUC;
XI -  fornecer informações sobre os saldos de dotações 
orçamentárias e a situação financeira da despesa;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Gerência Financeira
Art. 73 Compete à Gerência Financeira:
I -  promover a maximização dos recursos financeiros 
da municipalidade através do acompanhamento do fluxo 
de caixa;
II -  efetuar o controle financeiro mediante fluxo de 
caixa e outros relatórios gerenciais;
III -  organizar os procedimentos para cumprimento das 
obrigações pecuniárias;
IV -  participar da elaboração da programação financei-
ra e acompanhar sua execução;
V -  supervisionar a escrituração do movimento de 
arrecadação e pagamento;
VI -  acompanhar e informar a disponibilidade do tesou-
ro e o comportamento financeiro;
VII -  analisar e autorizar a realização de despesas, em 
conjunto com a autoridade competente.
VIII -  acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transfe-
rências intergovernamentais aos fundos especiais;
IX -  acompanhar as transferências intragovernamen-
tais;
X -  gerenciar os recursos financeiros provenientes de 
convênios;

XI -  acompanhar a escrituração do movimento de 
arrecadação e pagamento;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção V
Da Diretoria de Tecnologia da Informática e Comunicação
Art. 74 Compete à Diretoria de Tecnologia da Informática 
e Comunicação:
I -  criar, implementar, operacionalizar e manter o Pla-
no Diretor de Tecnologia da Informática e Comunicação 
da Secretaria de Saúde e FAMUC e colaborar no desenvol-
vimento dos sistemas de informações;
II -  orientar e acompanhar o desenvolvimento de 
soluções de informática no âmbito da FAMUC, compreen-
dendo, o desenvolvimento, a produção e a manutenção 
de sistemas e de bases de dados corporativas;
III -  avaliar as necessidades atuais e futuras de recursos 
de informática (software e hardware) para a Secretaria 
de Saúde e FAMUC;
IV -  dimensionar equipamentos e redes, bem como, 
manter o cadastro dos referidos equipamentos;
V -  estabelecer e manter as normas sobre segurança 
física e lógica, bem como, encaminhar providências no 
caso da constatação de inobservância;
VI -  supervisionar, executar ou participar a manutenção 
dos sistemas;
VII -  supervisionar a manutenção dos equipamentos de 
informática e da rede corporativa.
VIII -  elaborar projetos e cenários tecnológicos de com-
plexidade computacional que indiquem as necessidades 
de infra-estrutura, desenvolvimento, banco de dados e 
segurança;
IX -  gerenciar os sistemas terceirizados, junto às demais 
áreas da SMS e FAMUC;
X -  trabalhar em conjunto com a Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de 
Contagem;
XI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I

Da Unidade de Infra-Estrutura e Comunicação
Art. 75 Compete à Unidade de Infra-estrutura e Comu-
nicação:
I -  operacionalizar o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informática e Comunicação da Secretaria de Saúde e 
FAMUC;
II -  administrar, manter e operar procedimentos rela-
cionados à segurança da informação, com vistas a preser-
var a integridade, a confidencialidade e a privacidade de 
dados sob a guarda e responsabilidade da SMS e FAMUC;
III -  auxiliar os órgãos da SMS e FAMUC na montagem 
de pequenas infra-estruturas locais, como projeto de 
redes, aquisição de equipamentos etc., bem como para 
arquitetura e desenvolvimento de sistemas;
IV -  testar e homologar os produtos oferecidos pelo 
mercado na área de Tecnologia da Informática e Co-
municação, de forma a orientar a aquisição de itens de 
informática;
V -  executar as atividades de pesquisa, análise, 
avaliação, teste e homologação de novas tecnologias de 
comunicação, de forma a propor soluções inovadoras 
para modernizar a gestão, tornado-a mais eficiente;
VI -  administrar, manter e operar a infra-estrutura de 
comunicações, atuando como ponto focal de convergên-
cia das diversas unidades da SMS e FAMUC;
VII -  operacionalizar e acompanhar a implantação de 
uma solução de rede multiserviço que suporte tráfego 
integrado de voz, dados e imagens, para as diversas 
demandas de comunicações, inclusive telefonia, com capi-
laridade e capacidade adequadas para evitar a duplicação 
de esforços na criação de sub-redes paralelas distintas;
VIII -  prover serviços de Internet aos órgãos da SMS e 
FAMUC, tais como correio eletrônico, desenvolvimento e 
hospedagem de páginas, portais, intranets e extranets;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Unidade de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas
Art. 76 Compete à Unidade de Gestão e Desenvolvimento 
de Sistemas:
I -  operacionalizar e acompanhar o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informática e Comunicação da Secretaria 
de Saúde e FAMUC;
II -  executar as atividades de pesquisa, análise, 
avaliação, teste e homologação de novas tecnologias de 
informação, de forma a propor soluções inovadoras para 
modernizar a gestão, tornado-a mais eficiente;
III -  fornecer informações estratégicas para subsidiar a 
Presidência da FAMUC no planejamento e execução de 
políticas públicas;
IV -  desenvolver projetos, parte técnica de editais 
licitatórios e sistemas informatizados de interesse da SMS 
e FAMUC;
V -  gerenciar as mudanças de Tecnologia da Informá-
tica da Secretaria de Saúde e FAMUC, tomando ações 
corretivas onde for pertinente;
VI -  projetar, desenvolver, sediar, manter e operar as 
bases de dados operacionais e de suporte à decisão;
VII -  fornecer informações estratégicas para subsidiar a 
Presidência da FAMUC no planejamento e execução de 
políticas públicas;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção VI
Da Coordenação de Projetos
Art. 77 Compete à Coordenação de Projetos:
I -  coordenar, planejar e controlar a execução e fiscali-
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zação de obras e projetos a cargo da SMS/FAMUC;
II -  coordenar e supervisionar os estudos técnicos e 
a elaboração de projetos arquitetônicos, executivos e 
complementares;
III -  coordenar a elaboração dos orçamentos, termos 
de referência e solicitações de contratação de obras e 
projetos;
IV -  coordenar a elaboração das especificações técnicas 
de obras;
V -  exercer controle sobre os custos das obras, visando 
a atualização mensal do cronograma de desembolso e 
previsão orçamentária;
VI -  aprovar as medições de obras e projetos exe-
cutados, propondo multas e sanções aos executores e 
consultores inadimplentes;
VII -  coordenar o arquivo técnico da SMS/FAMUC e 
mantê-lo atualizado;
VIII -  apresentar à Superintendência Administrativa 
Financeira, relatório mensal de atividades;
IX -  elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
e análise superior relatório estatístico e gerencial das 
atividades desenvolvidas;
X -  gerenciar os serviços terceirizados para execução 
dos investimentos da SMS e FAMUC;
XI -  atuar em projeto especial que lhe seja atribuído;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Engenharia e Arquitetura
Art. 78 Compete à Unidade de Engenharia e Arquitetura:
I -  elaboração projetos arquitetônicos, em conjunto 
com as Superintendências, para as unidades da SMS e 
FAMUC;
II -  executar a manutenção predial das unidades SMS e 
FAMUC;
III -  acompanhar a execução de projetos executivos, 
complementares ao arquitetônico;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Unidade de Fiscalização de Obras e Serviços
Art. 79 Compete à Unidade de Fiscalização de Obras e 
Serviços:
I -  controlar as atividades técnicas relativas à execução 
de obras realizadas pela SMS/FAMUC;
II -  fiscalizar as obras e projetos a cargo da SMS/
FAMUC;
III -  informar à Coordenação de Projetos irregularida-
des em obras ou serviços realizados;
IV -  apresentar, mensalmente, relatório das atividades 
à Coordenação de Projetos;
V -  atuar em projeto especial que lhe seja atribuído. 
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO XII
DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Art. 80 Compete à Superintendência de Gestão do Traba-
lho e da Educação na Saúde:
I -  coordenar as atividades de gestão de pessoal e a 
implementação do plano de cargos, salários e vencimen-
tos;
II -  coordenar, orientar e controlar as atividades 
referentes à seleção, recrutamento, treinamento e capaci-
tação;
III -  desenvolver e implementar o modelo de gestão 
de pessoas, no âmbito da Administração Municipal, em 
conformidade com a legislação vigente;
IV -  apoiar a disseminação de práticas bem-sucedidas 
de gestão de pessoas na Administração Municipal;
V -  assegurar a disponibilidade de recursos humanos 
condizentes com as atribuições e necessidades requeridas 
ao adequado desempenho dos órgãos da Administração 
Municipal, considerando a disponibilidade financeira e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal;
VI -  promover o engajamento dos dirigentes de diver-
sas unidades administrativas no processo de desenvolvi-
mento dos recursos humanos disponíveis;
VII -  subsidiar a elaboração do orçamento e a progra-
mação financeira na área;
VIII -  fazer cumprir o disposto no Estatuto dos Servidores 
Públicos.
IX -  definir e gerenciar as metas e o plano de ação da 
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, de acordo com as Diretrizes Estratégicas da 
FAMUC, gerenciando e publicando os indicadores de 
resultados;
X -  acompanhar, de maneira avaliativa, o desempenho 
dos processos e dos servidores envolvidos, propondo 
ações melhoria, por meio de programas de aperfeiço-
amento contínuo na busca da eficiência e da eficácia 
administrativas;
XI -  solicitar a aquisição de materiais e contratação de 
serviços;
XII -  assessorar o Gabinete e as demais Superinten-
dências na gestão das atividades relacionadas à área de 
recursos humanos;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Diretoria de Administração de Pessoal
Art. 81 Compete à Diretoria de Administração de Pessoal:
I -  gerenciar as atividades relativas às rotinas de 
gestão de pessoal, preparar a folha de pagamento, os 
processos de admissão de servidores e implementar a 
política de cargos e salários;
II -  auxiliar na preparação e na organização de concur-

sos públicos e processos seletivos;
III -  controlar prazos de validade de concursos públicos 
e processos seletivos;
IV -  acompanhar o quantitativo de cargos;
V -  confeccionar minutas de portaria e acompanhar 
suas publicações no diário oficial, bem como as demais 
publicações oficiais pertinentes à área;
VI -  proceder à admissão de servidores, considerando o 
quantitativo de cargos estabelecidos por lei;
VII -  verificar o cumprimento dos requisitos legais para 
a investidura em cargos públicos;
VIII -  promover o acompanhamento sócio-funcional do 
servidor público municipal;
IX -  promover o acompanhamento do quantitativo e a 
aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de 
acordo com as normas estabelecidas;
X -  dirigir e controlar as atividades de registros 
funcionais, incluindo, dentre outros, a preparação de 
declarações, certidões, relatórios, respostas a processos e 
correspondências pertinentes à área;
XI -  coordenar a elaboração da folha de pagamento 
dos servidores;
XII -  acompanhar as atividades referentes ao provimen-
to, movimentação, lotação, remoção, requisição e cessão 
de servidores;
XIII -  proceder ao controle de freqüência, férias e outros 
expedientes dos servidores;
XIV -  organizar e controlar o recebimento e o processa-
mento dos descontos referentes às entidades consignatá-
rias;
XV -  preparar, executar e conferir o recolhimento de 
contribuições sociais dos servidores;
XVI -  organizar e controlar a distribuição dos benefícios 
de vale-transporte e vale-refeição;
XVII -  elaborar e submeter à apreciação e análise superior 
relatório periódico estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas;
XVIII -  executar outras atividades correlatas que lhe 
forem atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Controle e Pagamento de Pessoal
Art. 82 Compete à Unidade de Controle e Pagamento de 
Pessoal:
I -  apurar e controlar a freqüência e a escala de férias 
dos servidores da FAMUC;
II -  emitir guias de recolhimento e informações das 
obrigações patronais;
III -  emitir relatórios e realizar conferências dos dados 
alterados na folha de pagamento;
IV -  elaborar cálculos de pagamentos de servidores ad-
mitidos e exonerados e de restituições a serem efetuadas;
V -  elaborar a folha de pagamento de servidores, 
estagiários e pensionistas;
VI -  preparar e distribuir o contracheque e folha de 
ponto;
VII -  montar processos de abandono de cargo, débito, 
estorno de pagamento, e outros, bem como promover 
seu encaminhamento;
VIII -  elaborar comprovante anual de rendimentos para 
Declaração de Imposto de Renda;
IX -  registrar e controlar descontos, consignações, 
empréstimos e transferências funcionais dos servidores;
X -  controlar e executar acertos financeiros relativos a 
exonerações e demissões dos servidores da FAMUC;
XI -  incluir e manter atualizado no sistema informa-
tizado os dados cadastrais, funcionais e financeiros dos 
servidores.
XII -  analisar e instruir os processos de auxílio-transpor-
te, auxílio-alimentação e/ou refeição, férias regulamenta-
res, férias-prêmio, licença sem vencimentos, aposentado-
ria, pensão, entre outros;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Diretoria de Desenvolvimento Humano
Art. 83 Compete à Diretoria de Desenvolvimento 
Humano:
I -  coordenar, planejar, acompanhar e supervisionar a 
execução de programas, projetos e atividades relaciona-
das à incorporação, movimentação, educação permanen-
te, avaliação, acompanhamento e desenvolvimento de 
recursos humanos, em conjunto com os demais órgãos de 
pessoal e recursos humanos do Município;
II -  promover ações que visem o aperfeiçoamento das 
relações intra e intersetoriais nos aspectos pertinentes à 
gestão dos recursos humanos;
III -  coordenar e desenvolver ações que assegurem a 
permanente informação sobre a força de trabalho em 
saúde;
IV -  coordenar o processo de avaliação de desempenho 
dos servidores;
V -  acompanhar e avaliar as solicitações de capacitação 
e aperfeiçoamento do servidor público municipal;
VI -  propor, analisar e avaliar as ações de desenvolvi-
mento para o servidor público municipal;
VII -  acompanhar as atividades referentes aos convênios 
do município pertinentes à área de recursos humanos;
VIII -  elaborar e submeter à apreciação e análise superior 
relatório periódico estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 84 As competências da Diretoria do Hospital Muni-
cipal e da Diretoria da Maternidade serão previstas em 
Decreto próprio.

Art. 85 As competências previstas neste Decreto para cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade dos 
respectivos titulares dos cargos.
Art. 86 Cada órgão de que trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais que lhes forem atribuídos, desde que 
pertinentes ao seu campo específico de competência.
Art. 87 O Organograma da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC é o constante do 
Anexo I deste Decreto.
Art. 88 Revoga-se o Decreto no 575, de 22 de janeiro de 2007.
Art. 89 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 896 de 11 de março de 2008
ANEXO I

Presidência 

Superintendência de 
Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde

Superintendência 
Administrativa 

Financeira

Superintendência de 
Atenção à Saúde

Superintendência de 
Regulação

Diretoria de RegulaçãoGerência de 
Laboratório

Gestão de 
Vigilância em Saúde

Gerência da 
Central de 

Abastecimento 
Farmacêutico

Diretoria 
Administrativa

Diretoria de 
Contabilidade e 

Finanças

Diretoria de 
Tecnologia da 
Informática e 
Comunicação

Diretoria de 
Administração de 

Pessoal

Diretoria de 
Desenvolvimento 

Humano

Gerência de 
Zoonoses

Gerência  
de Vigilância 

Epidemiológica

Gerência de 
Vigilância em Saúde 

Ambiental

Secretaria 
Executiva 

Assessoria de 
Comunicação 

Social

Ouvidoria

Assessoria 
Jurídica

Secretaria 
Executiva de 

Controle Social

Assessoria 
Técnica de 

Atenção à Saúde

Diretoria Geral do 
Centro de Consultas 
Especializadas Iria 

Diniz

Diretoria Técnica do 
Centro de Consultas 
Especializadas Iria 

Diniz

Gerência do Centro 
Regional de Referência 

em Saúde do 
Trabalhador

Gerência de 
Regulação de Leitos

Assessoria de 
Gestão de 

Convênios de 
Recursos Captados

Gerência de
 Compras

Unidade
 Administrativa

Gerência 
 Financeira

Unidade 
Administrativa de

 Transporte

Unidade de 
Infra-estrutura e 
Comunicação

Unidade de
 Gestão e 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Unidade de 
Controle e 

Pagamento de 
Pessoal

Unidade de 
Fiscalização 

Sanitária

Unidade de 
Apoio Técnico

Unidade de 
Imunização

Unidade de 
Endemias

Unidade de 
Animais Domésticos

Unidade de 
Compras

* ÓRGÃO SUBORDINADOS REGULAMENTAÇÃO 
ESPECÍFICA

Unidade de 
Almoxarifado

Unidade de 
Patrimônio

Unidade de
Vigilância Patrimonial

Unidade Operacional 
de

 Transporte

Unidade de 
Atendimento ao 

Usuário

Gerência 
Administrativa

Gerência Especializada
DST/AIDS

Unidade de 
Diagnóstico e 

Prevenção

Unidade de 
Assistência 
Ambulatorial

Superintendência de 
Urgência e Hospitalar

Gestão de 
Urgência e Emergência

Diretoria das 
Unidades de 

Atendimento Imediato

Diretoria Geral da 
Unidade de Urgência 
Geraldo Pinto Vieira

GPV

Gestão de 
Unidade Hospitalar

Diretoria do 
Hospital Municipal*

Diretoria Técnica da 
Unidade de 

Urgência - GPV

Gerência 
Administrativa das 

Unidades de 
Atendimento Imediato

Coordenação Municipal 
de Controle de Infecção 

Hospitalar

Diretoria da
Maternidade*

Coordenação de
Transporte Sanitário

Coordenação de 
Enfermagem do 

GPV

Gerência 
Administrativa

Unidade de Serviços 
de Assistência ao 

Usuário

Gerência de Controle, 
Avaliação e Auditoria

Gerência de 
Vigilância Sanitária

Diretoria do Serviço 
de Atendimento 

Móvel de Urgência  
SAMU

Coordenação de 
Enfermagem do

 SAMU

Vargem das Flores 
 Petrolândia 

Sede 
Nacional 

Eldorado

Diretoria do 
Distrito Sanitário

Industrial 

Unidades de 
Saúde

Unidade de 
Consultas 

Especializadas do 
Ressaca

Gerência de 
Assuntos 
Jurídicos

Coordenação de 
Comunicação 
Institucional

Unidade de 
Publicidade e 

Promoção 
Institucional

Ressaca 

Coordenação de
Projetos

Unidade de
 Fiscalização de 
Obras e Serviços

Unidade de
 Engenharia e 

Arquitetura

DECRETO nº 897, de 11 de março de 2008
Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Hospital 
Municipal de Contagem e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Comple-
mentar nº 031, de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações;
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Hospital Municipal de Contagem tem a seguinte estrutura organizacional:
§1º Diretoria do Hospital Municipal
§2º Assessoria de Desenvolvimento Institucional
§3º Diretoria Técnica Adjunta
I - Coordenação de Enfermagem
a) Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
II – Gerência de Enfermaria de Clínica Médica e Centro de Tratamento Intensivo - CTI
III – Gerência de Pronto Socorro
a) Assessoria de Acolhimento
IV – Gerência do Bloco Cirúrgico e da Central de Esterilização de Materiais
V – Gerência de Enfermaria e Ambulatório de Cirurgia
VI – Gerência de Apoio à Assistência
§4º Coordenação de Planejamento e Gestão
I-  Unidade de Informação
II- Unidade de Controle e Avaliação
§5º Coordenação de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
I - Unidade de Gestão do Trabalho
§6º Diretoria Administrativa
I - Unidade de Suprimentos
II - Unidade de Infra-estrutura Hospitalar
TÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DOS ÓRGÃOS 
CAPÍTULO I
DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
Art. 2º Compete à Diretoria do Hospital Municipal:
I -  dirigir o órgão em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão Hospi-
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talar, da Superintendência de Urgência e Hospitalar, da 
FAMUC;
II -  propor a definição das diretrizes institucionais do 
Hospital Municipal de Contagem para a Gestão Hospita-
lar e zelar por sua efetiva aplicação;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão;
IV -  coordenar as várias ações, garantindo uma visão do 
todo integrado;
V -  mediar relações entre sua área e demais órgãos da 
Prefeitura Municipal de Contagem – PMC, instâncias da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Es-
tadual e do Governo Federal e instâncias de participação 
popular;
VI -  conhecer as demandas assistenciais da micro região 
e dentro do possível propor junto com o Gestor Hospita-
lar e a Superintendência de Regulação alternativas para 
ampliação do acesso do usuário; 
VII -  participar das conferências de saúde e estimular a 
participação dos servidores;
VIII -  coordenar o processo de Planejamento Coletivo e 
avaliação das atividades do Hospital, estimular, apoiar, 
oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento 
das atividades necessárias ao bom funcionamento do 
Hospital;
IX -  aprovar projetos e relatórios de gestão do Hospital 
e apresentar ao órgão superior;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO II
DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Art. 3º Compete à Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional:
I -  prestar assessoria aos órgãos vinculados à diretoria;
II -  propor estudos e realizar análises, visando raciona-
lizar e otimizar a utilização de recursos e bens;
III -  avaliar relatórios sobre as contas e o Balanço Geral, 
por ocasião do encerramento do exercício;
IV -  dar suporte à Superintendência Administrativa 
Financeira e ao o Fundo Municipal de Saúde no acom-
panhamento da execução orçamentária referente a em-
penhos, liquidação e pagamento das despesas relativas 
ao Hospital Municipal, em especial aquelas vinculadas a 
recursos de convenio e similares;
V -  acompanhar a execução física e financeira de 
convênios, programas, projetos e atividades;
VI -  receber a prestação de contas dos responsáveis por 
bens e valores, no final da gestão, para análise, avaliação 
e controle;
VII -  assessorar o gerenciamento de contratos de servi-
ços terceirizados;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.

CAPÍTULO III
DA DIRETORIA TÉCNICA ADJUNTA
Art. 4º Compete à Diretoria Técnica Adjunta:
I -  emitir relatórios e esclarecimentos em especial 
sobre os temas relativos á área de cuidado;
II -  acompanhar o funcionamento da estrutura técnica 
e propor alterações, visando aumentar a eficácia das 
ações e o melhor desempenho do corpo clínico e demais 
profissionais da área de saúde, em benefício dos usuários;
III -  supervisionar e gerenciar as áreas técnicas assisten-
ciais, assegurando condições adequadas de trabalho;
IV -  gerenciar os resultados das comissões do Hospital;
V -  coordenar as equipes multiprofissionais existentes 
no Hospital;
VI -  participar das instancias colegiadas;
VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Coordenação de Enfermagem
Art. 5º Compete à Coordenação de Enfermagem:
I -  supervisionar e avaliar ações de enfermagem da 
equipe do Hospital;
II -  subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 
de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe;
III -  supervisionar o cumprimento da Lei do Exercício 
Profissional e Código de Ética de Enfermagem;
IV -  elaborar diagnóstico situacional do serviço de 
enfermagem e consequentemente Plano de Trabalho;
V -  organizar o serviço de enfermagem, responsabili-
zar-se pela lotação de pessoal da equipe de enfermagem 
nas diversas unidades;
VI -  propor para as gerências as escalas de trabalho 
dos profissionais da área de enfermagem, auxiliando a 
verificação do cumprimento;
VII -  propor para as gerências escala de liberação de fé-
rias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, 
considerando a conformidade do atendimento;
VIII -  promover direta ou indiretamente o aprimoramen-
to do pessoal da equipe de enfermagem, prevalecendo 
o conhecimento técnico, associado ao de ensino, de 
comunicação e de relações humanas;
IX -  dar suporte técnico à Diretoria Técnica Adjunta 
do Hospital nas questões relacionadas aos serviços de 
enfermagem;
X -  responder tecnicamente pelo serviço de enferma-
gem do Hospital;
XI -  promover avaliação de equipe de enfermagem;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
Art. 6º Compete à Unidade de Controle de Infecção 
Hospitalar:

I -  coordenar as ações de prevenção e controle de 
infecção hospitalar do Hospital;
II -  executar ações de controle de infecção hospitalar;
III -  informar, sistematicamente os resultados da pre-
venção e do controle de infecção hospitalar no Hospital à 
Coordenação Municipal de Controle de Infecção Hospita-
lar.
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.

Seção II
Gerência de Enfermaria de Clínica Médica e CTI
Art. 7º Compete à Gerência de Enfermaria de Clínica 
Médica e CTI:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho da 
Enfermaria de Clínica Médica;
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
do Centro de Tratamento Intensivo, juntamente com a 
Coordenação Técnica Médica e o Responsável Técnico 
Administrativo de Enfermagem do Centro de Tratamento 
Intensivo - CTI;
II -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
IV -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
VI -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção III
Da Gerência de Pronto Socorro
Art. 8º Compete à Gerência de Pronto Socorro:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho do 
Pronto Socorro;
II -  reunir periodicamente com os Chefes de Plantão 
a fim de apoiar, discutir os problemas e aprimorar as 
atividades, unificando condutas;
III -  gerenciar o desempenho da coordenação do Plan-
tão do Hospital que contempla:
a) criar e implantar instrumentos para acompanhar a 
eficácia no repasse de informação do responsável técnico 
administrativo pelo plantão para o responsável posterior, 
por escrito e registrado em livro próprio;
b) criar e implantar instrumentos para acompanhar o 
cumprimento da rotina estabelecida para o responsável 
técnico administrativo pelo plantão. As rotinas que de-
vem ser gerenciadas são: percorrer todas as dependências 
do hospital, avaliar a situação do plantão como um todo, 
realizar remanejamentos necessários, avaliar escala pre-
vista X escala cumprida e tomar as providências cabíveis.
IV -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
V -  planejar e coordenar o acolhimento dos usuários 
do Pronto Socorro;
VI -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
VII -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
VIII -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
IX -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
X -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
XI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Assessoria de Acolhimento
Art. 9º Compete à Assessoria de Acolhimento:
I -  atender os usuários que procuram os serviços do 
Hospital, garantindo a acessibilidade universal; 
II -  assessorar na reorganização dos processos de tra-
balho a fim de que os mesmos se encarreguem da escuta 
do usuário, buscando maior resolutividade no atendimen-
to;
III -  qualificar a relação trabalhador-usuário que deve 
dar-se por parâmetros humanitários, de solidariedade e 
cidadania;
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribuídas.

Seção IV
Da Gerência do Bloco Cirúrgico e da Central de Esteriliza-
ção de Materiais
Art. 10 Compete à Gerência do Bloco Cirúrgico e da 
Central de Esterilização de Materiais:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho do 
Bloco Cirúrgico e da Central de Esterilização de Materiais;
II -  controlar entrada e saída de materiais na Central 
de Esterilização de Materiais;
III -  emitir relatório estatístico mensal de produção;
IV -  gerenciar a prestação de serviços pertinentes a sua 
área de atuação;
V -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
VI -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
VII -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
VIII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
IX -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção V
Da Gerência de Enfermaria e Ambulatório de Cirurgia
Art. 11 Compete à Gerência de Enfermaria e Ambulatório 
de Cirurgia:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho da 
Enfermaria Cirúrgica e do Ambulatório de Cirurgia;
II -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
IV -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
VI -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção VI
Da Gerência de Apoio à Assistência
Art. 12 Compete à Coordenação de Apoio à Assistência:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho dos 
Serviços de Imagem, do Apoio Diagnóstico Terapêutico, 
do Banco de Sangue, Laboratório, Serviço de Nutrição 
Enteral e Parenteral, Portaria e Vigilância;
II -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  gerenciar a prestação de serviços pertinentes a sua 
área de atuação;
IV -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
V -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
VI -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, parti-
cipações em eventos educativos, garantida a conformida-
de do atendimento;
VIII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Art. 13 Compete à Coordenação de Planejamento e 
Gestão:
I -  planejar e gerenciar a execução das atividades de-
senvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base 
nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
II -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
conferências de saúde e estimular a participação dos 
servidores e das instâncias de participação popular em 
que forem convocados;
III -  acompanhar, coordenar as atividades e avaliar os 
resultados dos órgãos que estão sob sua subordinação;

IV -  integrar as ações dos órgãos que estão sob sua 
gestão intra e extra-Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
e FAMUC, mantendo constante intercâmbio, visando à 
integralidade dos cuidados e o trabalho em rede;
V -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos de desenvolvimento humano, 
garantida a conformidade do atendimento;
VI -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VII -  coordenar o gerenciamento dos processos de Pla-
nejamento, Controle e Avaliação, Sistema de Informação, 
Faturamento, Internação, Tratamento das manifestações 
dos usuários e Humanização;
VIII -  organizar o processo de Planejamento Coletivo e 
avaliação das atividades do Hospital juntamente com a 
Diretoria do Hospital;
IX -  assessorar os responsáveis pela gestão do Hospital, 
propondo metodologia das reuniões, ferramentas peda-
gógicas, estratégias de planejamento e avaliação;
X -  elaborar relatórios de gestão da instituição, con-
templando todo sistema de informação gerencial;
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Unidade de Informação
Art. 14 Compete à Unidade de Informação:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho da 
Central de Processamento de Dados e Informática;
II -  identificar e acompanhar os indicadores de desem-
penho das áreas do Hospital; 
III -  gerenciar a coleta de dados para elaboração de 
indicadores, criando os instrumentos necessários;
IV -  assegurar a confiabilidade dos indicadores formu-
lados, por meio do acompanhamento de todo o processo;
V -  emitir relatório estatístico do Hospital;
VI -  auxiliar a Coordenação de Planejamento e Gestão 
no levantamento de informações gerenciais para elabora-
ção do relatório de gestão;
VII -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a partici-

pação dos servidores;
VIII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
IX -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de sua unidade, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade e 
vigilância de custos;
X -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho 
de sua responsabilidade, avaliando o cumprimento das 
rotinas;
XI -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
XII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, parti-
cipações em eventos educativos, garantida a conformida-
de do atendimento;
XIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Unidade de Controle e Avaliação
Art. 15 Compete à Unidade de Controle e Avaliação:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho de 
Controle e Avaliação, Faturamento, Internação, Serviço 
de Arquivo Médico e Estatística;
II -  auxiliar a Coordenação de Planejamento e Gestão 
no levantamento de informações gerenciais para elabora-
ção do relatório de gestão;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a partici-
pação dos servidores;
IV -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
V -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de sua unidade, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade e 
vigilância de custos;
VI -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho 
de sua responsabilidade, avaliando o cumprimento das 
rotinas;
VII -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VIII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, parti-
cipações em eventos educativos, garantida a conformida-
de do atendimento;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDU-
CAÇÃO NA SAÚDE
Art. 16 Compete à Coordenação de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde:
I -  coordenar as atividades relativas às rotinas de ges-
tão do trabalho e educação na saúde que envolve, dentre 
outras, o gerenciamento da residência médica, a gestão 
do trabalho, a Educação Permanente, Ensino e Pesquisa;
II -  assegurar que as atividades e os processos de 
trabalho de gestão do trabalho e educação na saúde 
estejam em consonância com o processo de gestão da 
Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde da FAMUC; 
III -  planejar a necessidade de recursos humanos, visan-
do o adequado desempenho das atividades do Hospital, 
considerando a disponibilidade financeira e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
IV -  divulgar e assegurar o cumprimento do disposto 
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem;
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V -  acompanhar, de maneira avaliativa, o desempenho dos processos e dos servidores envolvidos, propondo ações 
de melhoria, por meio de programas de aperfeiçoamento contínuo na busca da eficiência e da austeridade administra-
tiva;
VI -  participar das instâncias colegiadas de decisão, conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e 
das instâncias de participação popular em que forem convocados;
VII -  integrar as ações dos órgãos que estão sob sua gestão intra e extra-Secretaria Municipal de Saúde - SMS e 
FAMUC, mantendo constante intercâmbio, visando à integralidade dos cuidados e o trabalho em rede;
VIII -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida 
a conformidade do atendimento;
IX -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Seção I
Da Unidade de Gestão do Trabalho
Art. 17 Compete à Unidade de Gestão do Trabalho:
I -  implementar atividades relativas às rotinas de gestão de pessoal, conforme orientação da Diretoria de Adminis-
tração de Pessoal da FAMUC; 
II -  acompanhar o quantitativo de cargos referentes ao Hospital Municipal;
III -  dar suporte à admissão de servidores para o hospital, principalmente no que se refere às escalas e horários de 
trabalho;
IV -  proceder ao controle de freqüência bem como, acompanhar o cumprimento dos horários e escalas de trabalho 
pelos funcionários;
V -  acompanhar as necessidades de pessoal da unidade e as solicitações realizadas à Diretoria de Administração de 
Pessoal da FAMUC;
VI -  acompanhar as atividades referentes ao provimento, movimentação, lotação, requisição de servidores do Hospi-
tal Municipal, de maneira a subsidiar a Diretoria de Administração de Pessoal da FAMUC;
VII -  organizar e controlar o recebimento do ponto gerencial, folhas de ponto e demais documentações relativas à 
pessoal;
VIII -  auxiliar na atualização de dados funcionais de servidores;
IX -  elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial referentes ao 
quadro de pessoal da unidade;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Art. 18 Compete à Diretoria Administrativa:
I -  coordenar o gerenciamento das áreas de suprimentos, da farmácia e de infra-estrutura hospitalar;
II -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e ges-
tão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  assegurar que as atividades administrativas e financeiras estejam em consonância com as instruções da Superin-
tendência Administrativa e Financeira da FAMUC;
IV -  gerenciar a implantação do centro de custos e receitas;
V -  elaborar e gerenciar os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquida-
ção e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo Municipal de Saúde;
VI -  acompanhar e auxiliar os processos de execução dos procedimentos licitatórios;
VII -  gerenciar a execução física e financeira de convênios, contratos, programas, projetos e atividades;
VIII -  elaborar a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores para análise, avaliação e controle;
IX -  realizar as ações em consonância com as exigências legais;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Seção I
Da Unidade de Suprimentos
Art. 19 Compete à Unidade de Suprimentos:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho do Almoxarifado e Programação de Compras, de Alimentação, 
Controle de Custos, Controle de Contratos e Convênios e Farmácia;
II -  executar as atividades e processos de trabalho em consonância com as instruções de trabalho da Superintendên-
cia Administrativa e Financeira da FAMUC;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação 
dos servidores;
IV -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de sua unidade, considerando: planejamento e ges-
tão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilância da qualidade dos processos executados na unidade e vigilância 
de custos;
V -  executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua 
responsabilidade, avaliando o cumprimento das rotinas;
VI -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade do 
atendimento;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Seção II
Da Unidade de Infra-Estrutura Hospitalar
Art. 20 Compete à Unidade de Infra-estrutura Hospitalar:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho de transporte, Gestão de Resíduos Sólidos e Vigilância Sanitária, 
de Manutenção e Central de Equipamentos, de Higienização e Rouparia, Som, Telefonia e PABX;
II -  executar as atividades e processos de trabalho em consonância com as instruções de trabalho da Superintendên-
cia Administrativa e Financeira da FAMUC;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação 
dos servidores;
IV -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de sua unidade, considerando: planejamento e ges-
tão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilância da qualidade dos processos executados na unidade e vigilância 
de custos;
V -  executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua 
responsabilidade, avaliando o cumprimento das rotinas;
VI -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VII -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade do 
atendimento;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 As competências previstas neste Decreto para cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade dos 
respectivos titulares dos cargos.
Art. 22 Cada órgão de que trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais que lhes forem atribuídos, desde que 
pertinentes ao seu campo específico de competência.
Art. 23 O Organograma do Hospital Municipal de Contagem é o constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 24 Revoga-se o Decreto no 577, de 22 de janeiro de 2007.
Art. 25 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 897, de 11 de março de 2008
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DECRETO nº 898, de 11 de março de 2008
Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Maternida-
de Municipal de Contagem e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Comple-
mentar nº 031, de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações;
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Maternidade Municipal de Contagem tem a seguinte estrutura organizacional:
§1º Diretoria da Maternidade
§2º Diretoria Técnica Adjunta
I – Coordenação de Enfermagem
a) Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
II – Coordenação de Cuidados Perinatal
a) Gerência de Atenção à Mulher
b) Gerência de Atenção Neonatal
III – Coordenação de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
§3º Coordenação de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
§4º Coordenação de Gestão Financeira e Infra-estrutura
a) Gerência de Apoio Administrativo e Serviços Gerais
TÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 
CAPÍTULO I
DA DIRETORIA DA MATERNIDADE
Art. 2º Compete à Diretoria da Maternidade:
I -  dirigir o órgão em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS e da Gestão Hospi-
talar, da Superintendência de Urgência e Hospitalar, da FAMUC;
II -  propor a definição das diretrizes institucionais e zelar por sua efetiva aplicação;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão;
IV -  coordenar as várias ações, garantindo uma visão do todo integrado;
V -  mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem – PMC, instâncias da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e do Governo Federal e instâncias de participação 
popular;
VI -  conhecer as demandas assistenciais da micro região e propor alternativas para ampliação do acesso do usuário; 
VII -  participar das conferências de saúde e estimular a participação dos servidores;
VIII -  coordenar o processo de Planejamento Coletivo e avaliação das atividades, estimular, apoiar, oferecer condições 
e ferramentas para o desenvolvimento das atividades;
IX -  aprovar projetos e relatórios de gestão e apresentar ao órgão superior;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
CAPÍTULO II
DA DIRETORIA TÉCNICA ADJUNTA
Art. 3º Compete à Diretoria Técnica Adjunta:
I -  emitir relatórios e esclarecimentos em especial sobre os temas relativos á área de cuidado;
II -  acompanhar o funcionamento da estrutura técnica e propor alterações, visando aumentar a eficácia das ações e 
o melhor desempenho do corpo clínico e demais profissionais da área de saúde, em benefício dos usuários;
III -  supervisionar e gerenciar as áreas técnicas assistenciais, assegurando condições adequadas de trabalho;
IV -  gerenciar os resultados das comissões técnicas da Maternidade;
V -  coordenar as equipes multiprofissionais existentes na Maternidade;
VI -  participar das instancias colegiadas;
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VII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção I
Da Coordenação de Enfermagem
Art. 4º Compete à Coordenação de Enfermagem:
I -  supervisionar e avaliar ações de enfermagem da 
equipe da Maternidade;
II -  subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 
de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe;
III -  supervisionar o cumprimento da Lei do Exercício 
Profissional e Código de Ética de Enfermagem;
IV -  elaborar diagnóstico situacional do serviço de 
enfermagem e consequentemente Plano de Trabalho;
V -  organizar o serviço de enfermagem, responsabili-
zar-se pela lotação de pessoal da equipe de enfermagem 
nas diversas unidades;
VI -  propor para as gerências as escalas de trabalho 
dos profissionais da área de enfermagem, auxiliando a 
verificação do cumprimento;
VII -  propor para as gerências escala de liberação de fé-
rias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, 
considerando a conformidade do atendimento;
VIII -  promover direta ou indiretamente o aprimoramen-
to do pessoal da equipe de enfermagem, prevalecendo 
o conhecimento técnico, associado ao de ensino, de 
comunicação e de relações humanas;
IX -  dar suporte técnico à Diretoria Técnica Adjunta da 
Maternidade nas questões relacionadas aos serviços de 
enfermagem;
X -  responder tecnicamente pelo serviço de enferma-
gem da Maternidade;
XI -  promover avaliação de equipe de enfermagem;
XII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
Art. 5º Compete à Unidade de Controle de Infecção 
Hospitalar:
I -  coordenar as ações de prevenção e controle de 
infecção hospitalar na Maternidade;
II -  executar ações de controle de infecção hospitalar;
III -  informar, sistematicamente os resultados da 
prevenção e do controle de infecção hospitalar na Mater-
nidade à Coordenação Municipal de Controle de Infecção 
Hospitalar.
IV -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção II
Da Coordenação de Cuidados Perinatal
Art. 6º Compete à Coordenação de Cuidados Perinatal:
I -  coordenar o gerenciamento dos processos de 
atenção à mulher e atenção neonatal;
II -  planejar e gerenciar a execução das atividades de-
senvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base 
nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
conferências de saúde e estimular a participação dos 
servidores e das instâncias de participação popular em 
que forem convocados;
IV -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
V -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VI -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção I
Da Gerência de Atenção à Mulher
Art. 7º Compete à Gerência de Atenção à Mulher:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
do Alojamento Materno, Enfermaria Clínica e Cirúrgica, 
Admissão, Ambulatório de Cirurgia Ginecológica e Bloco 
Obstétrico e Cirúrgico;
II -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
IV -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
VI -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Subseção II
Da Gerência de Atenção Neonatal
Art. 8º Compete à Gerência de Atenção Neonatal:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho 
do Alojamento Conjunto, Enfermaria Mãe Canguru, CTI 

Neonatal, Ambulatório de Seguimento de Recém Nascido 
de Risco;
II -  executar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância da ocupação e da permanência, vigilância no 
cuidado e atenção integral (gestão da clínica), vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
participar das conferências de saúde e estimular a par-
ticipação dos servidores e das instâncias de participação 
popular em que forem convocados;
IV -  executar o processo de normalização, de forma 
participativa, das atividades e processos de trabalho de 
sua gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais 
sob sua responsabilidade e aprovar as escalas de trabalho 
propostas pela Coordenação de enfermagem, gerencian-
do seu cumprimento;
VI -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos educativos, considerando a 
proposta da Coordenação de enfermagem e garantindo a 
conformidade do atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
Seção III
Da Coordenação de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Art. 9º Compete à Coordenação de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico:
I -  coordenar o gerenciamento dos serviços de Nutri-
ção, Dietética e Lactário, de Almoxarifado e Farmácia, de 
Serviços de Imagem e Laboratório;
II -  gerenciar a prestação de serviços pertinentes a sua 
área de atuação;
III -  planejar e gerenciar a execução das atividades de-
senvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base 
nas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
IV -  participar das instâncias colegiadas de decisão, 
conferências de saúde e estimular a participação dos 
servidores e das instâncias de participação popular em 
que forem convocados;
V -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
VI -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, 
participações em eventos de desenvolvimento humano, 
garantida a conformidade do atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas.
CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCA-
ÇÃO NA SAÚDE
Art. 10 Compete à Coordenação Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde:
I -  coordenar as atividades relativas às rotinas de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde que envolve, 
dentre outras, o gerenciamento da residência médica, 
a gestão do trabalho, a Educação Permanente, Ensino e 
Pesquisa e a Humanização;
II -  assegurar que as atividades e os processos de 
trabalho de gestão do trabalho e educação na saúde 
estejam em consonância com o processo de gestão da 
Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde da FAMUC; 
III -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos 
processos de seu órgão, considerando: planejamento e 
gestão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilân-
cia da qualidade dos processos executados na unidade, 
vigilância de custos e gerenciamento de indicadores;
IV -  coordenar, orientar e controlar treinamento e 
capacitação; 
V -  planejar a necessidade de recursos humanos, visan-
do o adequado desempenho das atividades da diretoria, 
considerando a disponibilidade financeira e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
VI -  divulgar e assegurar o cumprimento do disposto 
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem;
VII -  acompanhar, de maneira avaliativa, o desempenho 
dos processos e dos servidores envolvidos, propondo 
ações de melhoria, por meio de programas de aperfeiço-
amento contínuo na busca da eficiência e da austeridade 
administrativa;
VIII -  assegurar que as atividades e processos de trabalho 
de Planejamento e Gestão estejam em consonância com 
as diretrizes da FAMUC;
IX -  organizar o processo de Planejamento Coletivo e 
avaliação das atividades da Maternidade juntamente com 
a Diretoria Geral da Maternidade;
CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E INFRA-
ESTRUTURA
Art. 11 Compete à Coordenação de Gestão Financeira e 
Infra-estrutura:
I -  coordenar o gerenciamento dos processos de pro-
gramação de compras, controle de contratos e convênios, 
de Governança Hospitalar, de manutenção e central de 
equipamentos, de informática, da Central de Processa-
mento de Dados, de transporte e Faturamento;
II -  assegurar que as atividades administrativas e 
financeiras estejam em consonância com as instruções da 
Superintendência Administrativa e Financeira da FAMUC;

III -  gerenciar as atividades e analisar os resultados dos processos de seu órgão, considerando: planejamento e ges-
tão, gestão do trabalho e educação na saúde, vigilância da qualidade dos processos executados na unidade, vigilância 
de custos e gerenciamento de indicadores;
IV -  acompanhar e auxiliar nos processos licitatórios;
V -  realizar as ações em consonância com as exigências legais;
VI -  gerenciar a execução física e financeira de contratos, convênios, programas, projetos e atividades;
VII -  planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação com base nas 
diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS;
VIII -  participar das instâncias colegiadas de decisão, conferências de saúde e estimular a participação dos servidores e 
das instâncias de participação popular em que forem convocados;
IX -  aprovar a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos de desenvolvimento humano, garantida 
a conformidade do atendimento;
X -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Seção I
Da Gerência de Apoio Administrativo e Serviços Gerais
Art. 12 Compete à Gerência de Apoio Administrativo e Serviços Gerais:
I -  gerenciar as atividades e processos de trabalho da Recepção, Portaria, Internação, Higienização e Rouparia, 
Secretárias e Gerenciamento de Resíduos Hospitalares;
II -  estimular, apoiar, oferecer condições e ferramentas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao bom 
funcionamento da Maternidade;
III -  participar das instâncias colegiadas de decisão, participar das conferências de saúde e estimular a participação 
dos servidores e das instâncias de participação popular em que forem convocados;
IV -  executar o processo de normalização, de forma participativa, das atividades e processos de trabalho de sua 
gerência, avaliando o cumprimento das rotinas;
V -  elaborar as escalas de trabalho dos profissionais sob sua responsabilidade e gerenciar o seu cumprimento;
VI -  definir a liberação de férias, folgas, licenças, participações em eventos educativos, garantida a conformidade do 
atendimento;
VII -  cumprir os fluxos estabelecidos pela SMS e FAMUC;
VIII -  executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 As competências previstas neste Decreto para cada órgão consideram-se atribuições e responsabilidade dos 
respectivos titulares dos cargos.
Art. 14 Cada diretoria, gerência de linha e gerência de que trata este Decreto poderá atuar em projetos especiais que 
lhes forem atribuídos, desde que pertinentes ao seu campo específico de competência.
Art. 15 O Organograma da Maternidade Municipal de Contagem é o constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 16 Revoga-se o Decreto no 578, de 22 de janeiro de 2007.
Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 898, de 11 de março de 2008
ANEXO I

Diretoria da
Maternidade 

Coordenação de Gestão 
Financeira e 

Infra-estrutura

Coordenação de Gestão 
do Trabalho e Educação 

na Saúde

Gerência de Apoio 
Administrativo e 
Serviços Gerais

Diretoria 
Técnica Adjunta

Coordenação de Apoio 
Diagnóstico e 
Terapêutico

Coordenação de 
Cuidados Perinatal

Gerência de
 Atenção à Mulher

Coordenação de 
Enfermagem

Gerência de 
Atenção Neonatal

Unidade de Controle 
de Infecção 
Hospitalar

DECRETO nº 899, de 12 de março de 2008
Cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Contagem – GGIM e dá outras providencias
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o Convênio de Coo-
peração Federativa/MJ/Nº 062/2007, que visa a institucionalização do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI no Município de Contagem;
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Contagem – GGIM, instância colegiada de deliberação 
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e coordenação, no âmbito do Município de Contagem, 
conforme Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI, instituído pela Lei Federal nº 
11530, de 24 de outubro de 2007.
Art. 2º O GGIM - Contagem vincula-se a Secretaria Muni-
cipal de Governo – SEGOV.
Art. 3º São atribuições do GGIM - Contagem:
I -  articular no sentido de tornar mais ágil e eficaz a 
comunicação entre os órgãos que o integram, a fim de 
apoiar as Secretarias Municipais, as polícias estaduais 
e federais e as demais instituições participantes na 
fiscalização administrativa e na prevenção e repressão da 
violência e criminalidade;
II -  contribuir para a harmonização da atuação e in-
tegração operacional dos órgãos municipais, estaduais e 
federais de fiscalização, prevenção criminal, investigação 
e informações, respeitando as respectivas competências e 
atribuições;
III -  analisar dados e estudos sobre a violência criminal 
no Município de Contagem a fim de subsidiar a ações de 
prevenção e repressão;
IV -  propor ações integradas nas áreas de fiscalização, 
defesa social, segurança urbana e políticas sociais que 
atuem de forma preventiva, no nível municipal e acompa-
nhar sua implementação e resultados;
V -  propor a padronização de procedimentos adminis-
trativos tendo em vista a maior eficiência da integração 
entre os diversos organismos de fiscalização, prevenção e 
combate à violência criminal no Município;
VI -  instituir Grupos Temáticos para tratar de assuntos 
específicos;
VII -  deliberar sobre as ações estratégicas para combater 
a criminalidade de forma preventiva e repressiva;
VIII -  atuar de forma sistêmica e complementar às ações 
dos órgãos constituídos, respeitando suas competências.
Art. 4º O GGIM - Contagem será constituído por re-
presentantes dos seguintes órgãos do Poder Executivo 
Municipal:
I -  Gabinete da Prefeita
II -  2 representantes da Secretaria Municipal de Gover-
no, sendo um do Comando Geral da Guarda Municipal;
III -  Secretaria Municipal de Saúde;
IV -  Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultu-
ra;
V -  Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimen-
to Social;
VI -  Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de 
Contagem - TransCon;
§1º Os representantes do Poder Executivo municipal, bem 
como seus respectivos suplentes, serão designados pelos 
titulares das respectivas pastas.
§2º O GGIM - Contagem poderá solicitar a participação, 
na condição de convidados, de representantes de outros 
órgãos do Poder Executivo Municipal.
Art. 5º Na composição do GGIM -Contagem será assegura-
da a participação de representantes dos seguintes órgãos 
e instituições que atuam no Município:
I – Ministério da Justiça: Coordenador Estadual do 
PRONASCI
II - Polícia Federal;
III – Polícia Rodoviária Federal;
IV – Secretaria de Estado de Defesa Social;
V – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
VI – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VII – Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais;
§1º Cada órgão ou instituição poderá designar um titular 
e um suplente.
§2º O GGIM - Contagem poderá solicitar a colaboração de 
entidades públicas ou privadas no que for necessário ao 
cumprimento de suas atribuições.
§3º O GGIM - Contagem poderá solicitar a participação, 
na condição de convidados, de representantes do Poder 
Judiciário Estadual, do Ministério Público Estadual e da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
§4º O GGIM – Contagem deverá interagir com os fóruns 
municipais e comunitários visando o estabelecimento da 
política municipal preventiva de segurança pública.
Art. 6º As atividades dos membros do GGIM não serão re-
muneradas, sendo consideradas serviço público relevante.
Art. 7º O GGIM - Contagem terá uma Secretaria Executiva 
responsável pela gestão e execução de suas deliberações 
e pela coordenação das ações preventivas do PRONASCI.
§1º A secretaria-executiva do GGIN – Contagem será 
exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal 
de Governo.
§2º O secretário-executivo do GGIN – Contagem poderá 
expedir os atos complementares ao fiel cumprimento 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 900, de 12 de março de 2008
Dispõe sobre a extinção da Companhia Urbanizadora de 
Contagem – CUCO e dá outras providências
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei 
nº 4.120, de 21 de novembro de 2007;
DECRETA:
Art. 1º Fica extinta a Companhia Urbanizadora de Con-
tagem – CUCO, devendo ser o Balanço de Encerramento 
encaminhado, pelo Liquidante, à Controladoria Geral do 
Município, para auditoria.
Art. 2º O patrimônio porventura remanescente da 

CUCO será incorporado ao patrimônio do Município de 
Contagem;
Art. 3º O passivo da CUCO será assumido pelo Município 
de Contagem, na forma da lei.
Art. 4º Este Decreto entre em vigor na data de sua 
publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 12 de março de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO DE PENSÃO N° 076
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, 
conferida nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º 
030/2005, publicado no Diário Oficial do Município em 31 
de janeiro de 2005, com fundamento no artigo 9º, inciso 
III, da Lei Complementar n.º 005, de 12 de julho de 2005, 
CANCELA A PENSÃO POR MORTE, concedida através do 
ATO DE PENSÃO n.º 007/2005, a MAZILDA CARVALHO 
DE ABREU, inscrita no CPF sob o n.º 660.342.136-49, em 
virtude do falecimento do ex-servidor ONOFRE FRANCIS-
CO SIMÕES, matrícula n.º 05.683-9, inscrito no CPF sob 
o n.º 225.997.046-53, aposentado no cargo de Oficial de 
Manutenção e Obras III, Nível IV, Grau “F”,  a partir de 14 
de dezembro de 2007. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 27 de 
fevereiro de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA N° 723
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, conforme delegação de competência, con-
ferida nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal n.º 
030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 
31 de janeiro de 2005; RETIFICA o ATO DE APOSENTA-
DORIA  n.º 719, de 20 de fevereiro de 2008, publicado no 
Diário Oficial de Contagem em 25 de fevereiro de 2008, 
conforme abaixo descrito:
ONDE SE LÊ: a servidora ANGELINA ANTONIETA DA SILVA 
LEIA-SE: a servidora ANGELINA ANTONIETA DA SILVA 
ROSALINO 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 28 de 
fevereiro de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
 Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA N° 728 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM, conforme delegação de competência, 
conferida nos termos do art. 2º do Decreto Municipal 
n.º 030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem 
em 31 de janeiro de 2005, CONCEDE APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA por tempo de contribuição, com proventos 
mensais integrais, calculados pela última remuneração, 
nos termos dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/2003, a servidora MARIA LUÍZA ALVARES DE 
OLIVEIRA, matrícula n.º 05.511-5, inscrita no CPF sob o 
n.º 384.940.866-34, no cargo de Professor de Educação 
Básica 1, Nível I, Grau “C”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, Esportes e Cultura, a partir de 7 de março 
de 2008. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 11 de março 
de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

ATO DE APOSENTADORIA N°729
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 
suas atribuições legais, CONCEDE APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos mensais integrais, calculados 
pela média aritmética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso 
I, combinado com os parágrafos 3º e 17 da Constituição 
da República, ao Servidor JORGE WALTER NOCITO BO-
FFANO, matrícula n.º 027028-8, inscrito no CPF sob o n.º 
627.419.266-20, no cargo de Médico 
Clínico Geral, Nível VI, Grau “F”, lotado na Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 
a partir de 6 de dezembro de 2007. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 12 de março 
de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita Municipal de Contagem

ATO DE PENSÃO N° 078 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, conforme delegação de competência, con-
ferida nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal n.º 
030/2005, publicado no Diário Oficial de Contagem em 31 
de janeiro de 2005; RETIFICA o ATO ADMINISTRATIVO DE 
n.º 21.724, de 14 de agosto de 2003, publicado no Diário 
Oficial do Município em 25 de agosto de 2003, conforme 
abaixo descrito:
ONDE SE LÊ: CONCEDE pensão especial à Selma Silveira 

Jorge, viúva do servidor Leonel José Jorge, detentor do 
cargo de Auxiliar de Serviços II, Nível II, Grau “B”, retroa-
gindo seus efeitos a 5 de maio de 2003;
LEIA-SE: CONCEDE PENSÃO POR MORTE a SELMA 
SILVEIRA JORGE, inscrita no CPF sob o n.º 952.747.076-53, 
na qualidade de cônjuge, a VANESSA SILVERIA JORGE, 
inscrita no CPF sob o n.º 093.886.426-27 e a RAFAEL 
SILVÉRIO JORGE, inscrito no CPF sob o n.º 099.189.806-05, 
ambos na qualidade de filhos do ex-servidor LEONEL JOSÉ 
JORGE, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços II, Nível 
II, Grau “B”, lotado na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, até que completem 18 (dezoito) anos, na 
proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três 
décimos percentuais) do benefício para cada um, retroa-
gindo seus efeitos a 5 de maio de 2003.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 11 de março 
de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária de Administração do Município de Contagem

ATO DE PENSÃO N° 077
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme 
delegação de competência e nos termos do Decreto nº. 
30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de 
Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no 
disposto pelo art. 40, § 7º da Constituição da República, 
art. 2º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004 e nos termos 
dos artigos 27, inciso II, alínea “a” e 46 da Lei Municipal 
Complementar n.º 005, de 12 de julho de 2005, concede 
PENSÃO POR MORTE, a contar de 7 de fevereiro de 2008, 
data do falecimento da ex-servidora, MARIA APARECIDA 
PINTO ROCHA, matrícula nº. 02.455-4, inscrita no  CPF sob 
o n.º 530.877.636-91, aposentada  no cargo de Assistente 
Administrativo II, Nível V, Grau “G”, com direito à remu-
neração do cargo de Assessor de Secretaria Municipal, 
Nível VII,  ao cônjuge JOSÉ AUGUSTO ROCHA, inscrito no 
CPF sob o n.º 016.013.506-00. 
Palácio do Registro, em Contagem/MG, aos 11 de março 
de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

CITAÇÃO POR EDITAL
Contagem, 27 de fevereiro de 2008.
2ª PUBLICAÇÃO
Pela presente, fica a servidora Emília Rita Pereira, matrí-
cula 27548-4, citada para nos termos do artigo 157 da Lei 
2.160/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Contagem, apresentar defesa prévia escrita no Pro-
cesso Administrativo Disciplinar nº 01/005/2008, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados a partir da 3ª publicação 
deste edital.
Fica a processada cientificada que poderá fazer-se 
representar por advogado que terá vista aos autos na 
Secretaria da Corregedoria Municipal localizada na Praça 
Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves – 
Contagem/MG.
Rosilene Aparecida Barbosa
Corregedora Municipal
Presidente da Comissão Processante

- Assuntos Previdenciários -
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
O Município de Contagem, diante da obrigação de 
manter atualizado o registro cadastral dos beneficiários 
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -, nos 
termos do art.18 do Decreto nº 028, de 25 de janeiro de 
2005; CONVOCA os aposentados e pensionistas, ou re-
presentantes legalmente constituídos (curador ou tutor), 
a comparecerem na Gerência de Benefícios (Assuntos 
Previdenciários), da Secretaria Municipal de Administra-
ção, localizada no prédio-sede da Prefeitura do Município 
de Contagem, na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 
200 – Bairro Camilo Alves, no período de 14 de abril  a 16 
de maio de 2008.
Lembramos que o não comparecimento ao recadastra-
mento implicará na suspensão imediata do pagamento 
do benefício até que o beneficiário se manifeste. Não 
será aceita procuração.
Para fazer o recadastramento é necessário apresentar o 
formulário devidamente preenchido (frente e verso se 
houver)  e assinado, juntamente com original e cópia dos 
seguintes documentos: 
• Carteira de Identidade (RG),
• CPF,
• Último contra-cheque,
• Comprovante de residência,
• Certidão de nascimento com data de emissão 
atualizada - se filho (somente no caso de pensionista),
• Certidão de casamento com data de emissão atuali-
zada - se cônjuge (somente no caso de pensionista).
• Documento da curatela ou tutela ( somente para o 
representante legal)
Atendimento : em dias úteis de 2ª a 6ª feira
Horário:  de 9(nove) as 11(onze)  horas e de 14(quatorze) 
as 16(dezesseis) horas.

Cronograma de acordo com a letra inicial do nome:
PERÍODO BENEFICIÁRIOS
14 a 18 de abril/08 Aposentados de A a E
22 a 25 de abril/08 Aposentados de F a L
28 a 30 de abril/08 Aposentados  de M
05 a 09 de maio/08 Aposentados de N a S

12 a 16 de maio/08 Aposentados de T a Z e todos os 
pensionistas
Contagem, 11 de  março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DE JULGAMENTO
Julgo extinto o Processo Administrativo Disciplinar nº 
01/003/2008, sem resolução do mérito, face a perda de 
objeto em virtude do falecimento do servidor Francisco 
Eustáquio Kfuri, matrícula 20092-1, assistente escolar. 
Determino o arquivamento dos autos.
Registre-se. Publique-se.
Contagem, 04 de março de 2008.
Cleudirce Cornélio de Camargos
Secretária Municipal de Administração 

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/051/2007
Processado: Renato Milton Temponi Alencar 
 DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos do artigo 136, inciso I da Lei Municipal 
2160/90, acolho o relatório final da Comissão Processante 
para, nos termos do artigo 127, inciso II da Lei Municipal 
2160/90, julgar PROCEDENTE a portaria e aplicar a pena 
de DEMISSÃO ao servidor RENATO MILTON TEMPONI 
ALENCAR, matrícula nº 28889-6, auxiliar de biblioteca. 
Registre-se. Publique-se. 
    Palácio do Registro, 03 de março de 2008.
Marília Aparecida Campos
Prefeita de Contagem

EDITAL n. 01/2008
Concurso Público de Provas para provimento de cargos 
vagos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Contagem/MG.
A Exma. Senhora Marília Aparecida Campos, Prefeita do 
Município de Contagem, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, torna público 
que estarão abertas, no período indicado, inscrições para 
o Concurso Público para provimento de cargos do Quadro 
Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Con-
tagem, abaixo discriminados, nos termos da legislação 
vigente e das normas estabelecidas neste Edital.
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS
Os Códigos de Inscrição, a Denominação dos Cargos, 
o Número de Vagas, a Escolaridade mínima exigida (e 
outras exigências), a Jornada de Trabalho, o Regime 
Jurídico e os Vencimentos dos Cargos constam no Anexo 
I deste Edital.
A Síntese das Atribuíções de cada cargo consta no Anexo 
I deste Edital.
A Prefeitura concede os seguintes direitos e vantagens 
a seus servidores: vencimento; auxílio transporte;Vale 
Refeição e 13º salário.
2.DO NÚMERO DE VAGAS
O número de vagas a serem preenchidas neste Concurso é 
o estabelecido no anexo I deste Edital.
Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas às 
pessoas portadoras de deficiência, desde que haja compa-
tibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do 
candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos 
termos do art. 8º, § 2º, da Lei Municipal n. 2.160/90.
Ficam asseguradas 12% (doze por cento) das vagas aos 
negros nos termos da Lei Municipal n. 3.829, de 7 de 
julho de 2004, e dos termos dispostos neste Edital.
Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reser-
vadas às pessoas portadoras de deficiências e negros, elas 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
com estrita observância da ordem de classificação.
DAS VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Mu-
nicipal n. 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) 
das vagas deste Concurso para portadores de deficiência, 
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com 
a deficiência de que o candidato é portador.
Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade 
deste Concurso, 5% (cinco por cento) delas serão, igual-
mente, destinadas a candidatos portadores de deficiência 
já aprovados neste Concurso.
O candidato portador de deficiência, que se enquadrar 
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 
n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e 
na Lei Municipal n. 2.160/90 , poderá concorrer às vagas 
reservadas a portadores de deficiência. Para tanto, deve 
fazer essa opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
disponível no endereço eletrônico www.fundep.br 
O candidato portador de deficiência poderá concorrer, 
sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas 
a candidatos em tal condição, fazendo sua opção no 
Requerimento Eletrônico de Inscrição.
Para os fins preconizados no item 3.4, somente serão con-
sideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas 
que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do 
Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, conforme as definições a seguir.
Deficiência física: alterações completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mono-
paresia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, he-
miplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
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deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformi-
dades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho das funções.
Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis(dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz 
e 3.000Hz.
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é 
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor corre-
ção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições 
anteriores.
Deficiência mental: funcionamento intelectual signifi-
cativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunica-
ção, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos 
recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 
acadêmicas; lazer e trabalho.
Deficiência múltipla: associação de duas ou mais defici-
ências.
As condições especiais previstas nos §§ 1º e 2º do art. 40 
do Decreto n. 3.298/1999 deverão ser solicitadas por es-
crito, por meio do Requerimento de Tratamento Diferen-
ciado, disponível no site www.fundep.br. Após impresso 
e preenchido, deverá ser entregue juntamente com o 
Laudo Médico à Prefeitura Municipal de Contagem/Setor 
de Protocolo Geral, durante o período das inscrições, con-
forme determinado no item 5.4.1, ficando o deferimento 
do pedido condicionado à indicação constante do Laudo 
referido no item 3.33, e parecer favorável da Equipe 
Multidisciplinar designada pela Prefeitura Municipal de 
Contagem.
O atendimento às condições especiais solicitadas ficará 
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 
pedido. sendo o candidato responsável pelas informações 
constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição.
No período das inscrições, o candidato deverá protoco-
lizar o Laudo Médico e Requerimento de Tratamento 
Diferenciado no Setor de Protocolo Geral (Pça. Pres. 
Tancredo Neves, 200 Bairro Camilo Alves - Contagem, 
pessoalmente ou por procurador, dirigido à Prefeitura 
Municipal de Contagem - Ref. Laudo Médico – Concurso 
Público 01/2008-Prefeitura Municipal de Contagem, os 
documentos a seguir:
a)laudo médico original e expedido no prazo de até 90 
(noventa) dias antes do término das inscrições, atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID -, bem como a provável 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão 
de adaptação da prova. Ao laudo médico deverão ser 
anexadas as seguintes informações do candidato: nome 
completo, número do documento de identidade (RG), 
número do CPF, número do telefone, opção do cargo;
b)o candidato portador de deficiência visual, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, 
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, 
o formato adaptado da prova, observado o item 3.14 e 
3.14; 
c)o candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo adicional e/ou leitura de prova, além do envio da 
documentação indicada na alínea “a” deste item, deverá 
encaminhar solicitação, por escrito, com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área 
de sua deficiência, até o término das inscrições.
Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova 
ampliada serão oferecidas provas com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24.
Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem prova 
especial em Braile, serão oferecidas provas nesse sistema.
Aos candidatos que, dentro do período das inscrições, 
não atenderem os dispositivos mencionados no:
3.16.1.Item 3.13, alínea “a”, serão considerados não 
portadores de deficiência; 
3.16.2.Item 3.13, alínea “b”, não terão a prova especial 
preparada, seja qual for o motivo alegado;
3.16.3.Item 3.13, alínea “c”, não terão tempo adicional 
para realização das provas e/ou pessoa designada para a 
leitura da prova, seja qual for o motivo alegado.
O candidato portador de deficiência que não realizar a 
inscrição conforme as instruções constantes neste Edital 
perderá o direito de concorrer à reserva de vagas referi-
das no item 3.1 deste Edital.
O candidato portador de deficiência que não manifestar 
no ato da inscrição a necessidade de tratamento diferen-
ciado, não cumprindo o disposto nos itens 3.11 e 3.13, 
alínea ‘a’ deste Edital, terá as provas objetivas preparadas 
nas mesmas condições dos demais candidatos, não lhe 
cabendo qualquer questionamento no dia das provas ou 
posteriomente.
A comprovação da tempestividade da entrega dos 
documentos será atestada pela data de entrega no 
Requerimento protocolizado.
Encerrado o período das inscrições, a Equipe Multidisci-
plinar designada pela Prefeitura Municipal de Contagem 
analisará o laudo médico encaminhado pelo candidato, 
verificando se há correspondência entre a Classificação 
Internacional de Doença – CID – constante do respectivo 
laudo e as exigências do Decreto n. 3.298/1999 e suas 
alterações. Em caso negativo, a inscrição como candidato 
portador de deficiência será indeferida; o candidato, 
nessas circunstâncias será inscrito no concurso como 
candidato às vagas de ampla concorrência.

A FUNDEP divulgará, por meio da Internet, a relação dos 
candidatos que tiverem suas inscrições e/ou pedido de 
tratamento diferenciado indeferidos conforme parecer 
da Equipe Multidisciplinar designada pela Prefeitura 
Municipal de Contagem.
O candidato portador de deficiência participará do con-
curso público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao 
horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos.
O candidato de que trata o subitem 3.1, se classificado na 
forma do item 7 e subitens, será submetido à avaliação 
médica, solicitada pela Comissão responsável pelo Con-
curso Público simplificado.
A Comissão responsável pelo Concurso Público, com base 
no resultado da avaliação decidirá, de forma terminativa, 
sobre a qualificação do candidato como portador de 
deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com 
a atividade pela qual optou por concorrer, não cabendo 
recurso dessa decisão.
Os candidatos considerados portadores de deficiência, se 
classificados, além de figurarem na lista geral de classifi-
cação, terão seus nomes publicados em separado.
Caso o candidato não tenha sido qualificado como 
portador de deficiência ou sua deficiência não tenha sido 
julgada compatível com a atividade pela qual optou por 
concorrer, passará para a relação de ampla concorrência, 
obedecida rigorosamente a ordem de classificação, não 
cabendo recurso dessa decisão.
Caso o candidato não compareça para se submeter à 
avaliação médica, este será considerado desistente e, 
conseqüentemente, eliminado do Concurso Público.
As contratações reservadas a portadores de deficiên-
cias não firmadas reverterão aos demais candidatos 
classificados, de ampla concorrência, observada a ordem 
classificatória dos quais foram subtraídas.
4.DAS VAGAS PARA OS NEGROS OU PARDOS
4.1.Em conformidade ao disposto na Lei Municipal nº 
3.829, de 7 de junho de 2004, e dos termos dispostos 
neste Edital e seus anexos, ficam reservadas 12% (doze 
por cento) das vagas aos negros.
4.2.O candidato deverá declarar no Requerimento 
Eletrônico de Inscrição como de cor negra ou parda, 
pertencente à raça/etnia negra prevista no inciso II do art. 
3º do Decreto nº 13.961, de 14 de novembro de 2002.
4.3.Os candidatos de cor negra ou parda deverão proto-
colizar, na Prefeitura Municipal de Contagem/Setor de 
Protocolo Geral, Praça Presidente Tancredo Neves,200 – 
Bairro Camilo Alves – Contagem/MG., a cópia da certidão 
de nascimento autenticada em cartório, comprovando tal 
condição e/ou uma declaração atestando quanto à cor 
negra ou parda, até o 4º (quarto) dia útil após a divulga-
ção do gabarito das provas. 
4.4.A análise da documentação será realizada pela Comis-
são de Concursos designada pela Prefeitura Municipal de 
Contagem/MG.
4.5.Concluindo a Comissão pela declaração indevida do 
candidato quanto à cor negra ou parda, este não será 
considerado habilitado a concorrer às vagas reservadas e 
seu Requerimento Eletrônico de Inscrição será cadastrado 
para concorrer às vagas de ampla concorrência.
4.6.Detectada a falsidade da declaração prevista no item 
4.5 deste Edital, em qualquer época, o candidato infrator 
sujeitar-se-á às penas da lei.
4.7.O não atendimento ao item 4.3 deste Edital implica a 
exclusão do candidato da listagem de resultado, específi-
ca para negros.
4.8.Os candidatos às vagas destinadas aos negros ou 
pardos participarão deste Concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne às 
exigências estabelecidas neste Edital.
5.DAS INSCRIÇÕES
5.1.Das condições para inscrição
5.1.1.Poderá se inscrever o candidato:
a)brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, 
a que foi deferida a igualdade nas condições previstas no 
§ 1º do art. 12 da Constituição Federal;
b)em dia com as obrigações eleitorais;
c)em dia com as obrigações militares, se do sexo mascu-
lino;
d)que tenha 18 (dezoito) anos completos na data da 
posse;
e)que esteja em gozo dos direitos políticos;
f)que declare, no Requerimento de Inscrição, que atende 
às condições exigidas e se submete às normas expressas 
neste Edital.
5.2.Disposições gerais sobre as inscrições
5.2.1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
das presentes instruções e a aceitação das condições do 
concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhe-
cimento.
5.2.2.A exatidão das informações prestadas no Requeri-
mento Eletrônico de Inscrição é de inteira responsabilida-
de do candidato ou de seu procurador, dispondo a Prefei-
tura Municipal de Contagem do direito de determinar o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis, se forem constatados:
a)preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados;
b)rasuras;
c)dados inexatos, inverídicos ou falsos.
5.2.3.O candidato somente poderá concorrer para um 
cargo, devendo especificá-lo no requerimento Eletrônico 
de inscrição, conforme códigos contidos no Anexo I deste 

Edital.
5.2.4.Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa 
eletrônico, via postal, fac-símile (fax), transferência ou 
depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital.
5.2.5.A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNDEP 
não se responsabilizam por inscrições não recebidas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, falhas de impressão, bem como por outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos 
dados e a efetivação do pagamento da Taxa de Inscrição.
5.2.6.Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências 
de inscrições entre pessoas, alteração de locais de reali-
zação das provas e alteração da inscrição do concorrente 
na condição de candidato da ampla concorrência para a 
condição de portador de deficiência.
5.2.7.O Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor 
pago referente à Taxa de Inscrição são pessoais e intrans-
feríveis.
5.2.8.O pagamento da Taxa de Inscrição, por si só, não 
confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas 
deste Concurso Público.
5.2.9.O valor da Taxa de Inscrição não será devolvido 
ao candidato, salvo nas hipóteses de anulação ou de 
não realização do concurso previstas na Lei Estadual n. 
13.801, de 26 de dezembro de 2000, que dispõe sobre 
essa matéria.
5.2.10.A FUNDEP enviará ao candidato, pelos Correios, 
para o endereço informado no Requerimento Eletrônico 
de Inscrição, o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), 
que conterá a indicação do horário e local de realização 
das provas e o disponibilizará no endereço eletrônico: 
www.fundep.br.
5.2.11.Em caso de não-recebimento do Comprovante De-
finitivo de Inscrição, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
programada para a realização das provas, o candidato 
deverá entrar em contato com a FUNDEP, para as devidas 
orientações, pelo telefone (31)3409.6827, pelo e-mail: 
concursos@fundep.br, ou pessoalmente ou, ainda, por 
procurador, na Gerência de Concursos, na Avenida Presi-
dente Antônio Carlos, 6.627 – Unidade Administrativa II, 
3º andar - Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte-MG 
(acesso pela avenida Antonio Abraão Caram – portão 2), 
das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min – horá-
rio de expediente da Gerência de Concursos da FUNDEP.
5.2.12.É obrigação do candidato conferir, no Compro-
vante Definitivo de Inscrição (CDI), o nome, o número 
do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão 
expedidor e o cargo a que concorrerá.
5.2.13.Eventuais erros ocorridos no nome do candidato, 
no número do Documento de Identidade utilizado na 
inscrição ou na sigla do órgão expedidor serão anotados 
pelo Aplicador de Provas, no dia, no horário e no local 
de realização das provas e constarão no Relatório de 
Ocorrências.
5.3.Taxa de Inscrição
5.3.1.Os valores das taxas de inscrição são os constantes 
nesta tabela abaixo:

CARGOS TAXA

Nível Médio  R$35,00 (trinta e cinco reais)

Nível Superior R$55,00 (cinqüenta e cinco reais)

5.4.Período de inscrição 
5.4.1.As inscrições serão realizadas a partir das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 25 de março de 2008 até as 
19 horas (horário de Brasília) do dia 12 de abril de 2008, 
obedecidas às normas constantes neste Edital.
5.5.Do Requerimento Eletrônico de Inscrição
5.5.1.As inscrições serão realizadas somente via internet, 
no endereço eletrônico http://www.fundep.br/concursos 
(clicar no link - Concursos).
5.5.2.Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico http://www.fundep.br durante o 
período das inscrições e, por meio do link correspondente 
ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conta-
gem, realizar sua inscrição, conforme os procedimentos 
estabelecidos a seguir:
a)ler atentamente o Edital e o Requerimento Eletrônico 
de Inscrição, disponíveis no endereço eletrônico;
b)preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, 
confirmar os dados cadastrados e a opção do cargo para 
a qual irá concorrer e transmitir os dados pela Internet;
c)gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do 
valor de inscrição correspondente;
d)efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância 
referente à inscrição expressa no subitem 5.3.1, de acordo 
com o cargo para a qual irá concorrer, até a data limite 
para encerramento das inscrições (12/04/2008).
5.5.3.Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de 
alteração do código opção referente ao cargo, bem como 
de devolução dos valores pagos a título de inscrição no 
certame.
5.5.4.O boleto bancário a que se refere o subitem 5.5.2, 
alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá 
ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para 
possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do 
código de barras e ser pago até o dia do vencimento 
(12/04/2008). A impressão desse documento em outro 
tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do 
candidato.
5.5.5.Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento de agências bancárias na localidade em que 

se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde 
que o pagamento seja feito no período de inscrição 
determinado neste Edital.
5.5.6.Para efetivação de sua inscrição, o candidato, após 
preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição deverá, 
obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor da 
inscrição impresso no boleto bancário na rede bancária, 
preferencialmente, no Banco do Brasil, observados os 
horários de atendimento e das transações financeiras 
de cada instituição bancária e observado o período de 
inscrição disposto no item 5.4.1, deste Edital.
5.5.7O boleto bancário ficará disponível, durante o 
período de inscrição, e deverá ser gerado e impresso para 
o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do 
preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição 
solicitado on-line.
5.5.8.A segunda via do boleto bancário somente estará 
disponível para impressão durante o período de inscrição 
determinado no item 5.4.1 deste Edital, ficando indispo-
nível a partir das 19 horas e 10 minutos do dia 12 de abril 
de 2008.
5.5.9.A inscrição somente será processada e validada 
após a confirmação do pagamento do valor da taxa de 
inscrição pela instituição bancária à FUNDEP.
5.5.10.Serão tornadas sem efeito as solicitações de 
inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data 
estabelecida no subitem 5.4.1, deste Edital, não sendo de-
vido ao candidato qualquer ressarcimento da importância 
paga extemporaneamente.
5.5.11.O valor da taxa de inscrição paga em duplicidade, 
ou para cargos diferentes, ou fora do prazo não será 
devolvido.
5.5.12.Havendo mais de uma inscrição paga, independen-
temente do cargo escolhido, prevalecerá à última inscri-
ção cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recente. 
As demais inscrições realizadas não serão consideradas e 
o valor da Taxa de Inscrição não será devolvido, mesmo 
que seja em cargos diferentes.
5.5.13.Não haverá restituição da taxa de inscrição, exceto 
no caso previsto na Lei Estadual n. 13.801, de 26 de 
dezembro de 2000, que dispõe sobre a devolução da taxa 
de inscrição em concurso público não realizado.
5.5.14.A FUNDEP enviará e-mail confirmando o paga-
mento da inscrição. Caso não o receba, o pagamento do 
boleto bancário será o comprovante de que o candidato 
requereu sua inscrição neste concurso. Para esse fim, 
o boleto deverá ser autenticado até a data limite do 
vencimento (12/04/2008), não sendo considerado o com-
provante de simples agendamento de pagamento.
5.5.15.Não será válida a inscrição cujo pagamento seja 
realizado em desobediência às condições previstas neste 
Edital.
5.5.16.A declaração falsa ou inexata dos dados constantes 
no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” determinará 
o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.
5.5.17.As informações prestadas no Requerimento 
Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilida-
de do candidato, reservando-se à FUNDEP o direito de 
excluir deste Concurso Público aquele que não preencher 
o respectivo requerimento de forma completa, correta e 
legível, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos. 
5.5.18.Não se exigirá do candidato inscrito a cópia do 
documento de identidade, sendo de sua exclusiva respon-
sabilidade a veracidade dos dados informados no ato de 
inscrição, sob as penas da lei.
5.5.19.As informações constantes no “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição” serão de inteira responsabili-
dade do candidato, eximindo-se a Prefeitura Municipal 
de Contagem e a FUNDEP de quaisquer atos ou fatos 
decorrentes de informações incorretas, endereço inexato 
ou incompleto ou código incorreto referente ao cargo 
fornecido pelo candidato.
5.5.20.Não serão aceitos os Requerimentos de inscrição 
que não atenderem rigorosamente o estabelecido neste 
Edital.
5.5.21.Este Edital poderá ser retirado pelo candidato, 
por download do arquivo, no endereço eletrônico http://
www.fundep.br .
5.5.22.A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNDEP 
eximem-se de quaisquer despesas com viagens e estada 
dos candidatos para prestar as provas do Concurso. 
5.5.23.O horário e local para realização das provas 
serão informados por meio do Comprovante Definitivo 
de Inscrição – CDI - encaminhado aos candidatos por 
intermédio dos Correios. Para tal, é imprescindível que 
o endereço constante no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição esteja correto e completo, inclusive, com a 
indicação do CEP.
5.5.24.O envio de comunicação pessoal dirigida ao candi-
dato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo não 
recebido, não desobriga o candidato de consultar o site 
http://www.fundep.br/concursos para obter as informa-
ções necessárias sobre horários e locais das provas. 
5.5.28.O Requerimento Eletrônico de Inscrição efetuado 
via Internet somente será acatado após emissão do 
Comprovante de Operação pela instituição bancária 
que recebeu o pagamento correspondente, não sendo 
concretizada a inscrição que, por qualquer motivo, não 
for confirmado ou comprovado o pagamento da taxa de 
inscrição. 
6.DAS PROVAS
6.1.Da realização das Provas
6.1.1.As Provas Objetivas serão realizadas no dia 25 de 
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maio de 2008, em horário e local a serem informados no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).
6.1.2.A seleção dos candidatos será feita por meio de Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
6.1.3.As Provas Objetivas para todos os cargos terão caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 
100 (cem) pontos no seu conjunto. Essa prova será constituída de um total de 40 (quarenta) questões de múltipla esco-
lha com 4 (quatro) opções de respostas sendo apenas uma opção correta. As questões terão o valor de 2,5 (dois e meio) 
pontos cada. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluído a marcação das respostas na Folha de Respostas.
6.1.4.O Concurso Público para todos os cargos obedecerá às características especificadas no quadro a seguir:

Códi-
go

Cargos

Matemá-
tica Valor 
de cada 
Questão: 
2,5 (dois 
e meio 
Pontos)

Conhecimentos 
Gerais Valor de 
cada questão: 
2,5 (dois e meio 
pontos)

Legisla-
çãoValor 
de cada 
questão: 
2,5 (dois 
e meio 
pontos)

Noções de 
Informática 
Valor de cada 
questão: 2,5 
(dois e meio 
pontos) 

Conheci-
mentos 
Específicos 
Valor 
de cada 
questão: 
2,5 (dois 
e meio 
pontos) 

101 Assistente Administrativo I 10 05 05 05 15

102 Auxiliar de Biblioteca Escolar 10 05 05 05 15

103 Auxiliar de Secretaria Escolar 10 05 05 05 15

104 Fiscal de Posturas Municipais II 10 05 05 - 20

201 Procurador Municipal I - 10 05 - 25

202 Técnico Superior em Administração I - 10 05 - 25

203
Técnico Superior em Assuntos Sócio-
Econômicos I(Economia)

- 10 05 - 25

204
Técnico Superior em Edificações e 
Obras Públicas I (Arquiteto)

- 10 05 - 25

205
Técnico Superior em Edificações e 
Obras Públicas I (Engenheiro Civil)

- 10 05 - 25

206
Técnico Superior em Meio Ambiente I 
(Biólogo)

- 10 05 - 25

207
Técnico Superior em Meio Ambiente I 
(Geólogo)

- 10 05 - 25

208 Técnico Superior em Serviço Social I - 10 05 - 25
6.2.Das condições de realização das provas
6.2.1.O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de sessenta minutos do horário 
fixado para realização das provas, portando somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta – lápis, borracha, docu-
mento legal de identificação com foto, assinatura e filiação e, preferencialmente, o seu CDI.
6.2.2.Em hipótese alguma será permitido:
a)o ingresso de candidato nos locais de provas, após o fechamento dos portões;
b)ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico pré-
determinados e informados no CDI;
c)o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao certame, em qualquer dos estabelecimentos onde se farão 
provas, durante a realização delas, salvo o previsto no item 6.2.24 e seguintes, deste Edital.
6.2.3.No caso de perda ou roubo do Documento de Identidade, o candidato poderá apresentar outro documento de 
identificação equivalente e, ainda, se necessário, ser submetido à identificação especial, que compreende a coleta de 
assinatura e impressão digital em formulário próprio.
6.2.4.Serão considerados Documentos de Identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercí-
cio profissional - Ordens, Conselhos e outros; passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional 
de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
6.2.5.Os documentos deverão estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candi-
dato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.
6.2.6.Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencido, ilegíveis, não-identificáveis e/ou 
danificados.
6.2.7.O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessário, 
submetido, também, à identificação por meio de impressão digital coletada no local.
6.2.8.Não haverá segunda chamada para as Provas Objetivas, realizadas em etapa única, deste Concurso, ficando o 
candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do processo.
6.2.9.Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de duração das provas em razão de afastamento do candida-
to da sala de provas.
6.2.10.Após ser identificado e também assinar a Lista de Presença, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 
acompanhado de um Fiscal de Aplicação de Provas.
6.2.11.O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documen-
to de identidade.
6.2.12.A inviolabilidade das provas será comprovada no momento de rompimento do lacre dos malotes, mediante 
termo formal e na presença de, no mínimo, dois candidatos, nos locais de realização das provas.
6.2.13.Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, códigos, 
manuais, impressos ou anotações.
6.2.14.O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua responsabilidade. O uso de bipe, telefone celular, walkman, gravador, agenda 
eletrônica, pagers, note book, calculadora, palm-top, relógio digital ou qualquer outro equipamento eletrônico trans-
missor ou receptor acarretará a exclusão do candidato do certame.
6.2.15.Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que 
porventura venham a ser entregues na Gerência de Concursos da FUNDEP, serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
6.2.16.O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especifica-
dos no item 6.2.14 deste Edital, mesmo que desligado, poderá ser eliminado do Concurso.
6.2.17.É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização das provas.
6.2.18.Será, também, eliminado do Concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações:
a)deixar o local de realização da prova sem a devida autorização;
b)tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
c)proceder de forma a tumultuar a realização das provas;
d)usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
e)deixar de atender as normas contidas no Caderno de Provas e demais orientações expedidas pela FUNDEP.
6.2.18.Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta 
esferográfica - tinta azul ou preta -, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitado o contido 
no item 3.4 e em seus subitens.
6.2.19.O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respos-
tas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização de leitura óptica dela.
6.2.20.Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo em situações que 
a FUNDEP julgar necessária.
6.2.21.Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, sua Folha de Respostas assina-
da.
6.2.22.O candidato somente poderá deixar o local em que estiver fazendo as provas, 60 (sessenta) minutos após o 
início das mesmas.
6.2.23.As instruções constantes na Folha de Respostas e no Caderno de Provas complementam este Edital e deverão ser 
seguidas pelo candidato.
6.2.24.A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim 
o requeira conforme o disposto no item 6.2.29, deste Edital.
6.2.25.Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.2.26.Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local do 
Concurso.
6.2.27.A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 
indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coorde-

nação do Concurso.
6.2.28.A candidata, durante o período de amamentação, 
será acompanhada de “fiscal” da FUNDEP que garantirá 
que sua conduta esteja de acordo com os termos e condi-
ções deste Edital.
6.2.29.A solicitação deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias úteis antes da data de realização da prova, por 
meio de requerimento, datado e assinado, entregue 
pessoalmente ou por terceiros ou enviado, via FAX 
(31)3409-6826 ou e-mail: concursos@fundep.br – A/c. 
FUNDEP (A/C. Gerência de Concursos) – Ref. Amamenta-
ção – Concurso Público Prefeitura Municipal de Contagem 
– Avenida Antônio Carlos, 6.627 – Unidade Administrativa 
II - 3º andar, Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte – 
MG (acesso pela avenida Antonio Abraão Caram – portão 
2). 
6.2.30.A candidata que não apresentar a solicitação 
no prazo estabelecido no item anterior, seja qual for 
o motivo alegado, poderá não ter a condição especial 
requerida.
6.2.31.A entrega da solicitação feita pessoalmente ou 
por terceiro deverá obedecer ao horário de atendimento 
da FUNDEP/Gerência de Concursos, ou seja, das 9h às 
11h30min ou das 13h30min às 16h30min.
6.2.32.O atendimento às condições solicitadas ficará sujei-
to à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido pela 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.
7.DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 
DESEMPATE
7.1.Será aprovado o candidato que obtiver 60% (sessenta 
por cento) do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva.
7.2.Havendo empate na totalização dos pontos das 
provas objetivas, após a observância do disposto no pará-
grafo único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º. 
De outubro de 2003 – Estatuto do Idoso - terá preferência 
o candidato que, sucessivamente:
a)Tiver obtido o maior número de pontos na prova de 
Conhecimentos Específicos;
bTiver obtido o maior número de pontos na prova de 
Legislação;
c)Tiver obtido o maior número de pontos na prova de 
Conhecimentos Gerais;
d)Persistindo o empate, o candidato que for, comprova-
damente, o mais idoso.
7.3.No Resultado Final, os candidatos aprovados e classifi-
cados constarão da respectiva listagem na ordem decres-
cente do total de pontos obtidos na Prova Objetiva. 
7.4.Os candidatos inscritos como portadores de deficiên-
cia ou negros/pardos e que solicitaram candidatar-se às 
vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, 
além de figurarem na lista geral de classificação, terão 
seus nomes publicados em separado.
7.5.O resultado final deste Concurso será publicado no 
Diário Oficial de Contagem em ordem de classificação 
e estará disponível, para consulta dos candidatos nos 
endereços eletrônicos www.fundep.br. e www.contagem.
mg.gov.br
8.DOS RECURSOS
8.1.Caberá interposição de recursos, fundamentados pe-
rante a FUNDEP, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 
do primeiro dia subseqüente à data de divulgação pela 
Internet – www.fundep.br - do objeto do recurso, nesta 
ordem:
a)contra questão da Prova Objetiva e gabarito corres-
pondente;
b)contra o resultado da Prova Objetiva e classificação 
final, desde que se refira a erro de cálculo das notas;
8.2.Admitir-se-á um único recurso por questão, por 
candidato, relativamente ao gabarito oficial, e não serão 
aceitos recursos coletivos.
8.3.Caso seja anulada alguma questão da prova, os pon-
tos correspondentes serão atribuídos a todos os candida-
tos, independentemente de interposição de recurso.
8.4.Alterado o Gabarito Oficial, de ofício, pela Comissão 
de Concurso ou por força de provimento de recurso, as 
provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito, 
não sendo, nesta hipótese, aplicado o disposto no item 
anterior.
8.5.Os recursos mencionados no item 8.1 e subitens deve-
rão ser entregues em envelope fechado, tamanho ofício, 
contendo, na face frontal, os seguintes dados: 
Concurso Público – Prefeitura Municipal de Contagem – 
Edital n. 01/2008
Referência: (citar o objeto do recurso)
Nome do Candidato, número de inscrição e o cargo/
código de opção.
Os candidatos deverão entregar os recursos pessoalmente 
ou por terceiros na FUNDEP/Gerência de Concursos, situa-
da à Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627 – Unidade 
Administrativa II, 3º andar – UFMG/Campus Pampulha, 
em Belo Horizonte – MG, Belo Horizonte – MG. (acesso 
pela Avenida Antônio Abraão Caram – portão 2), das 9h 
às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min. 
A FUNDEP fornecerá ao candidato um protocolo de 
recebimento, atestando exclusivamente a entrega do 
envelope fechado. No protocolo, constarão o nome do 
candidato, o número de inscrição, cargo/código e data 
da entrega.
O recurso deverá obedecer às seguintes determinações:
ser, preferencialmente, digitado ou datilografado 
em duas vias (original e cópia), sendo as duas vias da 
FUNDEP; 
ser identificado na capa de cada recurso/questão confor-
me modelo a seguir:

Concurso Público – Prefeitura Municipal de Contagem – 
Edital n. 01/2008
Candidato: __________________________________________
Nº do documento de Identidade: 
_____________________________
Nº de Inscrição: ______________________________________
Recurso: _______________ (citar o objeto do recurso)
Nº da questão: __________ (apenas para recursos sobre o 
item 8.1 “a”)
Data: ___/___/___
Assinatura: __________________________________________
apresentar cada questão ou item em folha separada;
ser elaborado com argumentação lógica, consistente e ser 
acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo 
candidato para fundamentar seus questionamentos;
conter a indicação da nota atribuída que está sendo 
contestada;
não conter qualquer identificação do candidato no corpo 
do recurso.
8.7.Será indeferido, liminarmente, os recursos que:
a)não apresentarem argumentação lógica e consistente;
b)derem entrada fora dos prazos estabelecidos neste 
Edital;
c)forem encaminhados via SEDEX, fax, telegrama, Inter-
net ou Correios; 
d)forem interpostos em desacordo com o determinado 
neste Edital.
8.7.Os prazos previstos para interposição de recurso são 
preclusivos e comuns a todos os candidatos.
8.8.Para contagem do prazo de interposição de recursos, 
excluir-se-á o dia da divulgação e incluir-se-á o dia do 
vencimento, desde que coincida com dia de funciona-
mento normal da FUNDEP. Caso contrário – ou seja, se 
não houver expediente normal da FUNDEP -, o período 
previsto será prorrogado para o primeiro dia subseqüente 
de funcionamento normal dessa Fundação.
8.9.Não serão aceitos pedidos de reapreciação de 
recursos.
9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.A Comissão de Concurso Público designada pela 
Prefeitura Municipal de Contagem terá a responsabili-
dade de acompanhar a realização deste Concurso, como 
previsto neste Edital, e de julgar os casos omissos ou 
duvidosos.
9.2.A elaboração e correção da Prova Objetiva, bem como 
a avaliação dos dos recursos, será efetuada pela Gerência 
de Concursos da FUNDEP.
9.3.As publicações do Resultado Final e a homologação 
deste Concurso Público serão feitas no Diário Oficial do 
Município de Contagem, afixados na portaria da Prefeitu-
ra de Contagem e, ainda,disponibilizados nos endereços 
eletrônicos da FUNDEP: www.fundep.br/concursos e da 
Prefeitura: www.contagem.mg.gov.br.
9.4.É da exclusiva responsabilidade do candidato acom-
panhar, pelo Diário Oficial de Contagem, a publicação de 
todos os atos e comunicados referentes a este concurso.
9.5.As comunicações feitas pela FUNDEP ou pela Pre-
feitura Municipal de contagem, via correios, internet 
ou qualquer outro meio, não eximem o candidato da 
responsabilidade de acompanhamento pelo Diário Oficial 
de Contagem de todos os atos referentes a este concurso.
9.6.O prazo de validade deste Concurso Público é de 
2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
9.7.A aprovação neste Concurso Público não cria direito 
à nomeação e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosa-
mente à ordem de classificação final dos candidatos.
9.8.A lotação dos candidatos aprovados será feita pela Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
de Contagem.
9.9.Só poderão ser empossados os candidatos aprovados 
após a avaliação médica pelo setor de Medicina do Tra-
balho da Prefeitura Municipal de Contagem, que forem 
considerados aptos, física e mentalmente para o exercício 
do cargo, conforme Decreto Municipal n. 9.668/97.
9.10.Durante o prazo de validade deste Concurso Público, 
o candidato aprovado deverá manter seu endereço 
atualizado na Prefeitura Municipal de Contagem, visando 
eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da 
citada atualização, perdendo o direito à vaga no cargo 
para o qual foi classificado.
9.11.Só poderá ser empossado o candidato com a idade 
mínima de 18 (dezoito) anos.
9.12.O candidato convocado para nomeação deverá 
apresentar cópia autenticada ou cópia e original dos 
seguintes documentos:
a)Certidão de Nascimento ou de Casamento;
b)Carteira de Identidade;
c)Título de Eleitor e o comprovante de que está em dia 
com as obrigações eleitorais;
d)Cartão do CPF;
e)Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f)Cartão PIS/PASEP;
g)Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, expedido 
pela Gerência de Medicina do Trabalho da Prefeitura Mu-
nicipal de Contagem, nos termos do Decreto n. 9.668/97.
h)Laudo Psicológico favorável, emitido por clínica creden-
ciada pela Prefeitura Municipal de Contagem.
i)Diploma ou Certificado de conclusão do curso exigido 
para o cargo pretendido; 
    j) 02 (duas) fotografias 3x4;
    k) Registro no Conselho correspondente para o exercí-
cio da profissão;
9.13.Para os cargos que exigem experiência, a comprova-
ção deverá ser feita por meio de:
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a)Carteira de Trabalho, emitida pelo MTPS, acompanhada de declaração da empresa detalhando as funções do candi-
dato, ou
b)Certidão emitida por órgão federal, estadual ou municipal, detalhando as funções do candidato, ou
c)Documento comprobatório de prestação de serviços e inscrição no regime previdenciário, em se tratando de traba-
lhadores autônomos.
9.14.Neste caso, as fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, que, após verificação de cada um, 
serão devolvidos a cada candidato.
9.15.Independentemente de aprovação neste concurso público, não será admitido candidato ex-servidor que tenha 
sido demitido por processo administrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou por abandono de cargo público 
federal, estadual, municipal, fundações e autarquias públicas.
9.16.Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste Concurso Público, 
valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial de Contagem-DOC.
9.17.A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNDEP não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos e 
outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações que 
estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
9.18.Todas as informações referentes a este Concurso Público poderão ser obtidas, pessoalmente, na FUNDEP, pelos en-
dereços eletrônicos: www.fundep.br (clicar em concursos), www.contagem.mg.gov.br, ou pelo telefone (31)3409-6827.
9.19.Caberá à Prefeita do Município de Contagem a homologação deste Concurso Público, objeto do presente Edital.         
Contagem, 12 de março de 2008
_________________________________
Marília Aparecida Campos
Prefeita Municipal
Anexo I
Os Códigos de Inscrição, a Denominação dos Cargos, o Número de Vagas, a Escolaridade mínima exigida (e outras 
exigências), a Jornada de Trabalho, o Regime Jurídico e os Vencimentos dos Cargos.
Dos Códigos de Inscrição e a Denominação dos Cargos e vagas.

Códigode 
Inscrição

CARGO/FUNÇÃO VAGAS Total
Port. 
Defic.(5 
%)

Negros 
(12%)

101 Assistente Administrativo I 08 - 1

102 Auxiliar de Biblioteca Escolar 10 1 1

103 Auxiliar de Secretaria Escolar 05 - -

104 Fiscal de Posturas Municipais II 05 - -

201 Procurador Municipal I 02 - -

202 Técnico Superior em Administração I 01 - -

203 Técnico Superior em Assuntos Sócio-Econômicos I (Economia) 01 - -

204 Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas I (Arquiteto) 02 - -

205
Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas I (Engen-
heiro Civil)

02 - -

206 Técnico Superior em Meio Ambiente I (Biólogo) 01 - -

207 Técnico Superior em Meio Ambiente I (Geólogo) 01 - -

208 Técnico Superior em Serviço Social I 04 - -

Síntese das Atribuições dos Cargos
101. Assistente Administrativo I
Vencimento inicial: R$ 429,69
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Ensino Médio completo.
Descrição sumária: Executar serviços burocráticos de caráter rotineiro, emitir, datilografar/digitar, controlar, conferir, 
classificar e arquivar correspondência e documentos.
102. Auxiliar de Biblioteca Escolar
Vencimento inicial R$ 492,18 
Carga horária : 36 horas semanais 
Requisitos e Escolaridade : Ensino Médio Completo
Descrição: 
Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de pesquisas e estudo, orientando-os no uso dos catálogos 
e na localização de materiais bibliográficos e audio- visuais;
Conferir e registrar novos ítens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico;
Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audio-visuais da biblioteca; 
Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográ-
fico;
Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os correta-
mente nas estantes e armários, para facilitar a localização e uso;
Proceder a inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras;
Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audio- visual de acordo com normas pré- estabelecidas pela biblio-
teca;
Controlar pedidos de reservas e o empréstimos de livros e outros materiais, anotando as situações em fichas próprias;
Controlar devolução de livros e outros materiais emprestados e providenciar a recuperação com prazos para entrega 
vencidas, mediante rotinas próprias;
Separar e listar material bibliográfico a ser encaminhado para encadernação;
Colaborar para manter o acervo em bom estado de conservação;
Colaborar nas promoções culturais da biblioteca de acordo com programação estabelecida;
Colaborar na coleta e tabulação de dados, mediante utilização de formulários próprios, para o controle dos serviços 
desenvolvidos pela biblioteca;
Executar tarefas correlatas necessárias ao desempenho da função;
103. Auxiliar de Secretaria Escolar
Vencimento inicial: R$ 492,18
Carga horária: 36 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição sumária: Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao 
público, alunos e professores; de forma a cumprir as normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino, além 
de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção
104. Fiscal de Posturas Municipais II
Vencimento inicial: R$ 429,69
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Ensino Médio completo.
Descrição sumária: Efetuar inspeções para fazer cumprir normas do município que extrapolem o âmbito específico da 
fiscalização fazendária, da saúde pública e da execução de obras.
201. Procurador Municipal I
Vencimento inicial: R$ 1.484,10 
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior de Direito e inscrito na OAB.
Descrição sumária: Representar o Município em qualquer Juízo, ativa ou passivamente, seja como autor, réu, litiscon-
sorte assistente ou oponente, mediante delegação de poderes do Procurador Geral do Município.
202. Técnico Superior em Administração I
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Administração de Empresas.
Descrição sumária: Organizar, estruturar, conduzir e liderar atividades administrativas.
203. Técnico Superior em Assuntos Sócio Econômicos 1 (Economia)

Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Cursos Superior em Ciências Econômicas.
Descrição sumária: Realizar estudos técnicos, análises e pesquisas, bem como prestar assistência técnica aos servidores 
da Prefeitura Municipal na elaboração de plano e projetos em assuntos da área econômica.
204. Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas I (Arquitetura)
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Arquitetura.
Descrição sumária: Desenvolver estudos, projetos, pareceres e planos destinados à realização de obras públicas e a 
planificação e desenvolvimento urbano do Município e participar de elaboração de normas na sua Área de atuação.
205. Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas I (Engenharia Civil)
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Engenharia Civil.
Descrição sumária: Desenvolver estudos, projetos, pareceres e planos destinados à realização de obras públicas e a 
planificação e desenvolvimento urbano do Município e participar de elaboração de normas na sua Área de atuação.
206.  Técnico Superior em Meio Ambiente I (Biologia)
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Biologia.
Descrição sumária: Desenvolver estudos, projetos e pareceres relativos a controle, planificação e desenvolvimento 
ambiental do Município e participar de elaboração de normas na sua área de atuação.
207.  Técnico Superior em Meio Ambiente I (Geologia)
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Geologia.
Descrição sumária: Desenvolver estudos, projetos e pareceres relativos a controle, planificação e desenvolvimento 
ambiental do Município e participar de elaboração de normas na sua área de atuação.
208.  Técnico Superior em Serviço Social 1
Vencimento inicial: R$ 1.484,10
Regime Jurídico: Estatutário
Carga horária: 40 horas semanais
Requisitos e Escolaridade: Curso Superior em Serviço Social e Habilitação legal para exercício da profissão.
Descrição sumária: Prestar assistência a membros da comunidade local e a entidade que os congregam para identifica-
ção de problemas, levantamento de alternativas, prioridades e o encaminhamento aos setores competentes.
Anexo II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
O conteúdo e as bibliografias estarão a disposição do Candidato no endereço eletrônico da Fundep www.fundep.br a 
partir do período de inscrição. 
CRONOGRAMA BÁSICO – Edital 01/2008
Concurso Público Administração Direta – Município de Contagem

ATIVIDADE DATA

      PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Inscrição 25/03 a 12/04/08

Prova 25/05/2008

Entrega de Laudo Médico 
para candidatos portadores de 
deficiência conforme item 3.13, 
alínea “a”, do Edital

26 a 30/05/08

Entrega de declaração/docu-
mentação de negros e pardos 
conforme item 4.3, do Edital

26 a 30/05/08

Gabaritos/Divulgação 26/05/2008

Resultado – Prova Objetiva 09/06/2008

Homologação 19/06/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Corregedora do Município de Contagem, no exercício de suas atribuições, e considerando o disposto no parágrafo 2º 
do art. 3º, do Decreto n° 055, de 15 de março de 2005, convoca os servidores abaixo relacionados para comparecerem 
ao seu órgão de lotação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responderem por abandono de cargo:
Servidor (a) Matrícula
Maria Virgínia Rodrigues Caldas de Oliveira  128128-0
Carlos Magno Oliveira Rodrigues 27810-6
Contagem, 12 de março de 2008.
Rosilene Aparecida Barbosa
Corregedora Municipal

ATO DATA EMENTA

5.524 28/02/08

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Diretora do Pronto Socorro, Nível V, CPC 31, 

lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, LUCIENE JOVIA-

NO DE AQUINO, a partir de 14 de fevereiro de 2008.

5.525 28/02/08

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gerente de Linha de Apoio de Planejamento e 

Gestão, Nível IV, CPC 47, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC, IVAN DA MOTA BLACK, a partir de 14 de fevereiro de 2008.

5.526 28/02/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gestor de Urgência e Emergência, Nível VI, 

CPC 19, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, IVAN 

DA MOTA BLACK, a partir de 14 de fevereiro de 2008.

5.527 28/02/08

DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Refe-

rência FC-7, CFC 180, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, GEISA DE 

ANDRADE PONTES, matrícula nº. 17014-3, a partir de 17 de fevereiro de 2008.

5.528 28/02/08

DESIGNA, para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional – Núcleo Regional 

de Educação Industrial, Referência FC-7, CFC 180, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, ELAINE MARANGON DE OLIVEIRA, matrícula nº. 08811-0, a partir de 17 de 

fevereiro de 2008.

5.529 28/02/08

DESIGNA, para o exercício da Função Especial de Gerente Educacional, Referência FE-1, CFE 22, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, GEISA DE ANDRADE PONTES, 

matrícula nº. 17014-3,  a partir de 18 de fevereiro de 2008.

5.530 29/02/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 184, lotada 

na Secretaria Municipal de Governo, MARCIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA, a partir de 03 de 

março de 2008.

5.531 29/02/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Obras, Nível VIII, 

CPC 739, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, JOAO GUSTAVO LACERDA 

CONCEIÇÃO, a partir de 03 de março de 2008.
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5.532 29/02/08

TORNA SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº. 5.366, de 12 de fevereiro de 2008, que nomeia LU-

CIANA CYRINO PINTO COELHO, para o cargo de provimento em comissão de Encarregado, Nível I, 

CPC 143, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 

5.533 29/02/08

CANCELA LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida por meio do Ato Administrativo nº. 4.722, de 03 

de setembro de 2007, ao Servidor SINVAL BATISTA FERREIRA, titular do cargo de provimento efe-

tivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, matrícula nº. 15661-2, lotado 

na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, a partir de 26 de fevereiro de 2008.

5.534 03/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete, Nível I, CPC 79, lotada 

na Secretaria Municipal de Governo/Regional Bairro Ressaca, ZILÁ DE FÁTIMA NANTES DOS SAN-

TOS, a partir de 1º (primeiro) de março de 2008.

5.535 03/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete, Nível I, CPC 79, lotada 

na Secretaria Municipal de Governo/Regional Bairro Ressaca, ZILÁ DE FÁTIMA NANTES DOS SAN-

TOS, a partir de 1º (primeiro) de março de 2008.

5.536 03/03/08

CANCELA, a disponibilidade da Servidora TEREZA CRISTINA DE CASTRO RIOS DA COSTA REIS, 

titular do cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno I, Nível VII, Grau “A”, 

matrícula nº 31525-7, cedida à Prefeitura do Município de São Paulo, retornando a mesma às suas 

funções de origem, a 01 de março de 2008.

5.555 10/03/08

DESIGNA, para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “José 

Ovídio Guerra”, Referência FC-9, CFC 304, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esportes e 

Cultura, FERNANDO MARQUES PENA, matrícula nº. 16754-1, a partir de 27 de fevereiro de 2008, e 

Torna Sem Efeito o Ato Administrativo 5.543 datado de 04 de março de 2008

5.556 10/03/08

RETIFICA o Ato Administrativo nº. 5.419, de 18 de fevereiro de 2008, que exonera do cargo de 

provimento em comissão de Agente de Gabinete, Nível I, CPC 01, lotado na Secretaria Municipal 

de Governo, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, matrícula n° 32207-5, no tocante a partir de, conforme 

abaixo descrito:Onde se lê: (...) a partir de 15 de fevereiro de 2008.Leia-se:        (...) a partir de 23 

de fevereiro de 2008.

5.557 10/03/08

RETIFICA o Ato Administrativo nº. 5.441, de 21 de fevereiro de 2008, que concede férias prêmio, 

referente ao 1º qüinqüênio 2003/2008, a Servidora LUCILENE ALVES LAS CASAS BRAGA, titular 

do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, 

matrícula nº 27660-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, no tocante 

pelo período, conforme abaixo descrito:

Onde se lê: (...) pelo período de 10 de março de 2008 à 10 de maio de 2008.

Leia-se:        (...) pelo período de 18 de março de 2008 à 18 de maio de 2008.

5.558 10/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão Diretor de Manutenção de Infra-estrutura Viá-

ria, Nível V, CPC 913, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, JOSÉ EDUARDO 

DE SOUZA, a partir de 17 de março de 2008.

5.559 10/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Atividades Urbanas, Nível V, CPC 

925, matrícula n° 23535-0, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA, a partir de 03 de março de 2008.

5.560 10/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Informações da Guarda Munici-

pal, Nível III, CPC 803, lotado na Secretaria Municipal de Governo, CRISTIANO MARQUES MOURA, 

a partir de 10 de março de 2008.

5.561 11/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 262, ma-

trícula n° 31367-0, lotada na Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Eldorado, LUIZ 

CLÁUDIO DE SOUZA, a partir de 10 de março de 2008.

5.562 11/03/08

 NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo, Nível III, CPC 833, 

lotado na Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Eldorado, LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA, 

a partir de 10 de março de 2008.

5.563 11/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo, Nível III, CPC 833, 

matrícula n° 30233-3, lotada na Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Eldorado, 

MARCO ANTONIO DE ALMEIA SILVA, a partir de 10 de março de 2008

5.564 11/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 262, lota-

do na Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Eldorado, MARCO ANTONIO ALMEIDA 

SILVA, a partir de 10 de março de 2008.

5.565 11/03/08

EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, 

Grau “A”, matrícula nº. 14931-6, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, 

ROSA MARIA VITOR MEDES, a partir de 22 de fevereiro de 2008.

5.566 11/03/08

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 10 de março de 2008 a 09 de março de 

2010, à Servidora JACQUELINE JUNIA CARDOSO, titular do cargo de provimento efetivo de Profes-

sor de Educação Básica 1 , Nível II, Grau “A” – PEB1-IIA, matrícula nº. 27603-0 lotada na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura.

5.567 11/03/08

Coloca à DISPOSIÇÃO da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, o Servidor AMARO LEITE DA 

SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” 

– PEB2-IA, matrícula nº 9088-3, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, 

sem ônus para o Município de Contagem, a partir de 1°(primeiro) de janeiro de 2007.

5.568 11/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 257, 

lotado na Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Nacional, AILTON CORDEIRO, a partir 

de 1°(primeiro) de abril de 2008.

5.569 11/03/08

TRANSFERE a Servidora MONICA MESSIAS, nomeado para o cargo de provimento em comissão de 

Assessor Técnico, Nível V, CPC 856, pelo Ato Administrativo nº 4.326, de 30 de maio de 2007, para 

a Secretaria Municipal de Governo / Regional Bairro Ressaca, a partir de 01°(primeiro) de abril de 

2008.

5.570 12/03/08

REVOGA o Ato Administrativo nº. 3.696, de 08 de fevereiro de 2007, que designa o Servidor 

ADENIR JOSÉ BRAVO, para responder pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de 

Administrador Regional Ressaca, lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir 03 de março 

de 2008.

5.571 12/03/08

REVOGA o Ato Administrativo nº. 3.697, de 08 de fevereiro de 2007, que designa o Servidor 

FRANCISCO NALDO DE ASSIS SILVA FILHO, para responder pelas atribuições do cargo de provi-

mento em comissão de Administrador Regional Sede, lotado na Secretaria Municipal de Governo, 

a partir 03 de março de 2008.

5.572 12/03/08

DESIGNA, para responder, cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão Adminis-

trador Regional Ressaca, lotado na Secretaria Municipal de Governo, ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE 

FREITAS,  a partir de 03 de março de 2008.

5.573 12/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Administrador Regional Sede, Nível V, CPC 

597, lotado na Secretaria Municipal de Governo, GLAUCIA GOMES LEÃO, a partir de 03 de março 

2008.

5.575 12/03/08

; DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretora de Escola 

Municipal “Maria Silva Lucas ”, Referência FC-9, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, VANDERIANE APARECIDA MARIOTO, matrícula nº. 19487-5, a partir de 27 de 

fevereiro de 2008.

5.576 12/03/08

DESIGNA, para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretora da Escola Municipal “Maria 

Silva Lucas”, Referência FC-9, CFC 299, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esportes e Cul-

tura, ANEIR BATISTA MARUQES BRUM, matrícula nº. 27460-7, a partir de 28 de fevereiro de 2008.

5.577 12/03/08

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Obras e Edificações, Nível V, 

CPC 910, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ANGÉLIZA DO NASCIMEN-

TO, a partir de 12 de março de 2008.

5.578 12/03/08

DESIGNA, para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretora da Escola Municipal “Maria 

Silva Lucas”, Referência FC-9, CFC 307, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esportes e 

Cultura, ANDREA PINHEIRO DE CARVALHO, matrícula nº. 24118-0, a partir de 18 de fevereiro de 

2008.

5.579 12/03/08

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Comandante da Guarda Municipal, Nível VI, 

CPC 747, lotada na Secretaria Municipal de Governo, EID PEREIRA DA SILVA JUNIOR, a partir de 04 

de março de 2008.

CONCURSO PÚBLICO EXTERNO – Nº 03/2006
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
A Secretaria de Administração do Município de Contagem faz saber a todos que, transcorrido o prazo de interposi-
ção de recursos por parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do Concurso Público Externo regido pelo Edital 
03/2006 para o cargo de GUARDA MUNICIPAL, para candidatos aprovados e classificados na 6ª etapa referente ao 
CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, conforme itens 12.1 e 15.4
e ainda os itens 10.8 e 10.9 (Processo de Investigação Social), para cadastro de vagas para provimento efetivo de cargos 
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Contagem, conforme Edital 03/2006 publicado no Diário Oficial do 
Município de Contagem, na Edição 2.302 de 2 de outubro de 2006, cuja validade será de 02 (dois) anos, conforme item 
15.5 do edital citado.
Contagem, 11 de março de 2008
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita do Município de Contagem

PORTARIA Nº 035, de 11 de março de 2008.
Designa Defensor Dativo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal, 
Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990.
   RESOLVEM:
Designar o Dr. Floro Reis de Vasconcelos, OAB/MG 104.610, para, na condição de defensor dativo, acompanhar o 
processo administrativo disciplinar nº 01/001/2008 instaurado pela Portaria nº 192 de 31 de dezembro de 2007 e adotar 
as demais providências que se tornarem necessárias em favor da servidora A. M. da Silva, Agente Funerário I, matrícula 
09768-3. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração
ROSILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 036, de 11 de março de 2008.
Designa Defensor Dativo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sra. Cleudirce Cornélio de Camargos e a Corregedora Municipal, 
Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso de suas atribuições, nos termos do § 2º do art. 158 da Lei 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990.
   RESOLVEM:
Designar o Dr. Santos dos Reis Castro, OAB/MG 83.589, para, na condição de defensor dativo, acompanhar o processo 
administrativo disciplinar nº 01/054/2007 instaurado pela Portaria nº 166 de 26 de novembro de 2007 e adotar as 
demais providências que se tornarem necessárias em favor do servidor C. H. Torres, Diretor Escolar, matrícula 10309-8.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração
ROSILENE APARECIDA BARBOSA
Presidente da Comissão Processante

PORTARIA Nº 037, 12 de março de 2008.
 Instaura Sindicância Investigativa.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguin-
tes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONSIDERANDO:
I – a documentação remetida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON - que aponta indícios 
de envolvimento de servidores da entidade em “suposto esquema de corrupção com empresas concessionárias”; 
II – a solicitação de apuração do ocorrido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, para apontamento de 
eventual responsabilidade funcional e respectiva aplicação de penalidade;
III – que é necessário o conhecimento das causas do ocorrido não apenas com vista ao possível desvio de conduta 
funcional, mas a fim de gerar providências por parte da administração e que tenham por escopo impedir a repetição 
de fatos semelhantes, danosos à imagem do Município;
IV – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública em atendimen-
to aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
Art. 1ºDeterminar a instauração de Sindicância Investigativa.
(continuação da Portaria n°037, de 12 de março de 2008)
Art. 2º Designar Comissão de Sindicância, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, 
destinada a apuração dos fatos referidos nos considerados acima:
I. Rosilene Aparecida Barbosa;
II. Nélio Murilo Sanches;
III. Cláudio Marcos da Silva
Parágrafo único – Fica o servidor Nélio Murilo Sanches designado para atuar como relator da comissão sindicante. 
Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Palácio do Registro em Contagem, 12 de março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração   

PORTARIA Nº 038, 12 de março de 2008.
 Instaura Sindicância Administrativa
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguin-
tes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONSIDERANDO:
a - os documentos enviados pela E. M. Virgílio de Melo Franco que informam que a servidora esteve ausente de seu 
local de trabalho por longo período durante o ano de 2005;
b - os documentos enviados escola confirmam, em tese, os dias de ausência da servidora neste período; 
c – a servidora não atendeu ao edital de convocação publicado no Diário Oficial de Contagem.
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Administrativa, em desfavor de M. L. Pires , matrícula 16197-7 , pela suposta prática das seguintes 
infrações:
1 – faltar com o dever de ser assíduo e pontual;
4 – não observar as normas legais e regulamentares (art. 3º, § 2º do Decreto 055/05).
Tais infrações violam os artigos 112 incisos III e X da Lei 2.160/90. 
Estará o (a) infrator(a) sujeito(a) à cominação legal do art. 123, incisos I ou II, da lei acima citada, caso restem provadas 
as transgressões funcionais supramencionadas. 
(continuação da Portaria n°038, de 12 de março de 2008)
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º A Constituição de Comissão Disciplinar, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 
primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
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I – Rosilene Aparecida Barbosa.
II – Nélio Murilo Sanches.
III – Cláudio Marcos da Silva .
Parágrafo único. Designo para Relator do processo o servidor Nélio Murilo Sanches. 
Art. 2º Determino a citação da servidora M. L. Pires, Auxiliar de Secretaria, matrícula 16197-7, para responder a todos 
os termos do processo, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Palácio do Registro em Contagem, 12 de março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração   

   PORTARIA Nº 039, 12 de março de 2008.
          Instaura Processo Administrativo 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 que:
a - os documentos enviados pela guarda Municipal de Contagem informam que o servidor tem faltado com freqüência 
a seu local de trabalho.
 b - as folhas de presença do ano de 2007, comprovam, em tese, a infrequência do servidor;
c -  não há registro de Licença médica do servidor durante o ano de 2007; 
d – o servidor não atendeu ao edital de convocação publicado no Diário Oficial de Contagem.
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor de L. M. S. Nascimento , matrícula 14883-0 , pela suposta 
prática das seguintes infrações:
1 – faltar com o dever de ser assíduo;
2 – abandono de cargo;
3 – proceder de forma desidiosa;
4 - não observar as normas legais e regulamentares (art. 3º, § 2º do Decreto 055/05).
Tais infrações violam os artigos 112 incisos III e X; art. 113 inciso XIII, todos da Lei 2.160/90. 
(continuação da Portaria n°039, de 12 de março de 2008)
Estará o (a) infrator(a) sujeito(a) à cominação legal do art. 127, incisos II, III e XIII; da Lei 2160/90, caso restem provadas 
as transgressões funcionais supramencionadas. 
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º A Constituição de Comissão Disciplinar, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 
primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Rosilene Aparecida Barbosa.
II – Nélio Murilo Sanches.
III – Cláudio Marcos da Silva .
Parágrafo único. Designo para Relator do processo o servidor Nélio Murilo Sanches. 
Art. 2º Determino a citação do servidor L. M. S. Nascimento, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 14883-0, para res-
ponder a todos os termos do processo, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Palácio do Registro, em Contagem, 04 de março de 2008.
CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração.

RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 6ª ETAPA - CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL - 
CONSIDERANDO AINDA OS ITENS 10.8 E 10.9 DO EDITAL (PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL) 
  EDITAL 03/2006 - GUARDA MUNICIPAL  

Nome Insc.
Nota 
M.E.

Prova 
Títulos

Total 
Final

Cond. 
Físico

Invest. 
Social

Apti-
dãopsico.

Curso Class.

ELISANGELA RABELO CAETANO 131577 100,00 0,00 100,00 Apto Indicado Indicado APTO 3

IVANIR BATISTA DE OLIVEIRA 3206 92,00 2,00 94,00 Apto Indicado Indicado APTO 15

MAGNO FERREIRA REIS 12178 88,00 4,00 92,00 Apto Indicado Indicado APTO 26

NELIO FERREIRA DE AGUIAR 133478 92,00 - 92,00 Apto Indicado Indicado APTO 27

LEANDRO DUMONT SALGADO 130056 92,00 - 92,00 Apto Indicado Indicado APTO 30

ANDERSON MACK DE OLIVEIRA 131663 88,00 3,00 91,00 Apto Indicado Indicado APTO 31

ELISANGELA DA CONCEICAO SOUZA 130080 84,00 6,00 90,00 Apto Indicado Indicado APTO 35

SANDRA DE OLIVEIRA DORNAS 
FELIPE

130089 84,00 5,00 89,00 Apto Indicado Indicado APTO 41

CARLOS ANTONIO FERREIRA 3217 88,00 - 88,00 Apto Indicado Indicado APTO 47

KATIA CRISTINA ANDRADE GON-
CALVES

130098 88,00 - 88,00 Apto Indicado Indicado APTO 49

RAFAEL DE SOUSA MESQUITA 130438 88,00 - 88,00 Apto Indicado Indicado APTO 50

AGNELO DE PAIVA BRAGA 11310 84,00 3,00 87,00 Apto Indicado Indicado APTO 51

SERGIO DO NASCIMENTO SOBREIRA 131131 84,00 2,00 86,00 Apto Indicado Indicado APTO 53

CASSIO CESARIO DA CUNHA 12236 84,00 2,00 86,00 Apto Indicado Indicado APTO 55

MARCELO PEREIRA DE AMORIM 11056 84,00 2,00 86,00 Apto Indicado Indicado APTO 56

CARLINDO BARBOSA NEPOMUCENO 131923 84,00 2,00 86,00 Apto Indicado Indicado APTO 58

CLECIO ROBERTO DA SILVA 11046 84,00 2,00 86,00 Apto Indicado Indicado APTO 59

EMERSON RODRIGO DOS SANTOS 132207 80,00 5,00 85,00 Apto Indicado Indicado APTO 66

CLEBER RIBEIRO DA SILVA 12081 80,00 5,00 85,00 Apto Indicado Indicado APTO 67

ASSIS DE MOURA JUNIOR 11280 84,00 - 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 70

ELAINE APARECIDA RODRIGUES DE 
MACEDO

7117 84,00 - 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 71

ELCIO DA CUNHA PEREIRA 130889 84,00 0,00 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 73

WANDER DE SOUZA HERCULANO 131611 84,00 - 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 74

BENVINDA FERNANDES DE MACEDO 131603 84,00 - 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 75

JAIRO DE OLIVEIRA CANDIDO 132651 84,00 - 84,00 Apto Indicado Indicado APTO 77

EDSON GONCALVES DO CARMO 11385 80,00 2,00 82,00 Apto Indicado Indicado APTO 83

IVANILDA FERNANDES RODRIGUES 12218 80,00 2,00 82,00 Apto Indicado Indicado APTO 84

PEDRO ALVES DA SILVA FILHO 130138 80,00 2,00 82,00 Apto Indicado Indicado APTO 85

VALDECI DE SOUZA LOPES 130387 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 90

CLAUDIO HENRIQUE AMARAL 
DUARTE

130899 80,00 0,00 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 91

JAQUELINE DE ASSIS CASTRO 3175 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 92

LUIZ GONCALVES DA SILVA 131051 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 93

ANGELO MAGNO DA SILVA LOPES 131617 76,00 4,00 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 94

MARCILIO CELSO DINIZ 12135 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 95

ISAIAS MENDES DE OLIVEIRA 12066 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 97

ALEXANDRE TORRES PIMENTA 133043 80,00 0,00 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 98

LUCIANA FELICIANO DA SILVA 8525 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 99

SHEILA CHRISTINA TETZNERDUTRA 130831 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 100

EVANDO DE SOUSA BARROS 133041 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 101

DANIEL PEREIRA DA SILVA 130165 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 103

CLAUDIMAR ANDRADE 130686 80,00 0,00 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 104

LEANDRO ANTONIO BARTOLOMEU 132878 80,00 - 80,00 Apto Indicado Indicado APTO 107

LUIDI ANTONIO DA SILVA 131494 76,00 2,00 78,00 Apto Indicado Indicado APTO 114

DEISIELE ROSANE DE SOUZA SENA 130865 76,00 2,00 78,00 Apto Indicado Indicado APTO 115

JUCILEA FERNANDES DE CARVALHO 130178 76,00 2,00 78,00 Apto Indicado Indicado APTO 118

FERNANDO CARNEIRO DE SIQUEIRA 5061 72,00 5,00 77,00 Apto Indicado Indicado APTO 125

ARLINDO JUNIO PEREIRA DE 
ALMEIDA

131248 72,00 5,00 77,00 Apto Indicado Indicado APTO 128

JOSE TIAGO FILHO 7063 72,00 4,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 131

ELY BATISTA SANTOS 12241 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 132

BENEVENUTO NONATO DE AN-
DRADE

8143 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 133

WILLIAN LUIZ FROES 130984 72,00 4,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 134

ADEMIR ALVES PEREIRA 3209 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 135

VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS 130271 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 137

DANIEL SANTOS FERREIRA 131811 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 138

MARCILENE RODRIGUES ALVES 
FERREIRA

133385 76,00 0,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 139

WANDERSON ANTONIO MACHADO 12136 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 140

MARCILIO MOREIRA NUNES 
BARBOSA

130331 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 141

ANDRE LUIZ GONCALVES 132557 72,00 4,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 142

EDNEI DE SOUSA LIMA 130665 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 143

FABIO PASCOAL DAMASCENO 11339 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 144

FABIO MARQUES RIBEIRO 130270 76,00 0,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 145

WANDERSON ALVES DE PAULA 130524 76,00 0,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 146

GERALDO RAFAEL AZEREDO DINIZ 132054 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 147

DANIEL DENIS GANDRA DE OLI-
VEIRA

11443 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 148

JULIANA CRISTINA DA SILVA 130167 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 150

LEVI DE SOUSA SAMPAIO 131648 72,00 4,00 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 151

RENATA NUNES DE JESUS RIBEIRO 132318 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 153

TATIANA CRISTINA FERREIRA DA 
SILVA

132187 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 154

RAFAEL CLEUDES DE MAGALHAES 3025 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 155

ALISSON CUSTODIO FERREIRA 131675 76,00 - 76,00 Apto Indicado Indicado APTO 156

WILSON BISPO DOS SANTOS 133465 68,00 7,00 75,00 Apto Indicado Indicado APTO 157

LUIZ DOMINGOS FERREIRA 130992 72,00 3,00 75,00 Apto Indicado Indicado APTO 158

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 11331 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 160

HELIO SANTOS LIMA 130186 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 161

LINDOMAR DE JESUS GERALDO 131478 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 162

ROBERTO MAURO BORGES GARCIA 131170 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 164

MARCELO CAETANO ALMEIDA 131624 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 165

SANDRO DA SILVA ANTUNES 130096 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 166

GEOVANE RIBEIRO LEANDRO 132630 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 168

CHIRLEY AMANDA DA SILVA 132241 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 171

ROZILENE DE OLIVEIRA 130868 72,00 2,00 74,00 Apto Indicado Indicado APTO 172

NELSON GONCALVES DA COSTA 12213 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 177

MARCOS ADRIANO DOS ANJOS 131255 72,00 0,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 178

ALEX RAMALHO DA SILVA 132026 72,00 0,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 180

ALEXANDRE DE O. BATISTA 133229 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 181

EDERLANDES VIEIRA SOBRINHO 12208 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 182

SANDRA MARA ROCHA 133321 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 183

JENNIFFERR DE OLIVEIRA 11043 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 185

EMERSON ALVES GUIMARAES 12114 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 186

JOSE ROBERTO DA COSTA 130388 72,00 0,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 187

ALEXANDRE GONCALVES SANTOS 133605 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 188

MARCIO GOMES DE JESUS 131417 72,00 0,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 189

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA 9057 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 191

WESLEY DIAS SOUZA 130254 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 192

CARLOS ALBERTO LOPES 131583 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 193

FABIO JOSE DA SILVA 132018 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 194

LUZINETE CARVALHO DA SILVA 8266 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 196

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA 11466 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 197

MARCUS VINICIUS DA SILVA 132128 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 198

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS 12155 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 199

WEBERTY DENNER DA SILVA 132776 68,00 4,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 200

WERDERSON COSME RAMALHO 132119 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 201

CAMILA DE OLIVEIRA MACHADO 130019 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 202

FABIO JOSE LOPES SIMOES DE 
OLIVEIRA

131013 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 203

FABIANA RODRIGUES DA SILVA 8513 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 204

FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 132140 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 205

ICARO JARDEL ROSA PERES 130487 68,00 4,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 207

THIAGO SILVA DE CARVALHO 131423 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 208

DIEGO FERREIRA ALVES 131853 68,00 4,00 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 209

ELIAS DA SILVA SANTOS 130975 72,00 - 72,00 Apto Indicado Indicado APTO 210

VALDECI SANTOS LEAO 133316 68,00 3,00 71,00 Apto Indicado Indicado APTO 211

DELSON CAIO MARTINS 130774 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 213

MARCOS DE LIMA CRUZ 132552 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 214

MARIA DE LOURDES GOULART 12170 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 215

WELLINGTON FARIA LOPES 12144 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 216

ALEXANDRE MAGNO V.DE BOTE-
LHO E SOUZA

131553 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 218

CELI OLIVEIRA DE ANDRADE 132273 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 219

HELEN CAMARA DE OLIVEIRA 132670 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 220

MARCELO BICKEL CANCADO 130368 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 221

WILSON SOARES DA SILVA 131822 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 222

LUCIANO INACIO DE MORAES 11082 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 223

LUCIANO NAGEN TAVARES 
TEIXEIRA

130416 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 225

FABIANA DE ALMEIDA VIEIRA 
FERNANDES

132948 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 226

LUCAS OTAVIO RIBEIRO PEREIRA 11012 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 227

ALEX GONCALVES DE CARVALHO 6006 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 228

DANIEL LUIZ SILVA DE ALMEIDA 133114 60,00 10,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 229

LUCIANO RODRIGO SIQUEIRA 130985 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 230
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DIONES DE OLIVEIRA ANDRADE 130125 68,00 2,00 70,00 Apto Indicado Indicado APTO 231

MARINEZ RABELO SOARES 131819 68,00 1,00 69,00 Apto Indicado Indicado APTO 234

ANDERSON ALEXANDRE DOS 
SANTOS

130902 68,00 1,00 69,00 Apto Indicado Indicado APTO 235

DAYSE DOS SANTOS MORAES 130088 64,00 5,00 69,00 Apto Indicado Indicado APTO 236

DANIEL GONCALVES DOS REIS 133410 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 238

NATIVIDADE FERREIRA DO NASCI-
MENTO

9005 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 240

CARLOS ANTONIO RIBEIRO 133460 60,00 8,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 241

FLAVIO SANTOS SILVA 130192 64,00 4,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 242

ERISCLEIDE CHAVES GONCALVES 11335 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 243

GERSON FERNANDES FONSECA 11073 68,00 0,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 244

LETICIA COELHO DE OLIVEIRA 132061 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 245

ADRIANO TIMOTEO DA SILVA 132506 68,00 0,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 246

RONIVALDO DE SOUSA BRUNO 133448 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 247

EMERSON DE ANDRADE 130688 68,00 0,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 248

LEANDRO BATISTA BALBINO 132341 64,00 4,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 249

CLEBER SIMOES SANTOS 131500 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 251

FLAVIO RICARDO M.P.ARAUJO 
ALMEIDA

133690 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 252

MARCIO FORTES DOS SANTOS 131948 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 253

EDVALDO DA SILVA 11203 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 254

WANDERSON JOSE DE MORAES 130545 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 255

DAVIDSON VIEIRA DA SILVA 132367 68,00 0,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 256

DINEIA SOUZA FERREIRA 130470 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 257

ADRIANA BRAGANCA DA SILVA 12133 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 258

LUCIANA DA SILVA MARCELINO 131792 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 259

WELZER VIEIRA ANTUNES 130087 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 261

GERALDO FELISBINO DA SILVA 
NETO

131620 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 262

GUSTAVO JESUS DA SILVA 131652 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 263

EDERSON DO CARMO OLIVEIRA 130231 64,00 4,00 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 264

AMANDA CURY ROCHA DE AL-
CANTARA

11328 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 267

WEMERSON DIAS DA SILVA 130525 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 268

FERNANDO ANTONIO AMARAL 
AVELAR

131628 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 269

HEITOR FREDERICO SIQUEIRA 
DUTRA

8644 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 270

GLAUBER EUCLIDES DA SILVA 
VILLARES

133065 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 271

AILTON TEIXEIRA DA SILVA 133612 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 272

JOSIANE CAMILA FERREIRA 
NONATO

130988 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 273

CRISTIANO ANTONIO MARINHO DA 
CRUZ SILVA

3194 68,00 - 68,00 Apto Indicado Indicado APTO 274

MICHEL WAGNER LEO DE OLIVEIRA 131943 60,00 7,00 67,00 Apto Indicado Indicado APTO 275

NELSON ALVERINO BONIFACIO 3003 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 276

JAVER RATES DE CARVALHO 130547 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 277

ALEXANDRE GARDONI DE AN-
DRADE

131431 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 278

FABIO FILISMINO DE SOUZA 132282 60,00 6,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 279

ALESSANDRO DA SILVA RAMOS 11538 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 280

ROBSON LOPES COSTA 130118 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 281

CHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA 9052 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 282

SAULO JOSE DE OLIVEIRA 3257 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 283

LEANDRO BERNARDES DA SILVA 132879 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 284

JACKSON JAIRO DA COSTA 7036 64,00 2,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 286

WILKINSON HENDERILK VIEIRA DE 
FREITAS

130849 60,00 6,00 66,00 Apto Indicado Indicado APTO 288

VALDIR NATALINO DA CRUZ 130046 64,00 1,00 65,00 Apto Indicado Indicado APTO 289

GILMAR DA SILVA PONTES 132196 64,00 - 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 291

ESTANISLAU RAIMUNDO SIQUEIRA 133361 64,00 - 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 293

VILMA DAS GRACAS TRASLADACAO 132248 60,00 4,00 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 294

PAULO HENRIQUE DA SILVA 133614 64,00 0,00 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 298

MARISTANE NOGUEIRA CAMPOS 130824 64,00 0,00 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 299

SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA 131376 64,00 - 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 300

ALAIDE CRISTINA RODRIGUES DA 
SILVA

133386 64,00 - 64,00 Apto Indicado Indicado APTO 301

Aguardando realização de teste físico da 6a etapa as candidatas abaixo relacionadas, por se encontrarem em estado 
de gestação:
RINA ELISA MIQUELÃO LOPES DA SILVA - Classificação 265º
ROSSANDRA MARIA NERY ANDRADE - Classificação 297º
Aguardando decisão de Processo Judicial, os candidatos :
VANDER AUGUSTO VIEIRA DINIZ -  PROCESSO 0079.07.340814-2(MANDADO DE SEGURANÇA)
ALEX RAMOS MARTINS - PROCESSO 024.07.486.984-3 (AÇÃO CAUTELAR)
ADALBERTO DOS SANTOS PEREIRA - PROCESSO 024.07.486.984-3 (AÇÃO CAUTELAR)

CONFORME ITENS 10.8 e10.9 DO EDITAL  O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, SE ESTENDERÁ CONCOMITANTEMENTE À REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS ATÉ A

OMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DECRETO Nº 426

 

Extrato do Contrato de Locação n°. 032/2008/Licitação – Disp. nº. 002/2008 - Partes: Município de Contagem e GUMER-

CINDO JOSÉ DAS NEVES - Objeto: Locação do imóvel situado à Av. Dr. João Augusto Fonseca e Silva, nº 420, Bairro 

Novo Eldorado , Contagem/MG, para atender a demanda escolar da educação infantil na região -  Vigência: 12 (doze) 

meses, contados a partir d01/02/2008  –  Valor Total: R$ 12.000,00 – sendo o valor mensal de R$ 1.000,00 -  Dotação 

Orçamentária:P/A 1121.12.365.0040.2.096 – Código: 33.90.36.11 – Fonte: 010100 – Data: 01/02/2008 - Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo  ao Contrato Unilateral n°. 099/2007/Licitação – Disp. Nº. 136/2007 - 

Partes: Município de Contagem e EXPEDITO LUIZ PINTO – Objeto: Alteração do Preâmbulo (passa ser responsável pelo 

Contrato a Secretaria de Administração) e Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 1131.04.122.0005.2.005; cód. 

33.90.36.11; F. 010000 – Contagem/MG

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo  ao Contrato de Locação n°. 088/2007/Licitação – Disp. Nº. 071/2007 

- Partes: Município de Contagem e JOSÉ EUSTÁQUIO RABELO DE OLIVEIRA - Objeto: Prorrogação do contrato – Vigên-

cia: A partir de 01 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008 – Valor: R$ 31.800,00 sendo o valor mensal de R$ 

2.650,00 - Dotação Orçamentária:1121.12.361.0037.2.091; cód. 33.90.36.11; F. 010100 - Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Quarto Termo Aditivo  ao 

Contrato de Locação n°. 265/2004/Licitação – Disp. Nº. 

053/2004 - Partes: Município de Contagem e ELIANE 

PEREIRA DEOLIVEIRA - Objeto: Prorrogação do contrato e 

reequilíbrio no valor de 14,60% – Vigência: A partir de 01 

de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008 – Valor: 

R$ 6.876,00 sendo o valor mensal de R$ 573,00 Dotação 

Orçamentária:1101.08.122.0012.2.042; cód. 33.90.36.11; F. 

010000 - Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Terceiro Termo Aditivo 

Unilateral ao Contrato de Locação n°. 009/2006/Licitação 

– Disp. Nº. 002/2006 - Partes: Município de Contagem 

e CENTRO MILTON FREITAS - Objeto: Renovação do 

contrato – Vigência: A partir de 01 de janeiro de 2008 

até 31 de dezembro de 2008 – Valor: R$ 18.000,00 sendo 

o valor mensal de R$ 1.500,00 Dotação Orçamentá-

ria:1101.08.122.0013.2.042; cód. 33.90.39.20; F. 010000 

- Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo 

Unilateral ao Contrato n°. 004/2008/Licitação – Disp. Nº. 

155/2007 - Partes: Município de Contagem e FUNEC-

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo 

Unilateral ao Contrato n°. 003/2008/Licitação – Disp. Nº. 

154/2007 - Partes: Município de Contagem e FUNEC-

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo 

Unilateral ao Contrato n°. 002/2008/Licitação – Disp. Nº. 

153/2007 - Partes: Município de Contagem e SENAT- SER-

VIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 

- Objeto: Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação 

Orçamentária – 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; 

F. 011221 - Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo Unilate-

ral ao Contrato n°. 005/2008/Licitação – Disp. Nº. 156/2007 

- Partes: Município de Contagem e SENAC- SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo Unilate-

ral ao Contrato n°. 006/2008/Licitação – Disp. Nº. 157/2007 

- Partes: Município de Contagem e SENAC- SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo Unilate-

ral ao Contrato n°. 007/2008/Licitação – Disp. Nº. 158/2007 

- Partes: Município de Contagem e SENAC- SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo Unilate-

ral ao Contrato n°. 008/2008/Licitação – Disp. Nº. 160/2007 

- Partes: Município de Contagem e SENAC- SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo 

Unilateral ao Contrato n°. 009/2008/Licitação – Disp. 

Nº. 159/2007 - Partes: Município de Contagem e FU-

NEC- FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - Objeto: 

Alteração da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

– 1105.11.333.0018.2.043; cód. 33.90.39.99; F. 011221 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do TERCEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS 

RECEITAS - Partes: Município de Contagem e BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL - Objeto: Prorrogação da vigência 

do Contrato – Vigência: A partir de 01 de janeiro de 2008 

até 31 de dezembro de 2008 – Valor:  O valor estimado é 

de R$ 12.000,00, ficando o valor mensal estimado em R$ 

1.000,00 - Dotação Orçamentária: 1081.04.129.0017.2.041; 

cód. 33.90.39.00; F- 010000 - Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Terceiro Termo Aditivo Unilate-

ral ao Contrato de Administrativo n°. 087/2007/Licitação 

– Inex. Nº. 032/2007 - Partes: Município de Contagem e 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSA-

GEIROS METROPOLITANO - Objeto: Inclusão de todas as 

tarifas comercializadas –  Contagem/MG. 

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 

026/2007/Licitação – PP. Nº. 001/2007 - Partes: Município 

de Contagem e A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS & 

SERVIÇOS LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do con-

trato – Vigência: A partir de 22 de março de 2008 até 21 

de março de 2009 – Data: 04/03/2008 - Contagem/MG. 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Loca-

ção n°. 088/2007/Licitação – Disp. Nº. 071/2007 - Partes: 

Município de Contagem e JOSÉ EUSTÁQUIO RABELO DE 

OLIVEIRA - Objeto: Alteração da Cláusula Terceira – do 

Valor – 

Onde se lê:

“O valor total da prorrogação do contrato é de R$ 

31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), sendo que 

o valor mensal do aluguel é de R$ 2.650,00 (dois mil, 

seiscentos e cinqüenta reais) pagos até o último dia útil 

do mês em referencia.”

Leia-se 

“ O valor total da prorrogação do contrato é de R$ 

31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais) sendo que 

o valor mensal do aluguel é de R$ 2.650,00 (dois mil, seis-

centos e cinqüenta reais),  pagos até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subseqüente ao mês referência, após a aceitação 

expressa das Notas Fiscais/Faturas ou recibos.” - Data: 

03/03/2008 - Contagem/MG. 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Loca-

ção n°. 071/2007/Licitação – Disp. Nº. 069/2007 - Partes: 

Município de Contagem e WANDERLEI DOS SANTOS 

RIBEIRO - Objeto: Reequilíbrio no valor do condomínio e  

Alteração da Cláusula Sétima – Das  Obrigações – Valor: 

A partir de 01 de março de 2008, fica estipulado o valor 

de R$ 350,00 mensais, o que corresponde a R$ 35,00 

mensais por sala, totalizando um valor mensal da locação 

do referido imóvel em R$ 2.030,00 - Data: 29/02/2008 - 

Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo n°. 029/2007/Licitação – INEX. 

Nº. 006/2007 - Partes: Município de Contagem e RPS RIOS 

PROJETOS E SISTEMAS LTDA - Objeto: Renovação do 

contrato, alteração da Cláusula Segunda – Do Valor  – 

Vigência: A partir de 01 de janeiro de 2008 até 31 de de-

zembro de 2008 – Valor Total : R$ 319.483,80  – Dotação 

Orçamentária:1081.04.123.0016.2.040; cód. 33.90.39.27; 

F. 010000 – 1071.04.122.0046.2.105 Cód. 33.90.39.27 F 

010000 -  Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contra-

to Administrativo n°. 130/2005/Licitação – TP Nº. 017/2005 

- Partes: Município de Contagem e SEMPRE EDITORA 

LTDA - Objeto: Prorrogação do contrato – Vigência: A 

partir de 01 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 

2008 – Valor Total : R$ 40.000,00 – Dotação Orçamentá-

ria:1061.04.131.0012.2.033; cód. 33.90.39.00; F. 010000 

– Contagem/MG. 

Ratificação do Extrato do Quinto Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo n°. 107/2005/Licitação – PE Nº. 

007/2005 - Partes: Município de Contagem e COOPERA-

TIVA DOS CARRETIROS DE CONTAGEM LTDA - Objeto: 

Prorrogação do contrato – Vigência: Pelo período de 04 

meses partir de 01 de janeiro de 2008 até 30 de abril de 

2008 – Valor Total : R$ 358.453,04 – Dotação Orçamentá-

ria: 1071.04.122.0049.2.108; cód. 33.90.39.17; F. 010000 

– 1121.12.122.0013.2.087; cód: 33.90.39.17; F. 010100 

– 1151.15.122.0013.2.012; cód: 33.90.39.17; F. 010000 

– 1111.15.122.0013.2.014; cód: 33.90.39.17; F. 010000 

-  Contagem/MG. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – AVISO DE 

LICITAÇÃO 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Equipe de Pregão designada pela Portaria 189/2007, de 

20/12/2007, torna público, para conhecimento dos inte-

ressados, que alterou a data do Pregão Presencial número 

011/2008, conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2008 – Processo 041/2008, 

(ALTERAÇÃO DE DATA), contratação de empresa pres-

tadora de serviços de locação de sistemas de sonoriza-

ção, iluminação, vídeo-projeção e gravação de mídia 

eletrônica para eventos de 2008, remarcado para o dia 

31/03/2008, credenciamento de 14h00min às 14h15min e 

início da disputa às 14h15min;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2008 – Processo 099/2008, 
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aquisição de equipamentos de informática (servidores e 

impressora), marcado para o dia 28/03/2008, credencia-

mento de 14h00min às 14h15min e início da disputa às 

14h15min;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2008 – Processo 074/2008, 

aquisição de software antivírus, marcado para o dia 

28/03/2008, credenciamento de 09h00min às 09h15min e 

início da disputa às 09h15min.

Os Editais poderão ser obtidos,  na sala da Comissão de 

Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro 

Camilo Alves, Contagem/MG,  para tanto os interessa-

dos deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para 

gravação magnética – sem custos OU através do endereço 

eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/licitacao. Informa-

ções pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 11/03/2008. 

Luiz Adolfo Belém - Pregoeiro.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 004/2008

Processo 080/2008

OBJETO: Inscrição do servidor Marcel Faria Scarpelli para 

participação no curso de capacitação sobre Valor Econô-

mico Fiscal – VAF/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1081.04.129.0017.2.041– 33903924 

- 010000

DESPACHO:

Ilma. Sra. Secretária Municipal,

A presente Inexigibilidade foi processada com observân-

cia das exigências constantes da legislação aplicável, espe-

cialmente do disposto no inciso II do artigo 25, c/c inciso 

VI do artigo 13 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 com a Associação Mineira de Municípios, no 

valor de R$200,00 (duzentos reais).

Luiz Adolfo Belém

Presidente da CPL

DESPACHO:

Ratifico o procedimento nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93 e autorizo a despesa ser realizada com a Associa-

ção Mineira de Municípios. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 11 de março de 2.008.

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração 

ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ref: Vícios de procedimento, modalidade Pregão Presen-

cial 006/2008, Processo Administrativo nº. 028/2008 cujo 

objeto é a locação de som.

DECISÃO

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio  sugerem a anulação 

do procedimento licitatório em questão, em face de 

inobservância do Princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório que viciou todo o procedimento, vindo a 

culminar com a impossibilidade de adjudicar o objeto. 

Sobre a anulação o artigo 49 do mesmo dispositivo legal 

assim orienta:

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação 

do procedimento somente poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la 

por ilegalidade, de oficio, ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.” 

( original sem grifos).

Diante do acima exposto, considerando que contra os 

fatos não há o que argumentar, decido pela anulação do 

processo licitatório – Pregão Presencial 006/2008, com res-

paldo no art. 49, da Lei 8666/93 e autorizo a instauração 

de novo procedimento licitatório.  

Para ciência de todos, Publique-se na forma da Lei.

Contagem, MG, 12  de março de 2008.

Cleudirce Cornélio de Camargos

Secretária Municipal de Administração

RERRATIFICAÇÃO DE EXTRATO

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 039/2007 – PARTES: CAIXA 

ESCOLAR PAULO CEZAR CUNHA E O MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM/MG COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA – 

“ONDE SE LÊ: EXTRATO 2º TERMO ADITIVO...” “LEIA-SE: 

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO. CONTAGEM 03/03/08.

RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 044/2007, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM 

A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E A INSTITUIÇÃO: 

CAIXA ESCOLAR PROFESSOR WANCLEBER PACHECO. 

OBJETO: SUPLEMENTAÇÃO DE R$ 60.000,00. ASSINADO: 

05/03/2008.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Meio 
Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO Nº.003/2008 – SEDUMA

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº.040/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA JALK LTDA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM 

OBJETO:  O objeto deste Contrato consiste na execução 

das obras da 1ª etapa de estabilização geotécnica e 

urbanização da área da Vila Barraginha, e reassenta-

mento das famílias afetadas com a construção de novas 

unidades habitacionais e recuperação das vias do entorno 

da vila no Município de Contagem/MG, adjudicado à 

CONTRATADA em decorrência do julgamento da Concor-

rência nº.040/2007, segundo a proposta e demais peças 

integrantes do Edital, as quais, conhecidas e aceitas pelas 

partes, incorporam-se a este instrumento, independente-

mente de transcrição..

VALOR: R$28.273.882,90 (Vinte e oito milhões, duzentos 

e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

noventa centavos),

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

1.11.4 16.482.0010.2118 – 449051 07; Fontes: 311203, 

010000 e 011203,

PRAZO: 540(Quinhentos e quarenta) dias corridos a partir 

da ordem de serviço.

DATA: 03/03/2008

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das 

suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 124

RECURSO VOLUNTÁRIO – PTA Nº: 02.B.01255/2001 – 

TNF: 8.302-RECORRENTE: CEMA – CENTRAL MINEIRA 

ATACADISTA LTDA.                        – RELATOR: MARCELO 

RODRIGUES DO CARMO.  

EMENTA

ISSQN – (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA) sobre serviços de publicidade, promoção de 

vendas e planejamento de campanhas ou sistemas de pu-

blicidade, enquadrados no item 85 da tabela I anexo II-A 

do Código Tributário Municipal de Contagem (CTMC). 

Período de abril de 1999 a setembro de 2001. Recurso 

provido parcialmente.

 TFA (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS) referente 

aos exercícios de 1999 (proporcional a 10/12 avos), 2000 

e 2001 sobre vários anúncios veiculados pela recorrente. 

Recurso não provido. Vistos relatados e discutidos os 

autos, a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 07 

de março de 2008, à unanimidade em conhecer o recurso 

e dar PROVIMENTO PARCIAL, retificando a decisão profe-

rida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. 

Ronaldo José Nogueira tendo também participado deste 

julgamento o Sr. Célio da Silveira Júnior, o Sr. Marcelo 

Rodrigues do Carmo e o Sr. José Carlos Carlini Pereira.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das 

suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 125

RECURSO VOLUNTÁRIO – PTA Nº: 02.B.00313/2004 – TNF: 

10.928 -RECORRENTE: CNH LATINO AMERICANA LTDA - 

RELATOR: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA.  

EMENTA

ISSQN – CONFLITO APARENTE DE COMPETÊNCIA IM-

POSITIVA. IMPOSTO DEVIDO NO LCAL DA PRESTAÇÃO 

OU NO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. Não é dado 

ao Fisco discutir sobre a validade e constitucionalida-

de das normas municipais, cabendo-lhe observa-las e 

aplica-las convenientemente por dever de oficio aos fatos 

concretos. No presente caso os fatos geradores invocam 

a subsunção ao Decreto municipal 11.045 de agosto de 

2002 que regulamentou a retenção e recolhimento do 

ISSQN no local da prestação por empresas tomadoras 

de serviços de terceiros. Vistos relatados e discutidos os 

autos, a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 07 

de março de 2008, à unanimidade em conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida em 

Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo José Nogueira tendo também participado deste julgamento 

o Sr. Célio da Silveira Júnior, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. José Carlos Carlini Pereira.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) 

abaixo indicado(s).

ACÓRDÃO Nº 126

RECURSO VOLUNTÁRIO – PTA Nº: 02.B.00379/2004 – TNF: 11.662 -RECORRENTE: BELGO BEKAERT ARAMES S/A - RELA-

TOR: CÉLIO DA SILVEIRA JÚNIOR.  

EMENTA

TRIBUTÁRIO – ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO 

– Serviços especializados em lista de serviço do Código Tributário Municipal, que reproduz redação do item 72 da 

lista de serviços, anexa a LC 56/87. Incidência do ISSQN, se os serviços são prestados ao usuário final, afastando-se sua 

incidência quando a destinação dos produtos for a industrialização ou comercialização. Vistos relatados e discutidos 

os autos, a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 07 de março de 2008, à unanimidade em conhecer o recurso 

e NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo 

José Nogueira tendo também participado deste julgamento o Sr. Célio da Silveira Júnior, o Sr. Marcelo Rodrigues do 

Carmo e o Sr. José Carlos Carlini Pereira.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atribuições, faz publicar as seguintes decisões em 

processos tributários de âmbito Municipal.

 PROCESSOS de IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano:     

 Contribuinte  Processo  Ind. Cadastral  Data  Decisão 

Fabricia Ferreira de Castro 02.A.17438/07 08.668.0180-000 14/02/08 Procedência Parcial

 Jovercina Gonzaga de Oliveira  02.A.17437/07  08.384.0098-004 14/02/08 Procedência Parcial

 Jovercina Gonzaga de Oliveira 02.A.17437/07  08.384.0098-005 14/02/08 Procedência Parcial

Geraldo Vicente Filho 02.A.18565/07 08.731.0252-000 14/02/08 Procedente

Milton Campos Alves Zica 02.A.18930/07 08.669.0020-000 14/02/08 Procedência Parcial

Maria Helena dos Santos Tavares 02.A.12352/06 31.099.0237-000 14/02/08 Procedente

Marcelo Gabriel de Faria 02.A.03006/07 11.377.0475-000 14/02/08 Procedente

Martiniano Raimundo Neto 02.A.01422/05 09.369.0145-002 140/02/08 Procedente

Geovane Santana 02.A.17675/07 08.751.0106-000 26/02/08 Procedência Parcial

Francisco Batista de Oliveira 02.A.17958/07 08.754.0208-000 25/02/08 Procedência Parcial

José Lacerda de Ramos 02.A.02969/08 08.422.0419-000 03/03/08 Procedência Parcial

Condominio do Edif. P. Thadeu Noce 02.A.18229/07 02.372.0360-010 14/02/08 Procedência Parcial

Aurio Cássio Neves Pimenta 02.A.02621/06 02.232.0356-000 03/03/08 Procedência Parcial

Ilidio Faustino dos Santos 02.A.01245/08 08.075.0189-001 29/02/08 Improcedente

Ilidio Faustino dos Santos 02.A.01245/08 08.075.0189-003 29/02/08 Improcedente

Ilidio Faustino dos Santos 02.A.01245/08 08.075.0189-004 29/02/08 Improcedente

Ilidio Faustino dos Santos 02.A.01245/08 08.075.0189-005 29/02/08 Improcedente

Ilidio Faustino dos Santos 02.A.01245/08 08.075.0189-006 29/02/08 Improcedente

Adauto de Souza Lima 02.A.01360/08 03.063.0481-000 25/02/08 Procedência Parcial

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal, no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Decisão nº 252

Processo nº: 02.A.07579/06 de 01/06/2006 

Requerente: Associação Memorial de Assistência Social - AMAS

Assunto: Revisão de TFS

Data da decisão: 13/02/2008

Procedência parcial do requerimento:

Alterada a área objeto de exigência da Taxa de Fiscalização Sanitária referente aos exercícios de 2003 a 2007 de 360,00 

m2 para 220,00 m2.

Decisão nº 253

Processo nº: 02.A.11886/07 de 06/08/2007 

Requerente: Empreiteira Souza Ramos Ltda

Assunto: Cancelamento de taxas

Data da decisão: 15/02/2008

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF dos exercícios de 2002 a 2007.

Decisão nº 254

Processo nº: 02.A.03978/07 de 19/03/2007 

Requerente: Jesa Representações Ltda

Assunto: Cancelamento de taxas

Data da decisão: 15/02/2008

Procedência do requerimento:

Excluída a exigência da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF dos exercícios de 2002 a 2007.

Decisão nº 255

Processo nº: 02.B.01214/05 de 09/04/2005 

Impugnante: Consultoria Técnica em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda

Assunto: Defesa contra o TNF nº 14.588 “série B” de 30/10/05

Data da decisão: 18/02/2008

Procedência parcial da reclamação:

Deduzidos da base de cálculo do ISSQN do período de janeiro a dezembro de 2003 os valores correspondentes a servi-

ços prestados em outros municípios. Mantidas as demais exigências consignadas no termo de notificação fiscal.

Decisão nº 256

Processo nº: 02.A.11954/2007 de 06/08/2007.

Impugnante: Charme Propaganda Ltda.

Assunto: Revisão de Lançamento de Taxas.

Data Decisão: 14/02/2008.

Procedência Parcial da Reclamação: A Taxa de Fiscalização de Anúncios, sobre o anúncio inanimado e iluminado com 

área de 20 m², localizado na Rod. Fernão Dias esquina com General David Sarnoff, nº 2225, foi cancelada no exercício 

de 2007.

Decisão nº 257 

Processo nº: 02.A.09538/2007 de 28/06/2007.

Impugnante: Costa e Lima Comércio de Roupas Ltda.

Assunto: Revisão de Lançamento da TFLF.

Data Decisão: 15/02/2008.

Improcedência da Reclamação: alterada a área para a cobrança da TFLF (Taxa de Fiscalização, Localização e Funciona-

mento) para 53,61 m².
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Decisão nº 258 

Processos nº: 02.A.01998/08 a 02001/08 de 11/02/2008

Requerente: PRF Empreendimentos Participações Ltda

Assunto: ITBI/Realização de Capital

Data da decisão: 20/02/2008

Decisão:

Suspenso o lançamento do ITBI na transmissão de 

imóveis para incorporação ao patrimônio da requerente, 

condicionado à análise posterior da preponderância 

relativamente à atividade de compra e venda de bens 

imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil, conforme determinado nos 

parágrafos 3º e 5º do artigo 71-B do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Decisão nº 259

Processo nº: 02.B.01056/04 de 17/05/2004

Impugnante: Mecânica Diesel Ribeiro Ltda

Assunto: Defesa contra o TNF nº 12.855 de 30/04/2004

Data da decisão: 18/02/2008

Improcedência da reclamação:

Mantidas, integralmente, para fins de cobrança do crédi-

to tributário as exigências fiscais conforme consignado no 

TNF supracitado. 

Decisão nº 260 

Processo nº: 02.A.02518/08 de 18/02/2008

Requerente: Ethos Empreendimentos Imobiliários Ltda

Assunto: ITBI/Realização de Capital

Data da decisão: 22/02/2008

Decisão:

Suspenso o lançamento do ITBI na transmissão de 

imóveis para incorporação ao patrimônio da requerente, 

condicionado à análise posterior da preponderância 

relativamente à atividade de compra e venda de bens 

imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil, conforme determinado nos 

parágrafos 3º e 5º do artigo 71-B do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Decisão nº 261 

Processos nº: 02.A.02600/08 e 002601/08 de 19/02/2008

Requerente: Nova Geração Empreendimentos e Partici-

pações Ltda

Assunto: ITBI/Realização de Capital

Data da decisão: 26/02/2008

Decisão:

Suspenso o lançamento do ITBI na transmissão de 

imóveis para incorporação ao patrimônio da requerente, 

condicionado à análise posterior da preponderância 

relativamente à atividade de compra e venda de bens 

imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil, conforme determinado nos 

parágrafos 3º e 5º do artigo 71-B do Código Tributário do 

Município de Contagem.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do Contrato Nº 014/2008 – Dispensa de Licitação 

087/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município 

de Contagem / SMS / FMS e a empresa A DDTIZA LTDA. 

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de 

dedetização de escorpiões e baratas no prédio da Mater-

nidade Municipal de Contagem, sendo 03 três aplicações 

no período de 12 meses, com validade de 04 meses para 

cada aplicação. O valor total do contrato é R$ 1.614,00 

(Um Mil Seiscentos e Quatorze Reais). As despesas decor-

rentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 

Dotação orçamentária: 1131.10.302.0027.2058; Natureza 

da despesa: 339039-99 Fonte de recursos: 011000. Em 

26/02/08.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 232/2007 – 

Pregão Presencial nº 090/2007, celebrado entre a Prefeitu-

ra do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa BH 

LABORATÓRIOS LTDA. Constitui objeto deste Termo Adi-

tivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 

232/2007, correspondente a aproximadamente 23,39 de 

seu valor global atualizado. O valor do contrato passa de 

R$ 8.519,10 (Oito Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Dez 

Centavos) para R$ 10.511,50 (Dez Mil Quinhentos e Onze 

Reais e Cinqüenta Centavos) Em 04/03/08.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 262/2007 

– Pregão Presencial nº 090/2007, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 

empresa AGP MEDICAL LTDA. Constitui objeto deste 

Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto 

do Contrato nº 262/2007, correspondente a 25% de seu 

valor global atualizado. O valor do contrato passa de R$ 

25.872,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Dois 

Reais) para R$ 32.340,00 (Trinta e Dois Mil Trezentos e 

Quarenta Reais) Em 04/03/08.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 182/2007 – 

Pregão Presencial nº 073/2007, celebrado entre a Prefeitu-

ra do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 

TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. Constitui 

objeto deste Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo 

ao objeto do Contrato nº 182/2007, correspondente a 

aproximadamente 25% de seu valor global atualizado. O 

valor do contrato passa de R$ 61.053,72 (Sessenta e Um 

Mil Cinqüenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) 

para R$ 76.313,64 (Setenta e Seis Mil Trezentos e Treze 

Reais e Sessenta e Quatro Centavos) Em 04/03/08.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 055/2007 – 

Pregão Presencial nº 020/2007, celebrado entre a Prefeitu-

ra do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Constitui 

objeto deste Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo 

ao objeto do Contrato nº 055/2007, correspondente a 

aproximadamente 13% de seu valor global atualizado. O 

valor do contrato passa de R$ 27.693,90 (Vinte e Sete Mil 

Seiscentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos) 

para R$ 31.301,55 (Trinta e Um Mil Trezentos e Um Reais 

e Cinqüenta e Cinco Centavos) Em 14/02/08.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 223/2007 – 

Tomada de Preços nº 005/2007, celebrado entre a Prefei-

tura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 

CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA. Constitui objeto deste 

Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução do 

Contrato nº 223/2007, por 60 (sessenta) dias. Em 10/03/08.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 263/2007 – 

Tomada de Preços nº 006/2007, celebrado entre a Prefei-

tura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 

SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Constitui 

objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo de 

execução do Contrato nº 263/2007, por 60 (sessenta) dias. 

Em 08/03/08.

R A T I F I C A Ç Ã O

Ratifico o Processo de DISPENSA nº 117/2008, cujo objeto 

é a Locação de Imóvel localizado a Rua Cel. João Camar-

gos, 56 - Bairro Centro - Contagem - por período de 12 

(doze) meses, destinado a instalação da Farmácia de Me-

dicamentos Especiais/Excepcionais da Secretaria Estadual 

de Saúde e Arquivo das Farmácias Distritais de Contagem, 

celebrado com Sr. Frank Sinatra Santos Chaves, valor 

anual R$ 78.000,00 – (Setenta e oito Mil Reais), à conta 

da dotação orçamentária número 1131.10.301.0026.2056, 

elemento de despesa: 339036-11 fonte de recursos: 

011000, em conformidade com o art. 24, inciso X, da Lei 

Federal nº 8.666/93 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/

FMS. Contagem, 03 de Março de 2008. Eduardo Caldeira 

de Souza Penna -Secretário de Saúde

R A T I F I C A Ç Ã O

Ratifico o Processo de DISPENSA nº 123/2008, cujo objeto 

é a Locação de Imóvel localizado a Rua Antônio Augusto, 

º171 - Bairro Centro - Contagem - por período de 12 

(doze) meses, destinado a instalação da Farmácia Distrital 

Sede, celebrado com Sr. Geraldo Diniz, valor anual R$ 

11.400,00 – (Onze mil e quatrocentos Reais), à conta da 

dotação orçamentária número 1131.10.301.0026.2056, 

elemento de despesa: 339036-11, fonte de recursos: 

011000, em  conformidade com o art. 24, inciso X, da Lei 

Federal nº 8.666/93 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/

FMS. Contagem, 11 de Março de 2008. 

Eduardo Caldeira de Souza Penna

Secretário de Saúde

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por inter-

médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem, de 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLO-

GAR o processo Carta Convite nº 002/2008, destina-se 

à contratação de empresa para elaboração de projetos 

complementares e executivos de instalações para edi-

ficações no âmbito da área da Secretaria Municipal de 

Saúde,Contagem,MG ADJUDICADO a empresa: LIEC LICI-

TA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , com percentual 

de desconto de 8% a ser aplicado linearmente à planilha 

orçamentária. O Secretário, Eduardo Caldeira De Souza 

Penna. Em 05.03.2008.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MU-

NICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo 

Carta Convite nº 002/2008, destina-se à contratação de 

empresa para elaboração de projetos complementares e 

executivos de instalações para edificações no âmbito da 

área da Secretaria Municipal de Contagem, MG. ADJU-

DICADO a empresa: LIEC ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA, com percentual de 8% a ser aplicado linearmente 

à planilha orçamentária. Samuel José Gomes – Presidente 

da Comissão Especial de licitação. Em 05.03.2008.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

036/2007 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2007

CONTRATADA: CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - O REALINHAMENTO DE PREÇOS NO PERCENTU-

AL DE 13,20%(TREZE VÍRGULA VINTE POR CENTO), PARA 

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

DO CONTRATO Nº. 036/2007, REFERENTE A FORNECI-

MENTO PARCELADO DE MEIO-FIO PARA LOGRADOUROS, 

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PARECER TÉCNICO 

EM ANEXO. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1151 15.451.0009.1027-CÓDIGO:33.90.30.21;FONTE:01

0000

DATA: 01/10/2007

EXTRATO DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

039/2007 – CONVITE Nº 004/2007

CONTRATADA: QUALYCÓPIAS SISTEMAS REPROGRÁFI-

COS E EDITORA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - Prorrogação da vigência do contrato origi-

nário, referente à prestação de serviços de plotagem e 

cópias heliográficas à SEMOBS, Contagem/MG, por mais 

07(sete) meses, a partir de 02 de janeiro de 2008 e com 

vencimento final em 02/08/2008.

VALOR: R$ 33.200,00(trinta e três mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1151 15.122.0013.2012; Código: 33.90.30.07; Fonte: 

010000

DATA: 02/01/2008

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

042/2007 – CONCORRÊNCIA Nº 006/2007

CONTRATADA: PREMO CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-

MENTOS S/A

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - Prorrogação da vigência do contrato originário 

de empresa de engenharia especializada para elaboração 

de projeto executivo de estrutura, fabricação, transporte 

e montagem de estrutura pré-fabricada de concreto da 

Escola de Ensino Fundamental do Oitis, situada à Rua 5-A, 

n.º 20, Bairro Oitis, no Município de Contagem/MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 

122(cento e vinte e dois) dias, contados a partir de 

01/12/2007 e com termo final em 01/04/2008.

DATA: 30/11/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

051007 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - Prorrogação da vigência do contrato originário 

de serviços e obras de urbanização das Rua Colibri, 

situada no Bairro Colonial e da Rua José Alves Mendes, 

situada no Bairro Praia, no Município de Contagem/MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 90(no-

venta) dias, contados a partir de 19/11/2007 e com termo 

final em 17/02/2008.

DATA: 14/11/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

054/2007 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - Prorrogação da vigência do contrato originário 

de serviços e obras de urbanização de dois trechos da 

Rua Secóia, situada no Bairro Laguna, no Município de 

Contagem/MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 90(no-

venta) dias, contados a partir de 10/12/2007 e com termo 

final em 09/03/2008.

DATA: 07/12/2007

EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

062/2007 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA MIRANDA ROSA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: - Prorrogação da vigência do contrato originário 

de execução das obras de tratamento de fundo de vale, 

despoluição e canalização de córrego, drenagem e 

recuperação das pistas laterais da Av. Riacho das Pedras, 

trecho compreendido entre a Av. Estrela Polar e Av. 

Régulus, no Município de Contagem/MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 

120(cento e vinte) dias, contados a partir de 02/02/2008 e 

com termo final em 01/06/2008.

DATA: 30/01/2008

EXTRATO DO 1ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

062/2007 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2007

CONTRATADA: CONSTRUTORA MIRANDA ROSAL LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: O objeto deste termo de apostila é a reade-

quação da planilha, com fornecimento e lançamento 

de material drenante nas galerias, reforço com fundo 

de pedreira no corpo de aterro das pistas, acréscimo 

e escoramento na execução da galeria em função da 

presença de material saturado (argila mole/turfa preta) 

na Av. Riacho das Pedras, com acréscimo de alguns itens 

não planilhados e conseqüente decréscimo de outros 

quantitativos, sem alteração de seu valor global.

DATA: 21/02/2008

EXTRATO DO 1ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

076/2007 – CONCORRÊNCIA Nº 015/2007

CONTRATADA: CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJE-

TOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: O objeto deste termo de apostila é a readequa-

ção da planilha, que devido às condições reinantes na 

obra (escavações) até o presente em maior quantidade 

em solo com água não havendo reaproveitamento do 

material retirado em reaterros e aumento na espessura 

de enrocamento, em razão da falta de estabilidade do 

solo, houve realinhamento de alguns quantitativos na 

execução da obra de saneamento do Córrego do Arroz, 

Contagem/MG, sem alteração de seu valor global.

DATA: 21/12/2007

EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

141/2006 – CONCORRÊNCIA Nº 007/2006

CONTRATADA: TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLE-

NAGEM LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência do contrato 

originário de execução das obras de tratamento de fundo 

de vale, despoluição de córrego com a implantação de 

sistema de interceptores de esgoto e implantação da Av. 

Alterosas lote 1, compreendido entre a Rua Balneário e 

Rua Rodrigues da Cunha e lote 2, compreendido entre a 

Av. Princesa Izabel e Av. Sarandi, incorporando também 

as intervenções nos córregos Ibate e Brandão, integrante 

do Programa de Despoluição e Tratamento de Fundo de 

Vales no Município de Contagem/MG

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 

120(cento e vinte)dias, a partir de 29/12/2007 e com venci-

mento em 27/04/2008.

DATA: 28/12/2007

EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

013/2007 – CARTA CONVITE Nº 159/2006

CONTRATADA: CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: -Prorrogação da vigência do contrato originário 

de execução das obras de reforma do telhado, revitaliza-

ção da pintura e construção de arquibancada na Escola 

Municipal Machado de Assis, município de Contagem/

MG.

PRAZO: O presente contrato terá vigência por mais 90(no-

venta)dias, contados a partir de 01/10/2007 e com termo 

final em 30/12/2007.

DATA: 01/10/2007

EXTRATO DO 3ºTERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 

019/2007 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2007

CONTRATADA: RAL ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: O objeto deste termo de apostila é a readequa-

ção da planilha, com inclusão de itens não planilhados 

nas obras de infra-estrutura urbana atendendo às 

necessidades identificadas no decorrer da execução dos 

serviços do Orçamento Participativo, com conseqüente 

decréscimo de outros quantitativos, sem alteração de seu 

valor global.

DATA: 16/01/2008
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2008 – DISPENSA Nº 

010/2008

CONTRATADA: CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAO-

PEBA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste contrato é a prestação de 

serviços de capina manual, mecanizada e roçagem meca-

nizada nas vias públicas do Município de Contagem/MG. 

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 180 (cen-

to e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura 

deste contrato, podendo findar antes, na hipótese de 

ocorrer no curso deste prazo à homologação da Concor-

rência nº.037/2007.

VALOR: R$4.800.000,00(quatro milhões e oitocentos mil 

reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1151 18.452.0007.2016- Código:33.90.39.22; Fonte:010000

DATA: 08/02/2008

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2008 – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 028/2007

CONTRATADA: CONSTROL CONSTRUÇÕES, TERRAPLENA-

GEM E OBRAS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação 

de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada 

por preços unitários, para execução das obras de Reforma 

da Escola Municipal Dona Gabriela Leite Araújo, no Muni-

cípio de Contagem /MG.

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 120(cen-

to e vinte) dias, a contar da data ordem de serviço.

VALOR: R$144.993,28(cento e quarenta quatro mil, nove-

centos e noventa três reais e vinte e oito centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1121 12.361.0037.1090–Código: 33.90.39.22; Fonte: 

010100

DATA: 23/01/2008

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2008 – CONCORRÊNCIA 

Nº 038/2007

CONTRATADA: TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLE-

NAGEM LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de empresa 

de engenharia para execução das obras de tratamento 

de fundo de vale, despoluição e canalização de córrego, 

drenagem, pavimentação, urbanização e intercepção de 

esgotos sanitários da Av. das Alterosas – 2ª Etapa, trecho 

compreendido entre a Rua Campina Verde / Coronel Átila 

Vilela até a Rua Rodrigues da Cunha / Rua São Lourenço 

no Município de Contagem/MG

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 06(seis) 

meses a contar da data da Ordem de Serviços.

VALOR: R$ 5.121.629,24(cinco milhões, cento e vinte 

e hum mil, seiscentos e vinte nove reais e vinte quatro 

centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1151 17.512.0008.1020 – Código: 44.90.51.07; Fonte: 

011201 

1151 17.512.0008.1020 – Código: 44.90.51.07; Fonte: 

311201

DATA: 23/01/2008

Atos do Legislativo

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Contagem do ano  dois mil e oito. Aos vinte e seis dias do 

mês de fevereiro, realizou-se, neste Legislativo, no Plená-

rio “Vereador José Custódio”, a terceira reunião ordinária 

com a presença de dezoito vereadores. Havendo quórum 

regimental, o Presidente vereador Avair Salvador de Car-

valho solicitou ao 1º Secretário vereador Dimas Campos 

da Fonseca, que procedesse a chamada dos vereadores, 

estando todos presentes. Nesse instante, o vereador Avair 

solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior, tendo 

sido votada e aprovada, sem ressalva. Prosseguindo, 

foram lidas as correspondências recebidas e encaminha-

das à Gerência Legislativa para as providências de praxe. 

Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente 

para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: 

Projeto de Lei Nº 006/2008 – institui a implantação de nu-

tricionistas nas unidades de saúde do município de Conta-

gem, de autoria do vereador Jander Filaretti; Projeto de 

Lei Nº 007/2008 – institui a implantação das especialida-

des médicas em Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral em 

todos os postos de saúde no município de Contagem, de 

autoria do vereador Jander Filaretti; Projeto de Lei Nº 

008/2008 – denomina Rua Aristides Gomes Ferreira um 

dos logradouros públicos do município de Contagem, 

de autoria do vereador Avair Salvador de Carvalho; 

Projeto de Lei Nº 009/2008 – declara de utilidade pública 

Associação dos Moradores de Aluguel de Contagem – 

AMAC, com sede neste município, de autoria do vereador 

Gueber Ferreira; Projeto de Resolução Nº 003/2008 – 

concede o título de cidadania honorária de Contagem 

ao Senhor José Wilson Costa Barbosa, de autoria da 

vereadora Letícia da Penha; Projeto de Lei Nº 004/2008 – 

altera a Lei Nº 4.079, de 02 de maio de 2007, que dispõe 

sobre a política municipal de reassentamento de famílias 

residentes no município de Contagem, removidas em 

função de obras públicas ou situações de risco, regula 

o programa de Reassentamento Monitorado – REMO e 

o Programa Bolsa Moradia e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complemen-

tar Nº 001/2008 PE – altera a Lei Complementar 037, 

de 08 de junho de 2007, que cria empregos públicos de 

agente comunitário de saúde e de agente de combate às 

endemias no âmbito da Fundação de Assistência Médica e 

de Urgência de Contagem – FAMUC e dá outras providên-

cias, de autoria do Poder Executivo. Na terceira parte da 

reunião, foram votados e aprovados, por unanimidade, 

os Requerimentos Nº s 052 a 075/2008; Indicações Nºs 044 

a 066/2008; Moções Nºs 068 a 098/2008, apresentados pe-

los vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: 

Requerimento Nº 054/2008 – Colocação de poste de ilu-

minação na Rua Rio Tocantins, Bairro Riacho das Pedras 

entre os números 200 e 449, neste município, de autoria 

do vereador Jander Filaretti; Requerimento Nº 074/2008 – 

Solicita à COPASA esclarecimentos sobre a constante falta 

de água na região dos Bairros Guanabara e São Joaquim, 

na Ressaca, de autoria da vereadora Maria José Chiodi; 

Indicação Nº 066/2008 – Solicita a Exma Sra. Prefeita 

Municipal Marília Campos, providenciar, junto a CEMIG, 

a ativação da Praça cimentada “Fonte Luminosa” situada 

entre a Estação do Metrô, do Eldorado, e a Via Expressa, 

no Conjunto Água Branca, de autoria do vereador Irineu 

Inácio da Silva; Moção Nº 083/2008 – Congratulações aos 

formandos, professores e coordenadores de curso, da 

faculdade SENAC MINAS, pela formatura da turma de 

Administração com habilitação em Hotelaria, ocorrida em 

25/02/2008, de autoria do vereador José Arnaldo Canari-

nho; Moção Nº 096/2008 – Parabéns ao amigo, Vereador 

Dimas Fonseca, por assumir a Diretoria das Categorias de 

Base do Cruzeiro Esporte Clube, de autoria da vereadora 

Maria José Chiodi, também assinada pelos vereadores 

Avair Salvador de Carvalho, William Vieira Batista, Letícia 

da Penha Guimarães e Jander Muniz Filaretti. Passando 

à discussão e votação de projetos, foi colocado em 

votação, em Turno Único, através de Escrutínio Secreto, 

o Projeto de Resolução Nº 001//2008 – concede o título 

de cidadania honorária de Contagem ao senhor Marco 

Aurélio Moreira, de autoria do vereador Jander Filaretti. 

Funcionando como escrutinadores os vereadores Kawlp-

ter Prates e Carlos Roberto Ferreira Dias, e, obedecidas 

as formalidades regimentais, foi votado e aprovado, por 

unanimidade, o Projeto de Resolução acima mencionado. 

Em seguida, foi pedido “Vistas”, por diversos vereadores, 

aos seguintes projetos: Veto Total à Proposição de Lei 

Nº 072/2007, originária do Projeto de Lei Nº 014/2007, 

que cria o Distrito da Ressaca no âmbito do município de 

Contagem, de autoria do vereador Ronaldo Soares dos 

Santos; Projeto de Lei Nº 008/2006 – altera a classificação 

de ZOR-1, para ZUI-2B, a área que menciona, no municí-

pio de Contagem, de autoria da vereadora Maria Lúcia 

Guedes Vieira; Projeto de Lei Nº 198/2005- altera a Lei 

761, de 28 de janeiro de 1967, e dá outras providências, 

de autoria do vereador Ronaldo Soares dos Santos. Rece-

beu Parecer Conclusivo da  Comissão de Administração e 

Serviços Públicos, o Projeto de Lei Nº 001/2008 – reconhe-

ce de utilidade pública a ACEFAPS – Associação Central de 

Formação e Aproveitamento Profissional em Prestação de 

Serviços, neste município, de autoria do vereador José Ar-

naldo Canarinho, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 

001/2008. Logo após, foi votada e aprovada, por unani-

midade, a solicitação formalizada por vários vereadores, 

nos termos do Requerimento Nº 075/2008, no sentido de  

convidar o Ilmo. Sr: Júlio Mendes de Vasconcelos, Coor-

denador e Modernização Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Contagem, para comparecer ao Gabinete 

da Presidência desta Casa, no dia 04/03/2008, terça-feira, 

às 14 horas, a fim de esclarecer dúvidas a respeito do 

funcionamento  do serviço Funerário desta cidade. Em 

seguida, foi votada e aprovada, a reconvocação da Sra: 

Dra. Raquel  Aparecida Lima de Paula , Diretora Geral do 

Hospital Municipal José Lucas Filho, atendendo a solicita-

ção formalizada pelos vereadores Jander Filaretti, William 

Vieira Batista e Maria José Chiodi, que compõem a 

Comissão Externa de Saúde da Câmara, para comparecer 

a esta Casa (Gabinete da Presidência), no dia 29/02/2008, 

às 10 horas, a fim de prestar esclarecimentos a respeito 

de possíveis irregularidades denunciadas durante a 1ª 

Reunião Ordinária desta Casa, pela senhora Adriana Inês, 

Enfermeira desse hospital. Finalizando os trabalhos, foi 

convocada a 4ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 

quatro de março, às 10 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, Dimas Campos da Fonseca, 

1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, 

sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 

Presidente, assinada.   

Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Contagem do ano dois mil e oito. Aos quatro dias do mês 

de março, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário “Ve-

reador José Custódio”, a quarta reunião ordinária com a 

presença de dezessete vereadores. Havendo quórum regi-

mental, o Presidente vereador Avair Salvador de Carvalho 

solicitou ao 2º Secretário vereador William Vieira Batista, 

que procedesse a chamada dos vereadores, quando se 

constatou a ausência dos vereadores Dimas Campos 

da Fonseca, Arnaldo Luiz de Oliveira e Ciro Wellington 

Campos. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, 

a ata da reunião anterior. Na seqüência, foram lidas as 

correspondências recebidas e encaminhadas a Gerência 

Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda 

lidos e encaminhados ao órgão competente para exame 

e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Emenda 01 

– Aditiva ao Projeto de Lei Nº 198/2005 – altera a Lei 761, 

de 28 de janeiro de 1967, e dá outras providências, de 

autoria do vereador Pastor Soares. (Vereadora Maria José 

Chiodi); Projeto de Resolução Nº 004/2008 – Concede o 

título de Cidadania Honorária de Contagem ao Pastor Ely 

Garcia Filho, de autoria da vereadora Maria Lúcia Guedes 

Vieira; Projeto de Lei Nº 010/2008 – dispõe sobre a substi-

tuição do uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica, 

por saco de lixo ecológico e sacola ecológica e dá outras 

providências, de autoria do vereador Avair Salvador de 

Carvalho; Projeto de Lei Nº 011/2008 – altera a Lei 3040, 

de 28/04/98, que regulamenta o uso de uniformes esco-

lares nas unidades de ensino público municipal de Con-

tagem e dá outras providências, de autoria da vereadora 

Letícia da Penha; Projeto de Lei Nº 012/2008 – declara de 

utilidade pública a Associação Batista Remanescente – 

ABRE, de autoria do vereador Avair Salvador de Carvalho; 

Projeto de Lei Nº 005/2008 PE – dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Política Urbana  - COMPUR e a Conferência 

Municipal de Política Urbana e dá outras providências, de 

autoria do  Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 006/2008 

PE – dispõe sobre a regularização de edificações em des-

conformidade com a Lei 3.015, de 15/01/1998 nos casos 

que menciona e dá outras providências, de autoria do Po-

der Executivo; Projeto de Lei Complementar Nº 002/2008 

PE – disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do 

solo do município de Contagem e dá outras providências, 

de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Comple-

mentar Nº 003/2008 PE – Institui o Código de Obras do 

município de Contagem e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo. Prosseguindo, foram votados 

e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos de Nºs 

076 a 094/2008; Indicações de Nºs 067 a 092/2008; Moções 

de Nºs 099 a 118/2008, apresentados pelos vereadores, 

inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento 

Nº 084/2008 – Requer da Mesa Diretora a formulação de 

convite, para que a COPASA, na pessoa do Sr: Marcelo 

Godinho Fernandes, Gerente do Distrito de Serviços da 

Metropolitana Contagem, venha prestar esclarecimentos 

sobre o insuportável mau cheiro oriundo da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE, Nova Contagem, neste 

município, de autoria do vereador Lucas Cardoso da Silva; 

Requerimento Nº 094/2008 – Implantação de um sistema 

integrado, via ramais telefônicos, entre a Prefeitura e as 

entidades sem fins lucrativos, regularmente cadastradas 

no município, de autoria do vereador José Arnaldo Cana-

rinho; Indicação Nº 067/2008 – Instalação de Semáforos, 

contendo temporizador de Contagem Regressiva, no 

percurso da Avenida João César de Oliveira, para que tal 

via, que está sendo revitalizada, se torne mais moderna, 

de autoria do vereador Irineu Inácio da Silva; Indicação 

Nº 068/2008 – Revitalização da Praça Marco Antônio do 

Espírito Santo, localizada entre as Ruas Pequi, Acácia e 

Imbuia, no Bairro Jardim Laguna, neste município, com a 

conseqüente religação da rede de água na mesma, de au-

toria do vereador Joaquim Bernardino da Silva; Indicação 

Nº 074/2008 – Capina e limpeza do Bairro São Luiz, neste 

município, de autoria do vereador Kawlpter Prates; Indi-

cação Nº 079/2008 – Asfaltamento na Rua Vista Alegre, 

no Bairro Estaleiro, neste município, de autoria do vere-

ador Lucas Cardoso da Silva; Moção Nº 106/2008 – Boas 

vindas à nova agência do Banco Itaú, do Bairro Ressaca, 

inaugurada no último dia 28 de fevereiro, de autoria 

do vereador Lucas Cardoso da Silva; Moção Nº 107/2008 

– Felicitações ao Exmo. Sr: Deputado Estadual Carlin Mou-

ra, na ocasião da passagem do seu aniversário natalício, 

em 29/02/2008, de autoria do vereador Lucas Cardoso da 

Silva. Passando ao expediente, foi pedido “Vistas” aos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 008/2006 – altera a 

classificação de ZOR-1, para ZUI –2B, a área que mencio-

na, no município de Contagem, de autoria da vereadora 

Maria Lúcia Guedes Vieira; Veto Total à Proposição de 

Lei Nº 072/2007, originária do Projeto de Lei Nº 014/2007, 

que cria o Distrito da Ressaca no âmbito do município 

de Contagem, de autoria do vereador Ronaldo Soares 

(Poder Executivo). Em Primeiro Turno e no Parecer, foram 

votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes 

projetos: Projeto de Lei Nº 198/2005 – altera a Lei 761, 

de 28 de janeiro de 1967, e dá outras providências, de 

autoria do vereador Ronaldo Soares dos Santos; Projeto 

de Lei Nº 003/2007 – dispõe sobre a criação, composição 

e funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e 

Lazer – (COMEL), de autoria do vereador José Arnaldo 

Canarinho; Projeto de Lei Nº 041/2007 – PE – autoriza a 

doação com encargos do imóvel que menciona e dá ou-

tras  providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto 

de Lei Nº 003/2008 PE – autoriza a doação, com encargos, 

do imóvel que menciona e dá outras providências, de 

autoria do Poder Executivo. Receberam Parecer Conclusi-

vo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os 

projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 002/2008 PE – declara 

de utilidade pública o Centro Industrial e Empresarial de 

Minas Gerais _ CIEMG, de autoria do Poder Executivo, 

convertendo-se na Proposição de Lei Nº 003/2008; Projeto 

de Lei Nº 004/2008 – reconhece de utilidade pública a 

Associação do Esporte Amador de Contagem – ASEAC, 

neste município, de autoria do vereador José Arnaldo 

Canarinho, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 

002/2008. No horário destinado à “Tribuna Livre”, falou 

devidamente inscrito o cidadão José Eustáquio de Olivei-

ra, Presidente da Corporação Musical Santo Antônio, que 

pretende solicitar apoio do Legislativo para as iniciativas 

da Corporação. Falou ainda na “Tribuna Livre” o cidadão 

Oswaldo Vicente dos Passos, que discorreu sobre proble-

mas do Bairro Retiro. Em seguida, falou devidamente 

inscrito no “Grande Expediente”, o vereador Joaquim 

Bernardino da Silva, que discorreu sobre a nova linha de 

ônibus do Bairro Jardim Laguna, sentido Shopping Del 

Rey. Esse vereador parabenizou o DER pela implantação 

dessa linha, lembrando que se trata de uma reivindicação 

de sua autoria, que irá facilitar o trajeto daqueles que 

fazem uso dessa linha. Na seqüência, falou o cidadão 

Oldair Alves Pimenta, trabalhador do Serviço Funerário 

Municipal, que fez denúncias a respeito do funcionamen-

to da Funerária Municipal, coordenada pelo Senhor Júlio 

Mendes de Vasconcelos. Em seguida, diversos vereadores 

fizeram uso da palavra, conforme registrado nos anais 

desta Casa. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 5ª 

Reunião Ordinária prevista para o dia onze de março, 

às nove horas, a fim de deliberarem sobre matérias que 

serão encaminhadas 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, William Vieira Batista, 2º Secretário, solicitei 

fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, 

se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

RESOLUÇÃO N.º 001/08

Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao 

Senhor Marco Aurélio Moreira.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu 

nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadania honorária 

de Contagem ao Senhor Marco Aurélio Moreira, pelos 

relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições contrárias.

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

publicação.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 26 de fevereiro 

de 2008.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO

-Vereador Presidente-

WILLIAM VIEIRA BATISTA

-2º Secretário-

Famuc

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, cons-
tituída através da Portaria 2194, de 02 de agosto de 
2007, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 01/2008, segue abaixo a classificação 
dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplicado 
nº 001/2008, após julgamento realizado pela Comissão, 
conforme os critérios definidos no referido edital: 
6º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplifi-
cado FAMUC/PSS Nº 01/2008
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CARGO
CLASSIFI-

CAÇÃO
NOME

TOTAL DE 

PONTOS
RESULTADO

Médico Clínico Geral 24 hs 1º Ricardo Oliveira Villela 5,00 APROVADO

Médico Clínico Geral 24 hs 2º Daniel Amaral Zanetti 5,00 APROVADO

Médico da Família 1º Francisco Américo Boaventura Leite 25,00 APROVADO

Médico da Família 2º José de Arimathea Andrade Fonseca 25,00 APROVADO

Médico Gastroenterologista Pediátrico 1º Karina de Almeida Azevedo Reis 25,00 APROVADA

Médico Ortopedista 1º Ramon Teodoro Silveira 40,00 APROVADO

Médico Ortopedista **** Flávio Pessoa Borges **** REPROVADO

Médico Ortopedista e Traumatologista 1º Theodoro Gomes Dias Campos 15,00 APROVADO

Médico Pediatra 1º Irineu Milagre Teixeira 25,00 APROVADO

Médico Psiquiatra 1º Marcelo Nominato Rocha 25,00 APROVADO

Médico Psiquiatra 2º Luis José de Lima 25,00 APROVADO

Médico Psiquiatra 3º Leonardo Freitas e Silva 25,00 APROVADO
Comissão de Avaliação de Títulos
Eura Martins Lage
Maria Izabel Chagas Costa
Raquel Aparecida Lima de Paula
Contagem, 17 de março de 2008

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, 

convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2008 – 6º resultado, dos cargos e classificações abaixo 

relacionados, a comparecerem ao setor de Admissão da FAMUC, das 8 horas e 30 minutos a 16 horas e 30 minutos, 

na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – 

Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 17/03/2008 a 20/03/2008:

Médico Clínico Geral 24 hs – 1º e 2º classificado

Médico da Família – 1º e 2º classificado

Médico Gastroenterologista Pediátrico – 1º classificado

Médico Ortopedista – 1º classificado

Médico Ortopedista e Traumatologista – 1º classificado

Médico Pediatra – 1º classificado

Médico Psiquiatra – 1º ao 3º classificado

Contagem, 17 de março de 2008

Eduardo Caldeira de Souza Pena

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, 

convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2008 – 5º resultado, dos cargos e classificações abaixo 

relacionados, a comparecerem ao setor de Admissão da FAMUC, das 8 horas e 30 minutos a 16 horas e 30 minutos, 

na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – 

Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 17/03/2008 a 20/03/2008:

Médico Clínico Geral 20 hs – 1º classificado

Contagem, 17 de março de 2008

Eduardo Caldeira de Souza Pena

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 023

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, 

convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2008 – 3º resultado, dos cargos e classificações abaixo 

relacionados, a comparecerem ao setor de Admissão da FAMUC, das 8 horas e 30 minutos a 16 horas e 30 minutos, 

na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – 

Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 17/03/2008 a 20/03/2008:

Médico Ultrassonografista – 1º classificado

Contagem, 17 de março de 2008

Eduardo Caldeira de Souza Pena

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 2.432 de 12 de março de 2008.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2006, e considerando o MEMO/SU-

GEST/0928/2008, nos termos do artigo 85 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e 

artigo 48, II da Lei Orgânica do Município;

       RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2008 a 30/03/2008 ao servidor Euler Soares Roman, matrícula de 

nº 034032-4, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, lotado na UAI Petrolândia.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data das 

férias-prêmio.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 12 de março de 2008.

Eduardo Caldeira de Souza Penna

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

  PORTARIA N. º 2.433 de 12 de março de 2008.
Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do 
artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, considerando a portaria 
nº 1111 de 07/12/2004 que homologou o Concurso Público nº 001/2004, para ingresso na FAMUC;
                                     RESOLVE:
Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos 
habilitados em concurso público de provas.

TIPO CARGO CLASS NOME

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 243 DANIELA PEREIRA ADRIANO

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 244 DANIELLE BRUGGER MATIAS SOUZA

G ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 245 DANIELLA KELLER SANTOS

G AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 629 MARCIA CRISTINA EMENEGILDO

G MEDICA CARDIOLOGISTA 07 ELMA FERREIRA GUEDES REIS

G MEDICO CARDIOLOGISTA 08 MARCELO MAGELA DE FREITAS

G MEDICO CARDIOLOGISTA 09 LEONARDO HENRIQUE FRADE

G ENFERMEIRO 228 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA
               Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 12 de março de 2008.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM 

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições, conforme legislação em vigor, retifica o edital do Processo 
Seletivo Simplificado 005/2008, Anexo I, Cronograma de Execução, nos termos que se seguem:
ONDE SE LÊ: 
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FAMUC/ PPS -005/2008

ETAPA / FASES DATAS

Inscrições De 25/02/2008 a 07/03/2008

Divulgação do resultado final Até 14/03/2008
LEIA-SE: 
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FAMUC/ PPS -05/2008

ETAPA / FASES DATAS

Inscrições De 25/02/2008 a 07/03/2008

Divulgação do resultado final A partir do dia  24/03/2008
EDUARDO CALDEIRA PENNA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDENCIA MEDICA
 A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 2.194 de 02/08/2007, conforme disposto 
no Edital de Processo de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo 
o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado pela comissão conforme critérios definidos no 
item 3 do referido Edital: 

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 182089-7 Cláudio Melo dos Santos Médico Cirurgião Geral DEFERIDO

FAMUC 182097-5 Tomaz Marcelino Diniz Médico Pediatra DEFERIDO
Comissão de Avaliação de Títulos:
Eura Martins Lage 
Maria Izabel Chagas Costa
Raquel Aparecida Lima de Paula
Contagem, 17 de março de 2008

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 2.381, de 18 de fevereiro de 2008, 
conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 03/2008, segue abaixo a classificação dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplicado nº 003/2008, após julgamento realizado pela Comissão, conforme 
os critérios definidos no referido edital:
Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 03/2008
CLASSIFICADOS

CARGO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS

Enfermeiro para Acolhimento 1 PATRICIA ANGELA DINIZ 39

Enfermeiro para Acolhimento 2 MARIA JOSE MENDES PEREIRA 35

Enfermeiro para Acolhimento 3 MARCELO FERNANDES TEIXEIRA 32

Enfermeiro para Acolhimento 4 SANDRA PATRICIA DUARTE 29

Enfermeiro para Acolhimento 5 FLAVIO RODRIGUES ALMEIDA 29

Enfermeiro para Acolhimento 6 ELIZABETH DE FREITAS VILAÇA DE CARIS 28

Enfermeiro para Acolhimento 7 CAROLINA MARIA RAMOS TRINDADE 27

Enfermeiro para Acolhimento 8 TATIANA CUNHA FRANÇA 26

Enfermeiro para Acolhimento 9 ADRIANE DOZOLINA TEIXEIRA 26

Enfermeiro para Acolhimento 10 MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA M. DE PINHO 25

Enfermeiro para Acolhimento 11 ROSILENE MARA P. OLIVEIRA 25

Enfermeiro para Acolhimento 12 SIMONE KELLY TOLENTINO 24

Enfermeiro para Acolhimento 13 KENIA CARVALHO DE BARROS PEREIRA 24

Enfermeiro para Acolhimento 14 MELISSA SILVA PINTO 23

Enfermeiro para Acolhimento 15 ANDREZA SOARES PEREIRA 23

Enfermeiro para Acolhimento 16 ISABEL MEIRELES BRANDAO 22

Enfermeiro para Acolhimento 17 ELINIMAR MARIA DE ARAUJO 22

Enfermeiro para Acolhimento 18 CAROLINA DE CASTRO LIMA 22

Enfermeiro para Acolhimento 19 LEONIDAS GARCIA DA SILVA 22

Enfermeiro para Acolhimento 20 FERNANDA LEODORO DA SILVA 21

Enfermeiro para Acolhimento 21 REGINA CELIA DA SILVA 21

Enfermeiro para Acolhimento 22 LENI MARIA DA SILVA 21

Enfermeiro para Acolhimento 23 CLAUDIA MARA VIERTAS DA SILVA 20

Enfermeiro para Acolhimento 24 SALATIEL FERREIRA DE PAULA 20

Enfermeiro para Acolhimento 25 DIRCE ANISIO DRUMOND 20

Enfermeiro para Acolhimento 26 ALZIRA RODRIGUES DE SOUZA 20

Enfermeiro para Acolhimento 27 CAROLINA THAIS FONSECA 20

Enfermeiro para Acolhimento 28 RENATA CRISTINA O. DE PAULA 20

Enfermeiro para Acolhimento 29 AUSTIN SARAIVA 20

Enfermeiro para Acolhimento 30 VIRGINIA ANTONIA DOS SANTOS 20

Enfermeiro para Acolhimento 31 CRISTIANO MAGELA DE SOUZA VIANA 20

Enfermeiro para Acolhimento 32 JAIRO DA CRUZ DOS SANTOS 19

Enfermeiro para Acolhimento 33 EDNA DE DEUS OLIVEIRA 19

Enfermeiro para Acolhimento 34 GERALDO ADRIANO DE FARIA 18

Enfermeiro para Acolhimento 35 MARCO CICERO TERRA DE DEUS 18

Enfermeiro para Acolhimento 36 LUCIANA RODRIGUES LADEIA 18

Enfermeiro para Acolhimento 37 ALAN EUSTAQUIO DE JESUS OLIVEIRA 18

Enfermeiro para Acolhimento 38 MARCUS VINICIUS MOREIRA DE SOUZA 18

Enfermeiro para Acolhimento 39 MAIRA DA SILVA LIMA 18

Enfermeiro para Acolhimento 40 ALEXANDRO MARCOS DE BRITO 17

Enfermeiro para Acolhimento 41 PAULO TEOFILO DA SILVA 16

Enfermeiro para Acolhimento 42 ANDERSON BORGAS DA SILVA 16

Enfermeiro para Acolhimento 43 HELOISA VASCONCELLOS PRADO 15

Enfermeiro para Acolhimento 44 IVAN SERGIO GOULART 15

Enfermeiro para Acolhimento 45 SOLANGE DOS SANTOS FARIA MOREIRA 15

Enfermeiro para Acolhimento 46 LEILA MARIA COSTA 15
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Enfermeiro para Acolhimento 47 ADILEIA P. DE J. CARDOSO 15

Enfermeiro para Acolhimento 48 ALENILSON MENDONÇA DE OLIVEIRA 15

Enfermeiro para Acolhimento 49 JULSARA CRISTINA DE O. MARTINS PINHEIRO 15

Enfermeiro para Acolhimento 50 ADRIANA MARQUES BRANDAO 15

Enfermeiro para Acolhimento 51
FABIOLA APARECIDA RODRIGUES DOS 
SANTOS

15

Enfermeiro para Acolhimento 52 QUERUBIM MAXIMO DE SIQUEIRA JUNIOR 14

Enfermeiro para Acolhimento 53 JOSEFINA EUFRASIA P. DE OLIVEIRA 14

Enfermeiro para Acolhimento 54 EDUARDO RIBEIRO NETO 14

Enfermeiro para Acolhimento 55 MARIA CARMEM DOS SANTOS 14

Enfermeiro para Acolhimento 56 LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES 13

Enfermeiro para Acolhimento 57 ANDREIA LIDIANE C. DE SOUZA 13

Enfermeiro para Acolhimento 58 TELMA EUSTAQUIO DE O. BARBOSA 13

Enfermeiro para Acolhimento 59 VERCELLI EUZEBIA DE ANDRADE 13

Enfermeiro para Acolhimento 60
RODRIGO TEODORO GONÇALVES NASCI-
MENTO

12

Enfermeiro para Acolhimento 61 TALITA TEIXEIRA DE ARAUJO 12

Enfermeiro para Acolhimento 62 RODRIGO GONÇALVES DA SILVA 12

Enfermeiro para Acolhimento 63 JOICE BATISTA MACIEL LOPES 11

Enfermeiro para Acolhimento 64 ALINE DA SILVA FERNANDES 11

Enfermeiro para Acolhimento 65 ROBSON FERNANDES DA CRUZ 10

Enfermeiro para Acolhimento 66 CAMILA DE OLIVEIRA TOCAFUNDO 10

Enfermeiro para Acolhimento 67 GISLENE DIAS SILVA 10

Enfermeiro para Acolhimento 68 IONE RAVACINI DE OLIVEIRA 09

Enfermeiro para Acolhimento 69 EVILAINY OLIVEIRA CANGUSSU 09

Enfermeiro para Acolhimento 70 LUCIANA NOGUEIRA ALVES CAMPOS 09

Enfermeiro para Acolhimento 71 MARIANA ANDREIA M. DONOSO 09

Enfermeiro para Acolhimento 72 JEFERSON DOS SANTOS 08

Enfermeiro para Acolhimento 73 DALCA ROSA 08

Enfermeiro para Acolhimento 74 CASSIA CRISTIANE DE SOUZA SILVA 08

Enfermeiro para Acolhimento 75 MARA LUIZ DA COSTA 08

Enfermeiro para Acolhimento 76 JOELMA M. DE SOUZA ALMEIDA 08

Enfermeiro para Acolhimento 77 RACHEL FRUHWIRTH PEREIRA 08

Enfermeiro para Acolhimento 78 ANDREIA AMORIM FONTANA 08

Enfermeiro para Acolhimento 79 FERNANDA MENDES AMARAL 08

Enfermeiro para Acolhimento 80 RONALDO GOMES RODRIGUES 08

Enfermeiro para Acolhimento 81 JUCILENE COSTA PIMENTA 08

Enfermeiro para Acolhimento 82 ERICA RODRIGUES SILVA 08

Enfermeiro para Acolhimento 83 FABIANA LEITE LARA 08

Enfermeiro para Acolhimento 84 JONE ALBERT DA SILVA 08

Enfermeiro para Acolhimento 85 CHIRLEY MADUREIRA RODRIGUES 08

Enfermeiro para Acolhimento 86 MARIANA SILVA DOS SANTOS MENDES 08

Enfermeiro para Acolhimento 87 FABIANA SILVA MALAQUIAS 05
DESCLASSIFICADOS

CARGO NOME

Enfermeiro para Acolhimento ABILENE HELEN PASSOS

Enfermeiro para Acolhimento ALEXSANDRA MARCIA B. DE OLIVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento ANA CAROLINA MICHELETTI GOMIDE

Enfermeiro para Acolhimento ANA CAROLINA OLIVEIRA MENDES

Enfermeiro para Acolhimento ANGELA SOARES DRUMOND

Enfermeiro para Acolhimento APARECIDA DE FATIMA FARIA CARDOSO

Enfermeiro para Acolhimento ARTUR LEITE DE ARAUJO

Enfermeiro para Acolhimento BARBARA MONTEIRO DE CASTRO ATAIDE

Enfermeiro para Acolhimento CAMILA LUSTROSA SOARES

Enfermeiro para Acolhimento CARLA APARECIDA DE CARVALHO

Enfermeiro para Acolhimento CARLA SINTIA CAEIRO DA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento CARLOS EDUARDO ESTEFANI DA HORA

Enfermeiro para Acolhimento DANIELA HELENO ROSSI

Enfermeiro para Acolhimento DEBORA MARCIA DOS SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento DEJEFERSON LUCIO DA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento DENISE APARECIDA DOS SANTOS BELO

Enfermeiro para Acolhimento DIANA ALVES PRATES SIMOES

Enfermeiro para Acolhimento DIEGO CUNHA CAMPOS

Enfermeiro para Acolhimento ELIANE MARTINS DA COSTA

Enfermeiro para Acolhimento ELIEDI PEREIRA DOS SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento EVANIS RAIMUNDO LOPES

Enfermeiro para Acolhimento FABIANA LIMA REAL

Enfermeiro para Acolhimento FLAVIA HELENA DE RESENDE

Enfermeiro para Acolhimento FRANKLIN RODRIGO MACHADO ROCHA

Enfermeiro para Acolhimento HORTENCIA DE FATMA DO PORTO

Enfermeiro para Acolhimento IARA APARECIDA IANDES

Enfermeiro para Acolhimento IONE RAVACINE DE OLIVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento IRENE TEIXEIRA BRUCK

Enfermeiro para Acolhimento JOANI BARBOSA CORREA

Enfermeiro para Acolhimento JOELMA DE ALMEIDA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento JULIANA MARIA BORGES DA COSTA

Enfermeiro para Acolhimento KAREN CRISTINA DE CARVALHO

Enfermeiro para Acolhimento KEILA LOPES BARBOSA MAZZINGHY

Enfermeiro para Acolhimento KELLY FERNANDES DE BARROS PEREIRA

Enfermeiro para Acolhimento KELLY ROSENO FONSECA BATISTA

Enfermeiro para Acolhimento KLEIFANE DE OLIVEIRA ALVES

Enfermeiro para Acolhimento LARISSA RESPLANDES LOPES GANDRA

Enfermeiro para Acolhimento LEILA CRISTINA FERREIRA PASSAGLE

Enfermeiro para Acolhimento LORRAINE CARDOSO GONTIJO

Enfermeiro para Acolhimento LUCIANA DIAS TEIXEIRA

Enfermeiro para Acolhimento LYVIA GOIS SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento MARCELA ELISA CAMARGOS PINTO

Enfermeiro para Acolhimento MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO MARTINS

Enfermeiro para Acolhimento MARIANA ANGELICA DUTRA SANTANA

Enfermeiro para Acolhimento MARLENEY MARTINS DE OLIVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento MERINEIDE MARIA DOS SANTOS MAIA

Enfermeiro para Acolhimento MIRIAM DE OLIVEIRA BRAGA AUGUSTO

Enfermeiro para Acolhimento MOISES GABRIEL DE ABREU E SILVA

Enfermeiro para Acolhimento NANCE AUGUSTA RAMOS

Enfermeiro para Acolhimento NIVEA DE FATIMA PEREIRA

Enfermeiro para Acolhimento POLIPAULA EUDES DA SILVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento RACHEL CRISTINA VIANA

Enfermeiro para Acolhimento RAPHAEL IASSUDA DE OLIVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA

Enfermeiro para Acolhimento RENATA BOGUSKI DOS SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento RITA SANTOS REBOLLEDO

Enfermeiro para Acolhimento ROBERTA SOUZA BRITO

Enfermeiro para Acolhimento ROSINARA VIANA BARBOSA

Enfermeiro para Acolhimento SAMARA COSTA BAHIA

Enfermeiro para Acolhimento SANDRA REGINA FRANCO BELGA

Enfermeiro para Acolhimento SHIRLEY DE CASSIA GUILHERME

Enfermeiro para Acolhimento SILVANIA MARIA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento SIMONE MARIA DOS SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento SIMONE OLIVEIRA DA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento SINTIA FATIMA COTA

Enfermeiro para Acolhimento TATIANA PEREIRA DA SILVA

Enfermeiro para Acolhimento UALAS DE OLIVEIRA SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento VALERIA DO CARMO PEIXOTO

Enfermeiro para Acolhimento VANESSA APARECIDA LIMA RESENDE

Enfermeiro para Acolhimento VANESSA SOUZA SANTOS

Enfermeiro para Acolhimento VANICE MARIA PASSOS

Enfermeiro para Acolhimento VANILDA ALVES CARVALHO

Enfermeiro para Acolhimento VITORIA CAROLINA DA SILVA MOREIRA

Enfermeiro para Acolhimento VITORIO GUEDES GOMES

Enfermeiro para Acolhimento VIVIANE DINIZ DE RESENDE

Enfermeiro para Acolhimento WALKIMAYRE PINHO FERREIRA
Comissão de Avaliação de Títulos
Ana Cristina Martins Reis
Lidiane Márcia da Silva
Suelen Fernanda Pedersoli
Sandra Elisa Sales Nafiê
Contagem, 17 de março de 2008

Funec

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2008.
A FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme mencionado a 
seguir: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2008 - tipo menor preço POR ITEM, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA para atender a Administração Geral e Unidades Escolares da FUNEC, com abertura dos envelopes previs-
ta para as 14:00 horas, do dia 23 de abril de 2008. O Edital e seus anexos encontram-se na internet e também poderão 
ser adquiridos com a Comissão Permanente de Licitação da Fundação, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº 
400, 2º andar, Bairro Eldorado, CEP 32.310-000, Contagem/MG, no horário de 08:00h. às 12:00h. e de 13:00h. às 17:00h. 
Informações pelo telefone (031) 3352.5009. Contagem, 12 de março de 2.008.
Eliene Maria Rodrigues de Oliveira
Presidenta da Comissão de Permanente de Licitação
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 06/2008
CONTINUIDADE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
A Presidenta da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 
visando a composição de quadro reserva para contratações temporárias de profissionais nos cargos/funções abaixo dis-
criminados para dar continuidade ao Programa Segundo Tempo, no Município de Contagem, nos termos da legislação 
vigente, e das normas estabelecidas neste Edital:
1. Das vagas, cargos/funções, níveis, pré-requisitos, descrição do trabalho e remuneração.

FUNÇÃO ÁREA

VAGAS

JORNADA 
REMUNERAÇÃO 

MENSAL

LOCAL DE 

TRABALHO

REQUISITOS PARA PAR-

TICIPAR DO PROCESSOTotal
Def 

(5%)

Negros 

(12%)

ESTAGIÁ-

RIOS

Educação 

Física
03 - -

20 h/

semanais

R$300,00
Núcleos do 

SEGUNDO 

TEMPO

Estudante do Curso Su-

perior de Educação Física 

concluído o 2º período.

Pedagogia 03 - - R$350,00

Estudante do Curso 

Superior de Pedagogia 

concluído o 2º período.

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES

ESTAGIÁ-

RIOS DE 

EDU-

CAÇÃO 

FÍSICA

Participar juntamente com o Professor Coordenador do Núcleo, do Planejamento Semanal e Mensal, de 

forma a organizar e desenvolver as atividades relativas ao ensino e funcionamento do núcleo;

Solicitar providências junto ao Professor Coordenador e demais membros da equipe, objetivando otimizar 

o desenvolvimento de suas atividades;

Prestar todas as informações técnicas necessárias, quando requisitadas;

Comunicar ao Professor Coordenador de Núcleo, de imediato, quaisquer fatos que envolvam membro da 

equipe ou aluno em situação não convencional;

Zelar pelo bom funcionamento de suas aulas;

Zelar pela segurança integral dos alunos durante o período de sua permanência no núcleo;

Acompanhar a freqüência dos alunos, mantendo os relatórios de freqüência atualizados mensalmente;

Responsabilizar-se, juntamente com a Coordenação do Núcleo, pela turma de alunos durante o desenvol-

vimento das atividades;

Apresentar à coordenação do Núcleo o planejamento de aulas semanal e mensal;

Participar do processo de Capacitação em Esporte Escolar oferecido pelo Ministério do Esporte, de forma a 

adquirir certificados de Curso de Extensão em Esporte Escolar;

Estabelecer sistema que registre as atividades desenvolvidas diária e semanalmente;

Elaborar e apresentar à Coordenação do Núcleo os relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas;

Desenvolver, juntamente com o Professor Coordenador de sua área, planejamento e relatórios a serem 

submetidos à aprovação da Coordenação Geral do Projeto;

Resolver todos os casos omissos, com imparcialidade e cortesia, comunicando-os imediatamente à Coorde-

nação de Núcleo;

Cumprir o plano de trabalho estabelecido e os respectivos horários;

Desenvolver demais atividades correlatas;

Receber depoimentos escritos, referentes ao Programa, de Pais, alunos, professores e entes das comunida-

des e enviá-los ao Departamento de Esporte Escolar/SNEED/ME; 

Desenvolver e acompanhar ações que enfoquem a diversidade, gênero, raça, orientação sexual, pessoa 

deficiente, visando à inclusão social.
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES

ESTAGIÁ-

RIOS

DE 

PEDAGO-

GIA

Participar juntamente com o Professor Coordenador do Núcleo, do Planejamento Semanal e Mensal, de 

forma a organizar e desenvolver as atividades relativas ao ensino e funcionamento do núcleo;

Solicitar providências junto ao Professor Coordenador e demais membros da equipe, objetivando otimizar 

o desenvolvimento de suas atividades;

Prestar todas as informações técnicas necessárias, quando requisitadas;

Comunicar ao Professor Coordenador de Núcleo, de imediato, quaisquer fatos que envolvam membro da 

equipe ou aluno em situação não convencional;

Zelar pela segurança integral dos alunos durante o período de sua permanência no núcleo;

Responsabilizar-se, juntamente com a Coordenação do Núcleo, pela turma de alunos durante o desenvol-

vimento das atividades;

Apresentar à Coordenação do Núcleo as Estratégias de Ação Político-Pedagógicas;

Participar do processo de Capacitação em Esporte Escolar oferecido pelo Ministério do Esporte.

Estabelecer sistema que registre as atividades desenvolvidas diária e semanalmente;

Elaborar e apresentar à Coordenação Geral os relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas;

Desenvolver, juntamente com o Professor Coordenador de Núcleo, planejamento e relatórios a serem 

submetidos à aprovação da Coordenação Geral do Projeto;

Resolver todos os casos omissos, com imparcialidade e cortesia, comunicando-os imediatamente à Coorde-

nação de Núcleo;

Cumprir o plano de trabalho estabelecido e os respectivos horários;

Desenvolver demais atividades correlatas;

Receber depoimentos escritos, referentes ao Programa, de Pais, alunos, professores e entes das comunida-

des e enviá-los ao Departamento de Esporte Escolar/SNEED/ME; 

Discutir relações que se estabelecem nos processos de ensino;

Auxiliar o grupo a encontrar caminho para as pessoas com dificuldades de participar no Programa;

Auxiliar na relação do núcleo com a comunidade.

Incrementar o dia de atividades específicas;

Desenvolver e acompanhar ações que enfoquem a diversidade, gênero, raça, orientação sexual, pessoa 

deficiente, visando à inclusão social.
2. Características Gerais do Segundo Tempo
2.1. O SEGUNDO TEMPO representa uma ação do Ministério dos Esportes, a ser executado em conjunto com o Governo 
Municipal e tem por meta proporcionar às crianças e aos jovens em idade escolar os seguintes objetivos:
Contribuir para a ampliação da atividade educacional, visando oferecer educação permanente e integral por meio do 
esporte.
Apoiar as ações de erradicação do trabalho infantil.
Contribuir para a diminuição da exposição a situações de risco social, atuando em conjunto com outras iniciativas 
municipais.
Democratizar o uso de instalações e equipamentos esportivos públicos e privados.
2.2. O SEGUNDO TEMPO atenderá crianças e jovens, em idade escolar, que estejam regularmente matriculados em 
qualquer escola;
2.3. No Município de Contagem, a meta de atendimento é de 5.000 crianças e jovens, distribuídos em 25 Núcleos 
espalhados pela cidade;
2.4. O Programa atenderá cada jovem, em pelo menos três modalidades esportivas diferentes, pelo menos três vezes 
na semana, durante os 10 meses de duração do Programa.
2.5. Os profissionais que pretendem trabalhar na execução do SEGUNDO TEMPO devem possuir: 
• Competência na sua área específica de atuação.
• Conhecimentos de informática.
• Disponibilidade de tempo, conforme especificado para cada função. 
• Adequação à dinâmica pedagógica integrada que caracteriza o SEGUNDO TEMPO.
• Adaptação ao público-alvo do SEGUNDO TEMPO, reconhecendo as especificidades de comunicação e relacionamento 
com jovem em situação de exclusão social. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL PSS – 07/2008
A Presidência da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 
visando a composição de quadro reserva para contratações temporárias nos cargos abaixo discriminados do Quadro 
de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem, nos termos da legislação vigente, em especial a Lei no 3.920 de 
06/07/2005, e de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta homologado com o Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e Ministério Público do Trabalho e das normas estabelecidas neste Edital: 
Das vagas, cargos/funções, níveis, escolaridade, descrição do trabalho e remuneração:

CARGO/ 

FUNÇÃO

Nº DE 

VAGAS
ESCOLARIDADE JORNADA

REMUNE-RAÇÃO / 

MARÇO DE 2008
DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Professor de 

Física
*

Curso Superior  

Licenciatura 

Plena 

22:30 

HORAS

R$ 1.221,75JORNA-

DA DE 22:30 HORAS

Exercer a docência participando 

da elaboração do Projeto Peda-

gógico do estabelecimento de 

ensino;Elaborar e cumprir o plano 

de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola;Zelar pela 

aprendizagem dos alunos; Estabe-

lecer estratégias de recuperação 

para os alunos de menor rendi-

mento; Ministrar os dias letivos e 

horas aulas estabelecidas em Lei e 

de acordo com Calendário Escolar. 

Participar integralmente dos perío-

dos dedicados ao planejamento, 

à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; Colaborar com as 

atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade; 

Cumprir o Regimento Escolar da 

FUNEC, bem como a legislação 

vigente; Orientar os estágios de 

Educação Profissional, quando 

necessário. 

Professor de 

Química
*

Curso Superior 

Licenciatura 

Plena 

22:30 

HORAS

R$ 1.221,75JORNA-

DA DE 22:30 HORAS

Professor 

de Química 

Industrial 

*

Curso Superior Li-

cenciatura Plena 

e/ou Habilitação 

para a Disciplina

22:30 

HORAS

R$ 1.221,75 

JORNADA DE 22:30 

HORAS

* Composição de quadro reserva destinado à contratação temporária de trabalhadores para substituição de servidores 
efetivos licenciados e/ou afastados.
Obs: A Jornada de Trabalho dos Professores do quadro de magistério é de 22:30h semanais, correspondente a 25 aulas 
semanais. A FUNEC  se reserva no direito de contratar professores do quadro de magistério para fração de aulas sema-
nais, ou para uma jornada superior à prevista neste edital.
Das condições para inscrição:
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado os candidatos que:
Sejam brasileiros natos ou naturalizados;
Estejam em dia com as obrigações eleitorais;
Se do sexo masculino, estejam em dia com as obrigações militares;
Estejam em gozo dos direitos políticos;
Declarem no requerimento de inscrição que atendem às condições exigidas e se submetem às normas expressas neste 
Edital
 Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, 

destinadas a candidatos portadores de deficiência já aprovados neste Concurso, em obediência ao disposto nos termos 
do artigo 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2160/90.
2.2.1 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de inscrição.
2.2.2.Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos a perícia médica com vistas a verificar a compatibilida-
de da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. A perícia será realizada por Junta Médica designada pela 
Fundação de Ensino de Contagem em período a ser estabelecido e divulgado.
2.2.3.Concluindo a Junta Médica pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o candidato a 
concorrer às vagas reservadas, sua classificação será considerada como a dos demais.
Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso, 12% (doze por cento) delas serão, igualmente, 
destinadas a candidatos negros já aprovados neste Concurso, nos termos da Lei Municipal nº 3.829, de 7 de julho de 
2004. 
2.3.1.O candidato deverá declarar no requerimento de inscrição como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia 
negra prevista no inciso II do art. 3° do Decreto Federal 13.961, de 14 de novembro de 2002.
2.3.2. Concluindo a Comissão pela declaração indevida do candidato quanto à cor negra ou parda, o mesmo não 
será considerado habilitado a concorrer às vagas reservadas, sua classificação será considerada como a dos demais 
candidatos.
Detectada a falsidade na declaração prevista nos itens 2.2.1 e/ou 2.3.1, em qualquer época, o candidato infrator 
sujeitar-se-á às penas da Lei.
Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes e negros, estas serão preenchidas pelos 
demais selecionados com a estrita observância da ordem de classificação.
DAS INSCRIÇÕES
3.1.As inscrições serão formalizadas pelos candidatos no período de 18/03/2008 a28/03/2008, exceto sábado, domingo, 
feriado e recesso na Fundação de Ensino de Contagem, localizada à Av. João César de Oliveira nº 400, Eldorado, Conta-
gem/MG, no horário de 8:30h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h. 
3.2.O valor da inscrição deverá obrigatoriamente ser pago em agências bancárias do Banco do Brasil, agência 0503-7, 
conta corrente no 71000-8, via depósito bancário em nome da Fundação de Ensino de Contagem. Não será aceito 
recibo de depósito feito em caixa eletrônico.
3.3.O comprovante de inscrição do candidato será entregue ao mesmo no ato da inscrição, quando o referido candida-
to deverá apresentar o comprovante de depósito da taxa de inscrição, devidamente quitado. 
3.4.Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, mediante 
apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, acompa-
nhada de cópia legível de documento de identidade do candidato
3.5.São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição.
O valor da taxa de inscrição é de: R$ 15,00 (Quinze reais).
4.1.O pagamento da taxa de inscrição não garante a inscrição do candidato.
4.2.A constatação de irregularidade, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado, implicará a automática 
eliminação do candidato.
4.3.A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da inscrição, bem como da documentação ou das informações, 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
4.4.Em hipótese alguma haverá devolução do valor da taxa de inscrição.
5. Do Processo Seletivo:
5.1. A seleção dos candidatos será feita através da avaliação dos títulos apresentados no ato da inscrição.
5.2 A avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá 50,00 pontos, para os títulos de aperfeiçoamento, gradua-
ção, pós-graduação latu sensu, de mestrado ou de doutorado, e 50,00 pontos, para a experiência profissional, ainda 
que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
5.3.Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de 
pontos dos quadros a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

TÍTULO
VALOR DE 

CADA TÍTULO

VALOR MÁXIMO 

DE TÍTULOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado na área a que 

concorre.
14 14

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado na área a que 

concorre.
11 11

Certificado de conclusão de curso de especializaçãolatu sensu, na área a que 

concorre, com carga horária mínima de 360 horas
10 10

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação na área a que 

concorre.
05 05

Curso de Aperfeiçoamento na área a que concorre, com carga horária mínima 

de 40 horas.
05 10

SUBTOTAL 50
Exercício de atividade profissional em empregos/cargos especializados na área 

a que concorre, na Administração Pública ou Privada. Será Avaliado cada Perí-

odo de 06 (seis) meses de Experiência Profissional devidamente comprovado. 

Para efeito de pontuação, não será considerada fração de Período.

2,5 pontos por 

período
50

SUBTOTAL 50
TOTAL 100

5.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
5.5 No ato de entrega de títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela Institui-
ção Organizadora, no qual indicará a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deve ser 
apresentada uma cópia de cada título declarado, acompanhado de envelope tamanho ofício devidamente identificado 
(nome do candidato, cargo, nº de  inscrição e telefone). As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese 
alguma.
5.5.1  Não serão recebidos os documentos originais.
5.5.2 Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, me-
diante apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, 
acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.
5.5.3 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de entrega 
dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista neste edital, arcando o candidato com as conseqüências 
de eventuais erros de seu representante.
6. Dos documentos necessários à comprovação do título:
Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado deve ser apresenta-
do diploma, devidamente registrado, expedido por instituição oficial ou reconhecida.
Para receber a pontuação relativa ao título do curso de pós-graduação latu sensu o candidato deverá comprovar, por 
meio de certificado de conclusão, que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educa-
ção (Resolução CNE/CES n.º 1, de 3 de abril de 2001).
Para receber a pontuação relativa ao título do curso de graduação o candidato deverá comprovar, por meio de  diplo-
ma ou certificado de conclusão do referido curso, acompanhado do histórico escolar, expedido por instituição oficial 
ou reconhecida.
Para receber a pontuação relativa ao título do curso de aperfeiçoamento o candidato deverá comprovar a carga horá-
ria mínima de 40 horas, devidamente registrada no respectivo certificado.
Diplomas e certificados expedidos no exterior somente serão considerados quando revalidados por instituição de 
ensino superior no Brasil.
Para receber a pontuação relativa ao título relacionado à Experiência Profissional, o candidato deverá atender a uma 
das seguintes opções:
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o período (com início e 
fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado na 
área privada;
certidão que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das 
atividades desenvolvidas, quando realizado no setor público;
contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo.
6.6.1. A declaração e a certidão mencionadas nas opções “a” e “b” do subitem anterior deverão ser emitidas por órgão 
de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável 
pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
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6.6.2. A declaração mencionada na opção “c” deverá ser emitida pelo contratante.
6.6.3. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.
Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado.
Cada título será considerado uma única vez.
Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea dos Quadros de Atribuição de Pontos para a Avaliação de 
Títulos, bem como os que excederem os limites de pontos estipulados no subitem serão desconsiderados.
 Em caso de empate na avaliação final dos títulos, terá preferência o candidato mais idoso.
 7. Dos Recursos:
Caberá recurso à Comissão do Processo Seletivo Simplificado:
7.1.1. Da classificação final desde que seja comprovado erro material, no prazo de 1 (hum) dia útil contado do primeiro 
dia subsequente à data da divulgação do resultado pela internet, bem como na portaria da Fundação de Ensino de 
Contagem, no horário de 08:30h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h.
7.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem a identidade do reclamante e seu      
número de inscrição.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet, via correios.
Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou intempestivo ou não subscrito pelo próprio 
candidato.
Serão rejeitados liminarmente os recursos protocolados fora do prazo ou não fundamentados e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato.
Os recursos deverão ser apresentados, no período previsto no subítem 7.1.1, no horário das 8:30 horas às 16:30 horas, 
na Fundação de Ensino de Contagem.
Das Disposições Gerais
A Fundação de Ensino de Contagem designará uma comissão para acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo 
Simplificado, que terá a responsabilidade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos.
Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas preferencialmente na internet no ende-
reço eletrônico www.contagem.mg.gov.br, bem como no Diário Oficial do Município de Contagem e na portaria  da 
FUNEC.
Os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para contratação 
temporária na Fundação de Ensino de Contagem.
Os candidatos classificados que excederem atualmente as vagas existentes poderão ser contratados até o prazo de 
vigência do Edital em função da disponibilidade de vagas futuras.
As contratações temporárias a que ser referem o item 8.4. serão celebradas pelo prazo improrrogável de 01 (hum) ano.
O candidato que deixar de fornecer a documentação comprobatória necessária, no ato da convocação, será eliminado 
do processo seletivo.
O Processo Seletivo Simplificado tem a validade de 01 (hum) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por 
igual período.
O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço   atualizado 
junto à Fundação de Ensino de Contagem.
9.  O candidato selecionado, quando solicitado, deverá apresentar os seguintes documentos:
02 (duas) fotografias 3x4
Fotocópia da Certidão de nascimento ou de casamento;
Fotocópia da Carteira de Identidade;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição;
Fotocópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
Fotocópia do CPF e do Cartão PIS/PASEP;
Fotocópia do documento de habilitação profissional;
Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato está apto para o exercício do cargo;
Comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone);
Comprovante de que o candidato atende aos requisitos e qualificação exigidos pelo cargo.
Declaração de acumulo, ou não, de cargos e funções.
Originais dos documentos apresentados para a avaliação de títulos.
Para os portadores de necessidades especiais, o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de sua  deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente do CID.
Para os negros ou pardos, declaração, autenticada em cartório, comprovando tal condição.  
As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais;
A contração será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e horários 
previstos em Edital Público de Convocação, publicado na  Internet no SITE www.contagem.mg.gov.br e na portaria da 
Fundação de Ensino de Contagem.
Independentemente de classificação neste processo seletivo, não será admitido candidato ex-servidor que tenha sido 
demitido por processo administrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou na Fundação de Ensino de Contagem.
9.4      Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Fundação de Ensino de 
Contagem através do tel: 3352-5009.
Contagem, 12 de março de 2008.
CLÁUDIA OCELLI COSTA
PRESIDENTA  DA FUNEC
ANEXO I
       CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS - 07/2008

ETAPAS / FASES DATAS

INSCRIÇOES 18/03/2008 a 28/03/2008

JULGAMENTO DOS TITULOS 31/03/2008 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 01/04/2008

RECURSOS 02/04/2008 

HOMOLOGAÇÃO 03/04/2008

PORTARIA nº. 043, de 12 de março de 2008.
Homologa Processo Seletivo Simplificado que menciona para contratação temporária de profissionais para continuida-
de do PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS: EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AÇÃO COMUNITARIA – PROJO-
VEM no Município de Contagem pela FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Classifi-
cação Final do Processo Seletivo Simplificado, previsto no Edital 002/2008, de 21 de fevereiro de 2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADA a classificação final do Processo Seletivo Simplificado – PSS 002/2008 – objetivando a 
continuidade do PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS: EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AÇÃO COMUNITA-
RIA – PROJOVEM no Município de Contagem, que serão ministrados pela FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, 
conforme a relação dos candidatos classificados. 
Artigo 2º - A relação dos candidatos classificados por cargo é a seguinte:
MONITOR DO CURSO DE TURISMO

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO
TOTAL DE 
PONTOS

CLAS.

CLÁUDIA LÚCIA DE SOUZA MG-1.677.510  26/6/1963 16 1

MARILDA ASSIS FERNANDES MG-3.383.730  25/11/1963 16 2

ÉRICA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA M-7.450.277  17/10/1983 16 3

FABÍOLA LOPES DE ASSIS CRUZ 687185270  20/7/1984 12 4

FILIPE FERREIRA ELIAS MG-12.412.005  2/8/1984 12 5

SHIRLEY DE BARROS ROCHA MG-12.278.732  7/11/1985 12 6

BRUNO MARTINS RIBEIRO MG-8.339.627  25/5/1982 9 7

CLÉRIO RODRIGUES DE MENEZES M-5.489.759  15/2/1976 5 8

DANIELA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS MG-8.840.671  16/2/1980 5 9

MARIA THEREZA COELHO ASSUNÇÃO M-8.662.120  18/8/1982 5 10
LEI MUNICIPAL Nº 3829/2004 - NEGROS

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO
TOTAL DE 
PONTOS

CLAS.

CLÁUDIA LÚCIA DE SOUZA MG-1.677.510  26/6/1963 16 1

BRUNO MARTINS RIBEIRO MG-8.339.627  25/5/1982 9 2

MARIA THEREZA COELHO AS-
SUNÇÃO

M-8.662.120  18/8/1982 5 3

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CLÁUDIA OCELLI COSTA
Presidenta da FUNEC
Das condições para inscrição:
Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado os candidatos que:
Sejam brasileiros natos ou naturalizados;
Estejam em dia com as obrigações eleitorais;
Se do sexo masculino, estejam em dia com as obrigações militares;
Estejam em gozo dos direitos políticos;
Declarem no requerimento de inscrição que atendem às condições exigidas e se submetem às normas expressas neste 
Edital
Ficam asseguradas 5% das vagas às pessoas portadoras de deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do artigo 8º, 
parágrafo segundo, da Lei Municipal 2160/90.
 3.2.1 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de inscrição.
 3.2.2. O candidato portador de deficiência deverá encaminhar no ato da inscrição à FUNEC – Fundação de Ensino 
de Contagem, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº 400 – bairro Jardim Eldorado, Contagem/MG, laudo mé-
dico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente do CID, 
bem como sua provável causa, e manifestar seu interesse em concorrer às vagas reservadas, no período de inscrição. 
 3.2.3.Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos a perícia médica com vistas a verificar a compa-
tibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. A perícia será realizada por Junta Médica designada 
pela Fundação de Ensino de Contagem em período estabelecido no calendário oficial do Processo Seletivo Simplifica-
do.
3.2.4.Concluindo a Junta Médica pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o candidato a 
concorrer às vagas reservadas, o requerimento será retificado, excluindo-se o candidato.
Ficam asseguradas 12% de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal 3.869 de 07 de julho de 2004 e dos termos 
dispostos neste Edital. 
  3.3.1.O candidato deverá declarar no requerimento de inscrição como de cor negra ou parda, pertencente 
à raça/etnia negra prevista no inciso II do art. 3° do Decreto Federal 13.961, de 14 de novembro de 2002.
 3.3.2. Os candidatos de cor negra ou parda deverão protocolar, no ato da inscrição  junto à FUNEC – Fundação 
de Ensino de Contagem, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº 400 – Bairro Jardim Eldorado, Contagem/
MG, certidão de nascimento autenticada em cartório, comprovando tal condição no período de inscrição do Processo 
Seletivo Simplificado. A análise da documentação será realizada pela Comissão de Processo Seletivo designada pela 
Fundação de Ensino de Contagem.
 3.3.3. Concluindo a Comissão pela declaração indevida do candidato quanto à cor negra ou parda, o mesmo não 
será considerado habilitado a concorrer às vagas reservadas, e seu requerimento de inscrição será examinado como o 
dos demais candidatos.
Detectada a falsidade na declaração prevista nos itens 2.2.1 e/ou 2.3.1, em qualquer época, o candidato infrator 
sujeitar-se-á às penas da Lei.
Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes e negros, estas serão preenchidas pelos 
demais selecionados com a estrita observância da ordem de classificação.

PORTARIA nº. 044, de 12 de fevereiro de 2008.
Homologa Processo Seletivo Simplificado que menciona para contratação temporária de profissionais visando a com-
posição de quadro reserva para contratações temporárias nos cargos abaixo discriminados do Quadro de Pessoal da 
Fundação de Ensino de Contagem.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Classifi-
cação Final do Processo Seletivo Simplificado, previsto no Edital 003/2008, de 21 de fevereiro de 2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADA a classificação final do Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/2008 – objetivando a 
composição de quadro reserva para contratações temporárias nos cargos abaixo discriminados do Quadro de Pessoal 
da Fundação de Ensino de Contagem, conforme a relação dos candidatos classificados. 
Artigo 2º - A relação dos candidatos classificados por cargo é a seguinte: 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO
TOTAL DE 
PONTOS

CLASSIFICAÇÃO

ALESSANDRA MARQUES DE CARVALHO MG-7.461.223  22/6/1973 45 1

WALLISON DIAS DA SILVA 11234861  22/12/1983 22,5 2

ISRAEL SEVERINO JUNIOR MG-12.710.089  9/9/1982 7,5 3

KAYONNE FERNANDES DOS REIS MG -10712297  25/4/1981 5 4
PROFESSOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NOME IDENTIDADE
DATA NAS-
CIMENTO

TOTAL 
DE PON-
TOS

CLASSIFICAÇÃO

SILVANA APARECIDA DA COSTA MG-9.057.420  18/5/1978 60 1

JEANDRA DA SILVA SANTOS M-6.307.088  31/3/1974 29 2

HAROLDO GUIMARÃES GOUVEA M-182.979  16/9/1956 22,5 3

WAGNER DE MELO BARBOSA M-2.996.747  12/5/1967 15 4

ANA MEIRE CÂNDIDA GONÇALVES FREITAS MG-4956406  26/5/1968 15 5

FRANCIELLI DAIANA OLEIAS 12821897  24/3/2985 15 6
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA

NOME IDENTIDADE
DATA NASCI-
MENTO

TOTAL 
DE 
PON-
TOS

CLASSIFI-
CAÇÃO

CARLOS FERREIRA DA MOTA M-6.748.375  1/11/1968 65 1

MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 632524  5/6/1958 60 2

WILSON JORGE LAMPS MG-12020076  25/5/1967 25 3

JARBAS GONÇALVES DE OLIVEIRA M-6.716.810  8/3/1974 25 4

DORACI SOUZA RODRIGUES M-1.412.403  16/1/1958 16 5

HERMES GONÇALVES DA SILVA M-1.412.403  2/12/1960 15 6

MIRES MARTINS DA SILVA BARCELOS M-4.308.935  27/7/1965 15 7

LILLIAM DORIS PIRES M-1.371.956  20/6/1959 7,5 8

IARA TERRA CAMPOS SOUZA MG-10.983.020  7/11/1983 7,5 9

MARCOS WELINGTON DE LIMA M-3.887.152  1/8/1964 5 10

KEILA VITÓRIA MOQUELÃO LOPES M-6.814.649  27/7/1973 5 11

SÉRGIO EDUARDO DE SALES 77685944   6/9/1974 5 12

FREDERICO DAVID VASCONCELOS MG-7.137.790  14/6/1976 5 13

JUCILENE GONÇALVES RODRIGUES MG-10.345.530  6/2/1979 5 14

PRISCILA PEREIRA SANTOS MG-12.486.266  20/8/1983 5 16
LEI MUNICIPAL Nº 3829/2004 - NEGROS
PROFESSOR DE INFORMÁTICA

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO TOTAL DE PONTOS CLAS.



Contagem 17 de março de 2008 Diário Oficial de Contagem - Edição 2393
26

KAYONNE FERNANDES DOS REIS MG -10712297  25/4/1981 5 1
PROFESSOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO TOTAL DE PONTOS CLAS.

SILVANA APARECIDA DA COSTA MG-9.057.420  18/5/1978 60 1
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO TOTAL DE PONTOS CLAS.

VINÍCIUS ASSIS COUTO MG-7.113.887  8/6/1983 5 1

PRISCILA PEREIRA SANTOS MG-12.486.266  20/8/1983 5 2
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CLÁUDIA OCELLI COSTA
Presidenta da FUNEC

PORTARIA nº. 045, de 11 de fevereiro de 2008.
Homologa Processo Seletivo Simplificado que menciona para contratação temporária de profissionais visando a 
composição de quadro reserva para contratações temporárias no cargo abaixo discriminado do Quadro de Pessoal da 
Fundação de Ensino de Contagem.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Classifi-
cação Final do Processo Seletivo Simplificado, previsto no Edital 004/2008, de 21 de fevereiro de 2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADA a classificação final do Processo Seletivo Simplificado – PSS 004/2008 – objetivando a 
composição de quadro reserva para contratações temporárias no cargo abaixo discriminado do Quadro de Pessoal da 
Fundação de Ensino de Contagem, conforme a relação dos candidatos classificados. 
Artigo 2º - A relação dos candidatos classificados no cargo é a seguinte: 
INTERPRETE DE LIBRAS

NOME IDENTIDADE
DATA NASCI-
MENTO

TOTAL DE PONTOS
CLAS-
SIF.

Ana Carolina Coelho Fernandes de Lima MG-9.167.412  18/2/1980 42,5 1

Cátia Miriam do Pinho MG-1.700.965  27/8/1959 32,5 2

Ademir Pereira dos Santos M-3.409.687  7/7/1966 20 3

Elaine Cristina Alves Amancio MG-11.087.398  25/3/1980 10 4

Cibele da Penha Raris MG-12.038.135  5/6/1980 10 5

Tamara Santos Emiliano MG-12.179.607  27/8/1984 10 6
LEI MUNICIPAL Nº 3829/2004 - NEGROS

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO TOTAL DE PONTOS CLASSIF.

Ademir Pereira dos Santos M-3.409.687 7/7/1966 20 1
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CLÁUDIA OCELLI COSTA
Presidenta da FUNEC. Das Inscrições
As inscrições serão formalizadas pelos candidatos no período de 18 de março de 2008 a 28 de março de 2008, exceto 
sábado, domingo, recesso e feriado, na FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, localizada à Avenida João César de 
Oliveira, nº 400 – bairro Jardim Eldorado, Contagem/MG, no horário de 9h às 12h e   13h às 16h. 
São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição.
A constatação de irregularidade, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado, implicará na automática elimi-
nação do candidato.
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da inscrição, bem como da documentação ou das informações, 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
O candidato poderá inscrever-se para apenas um cargo/função prevista neste Edital.
Somente serão recebidos Títulos entregues pessoalmente pelos candidatos ou seus prepostos. Não será necessário 
apresentar procuração.
Do Processo Seletivo:
A seleção dos candidatos será feita através da avaliação dos títulos apresentados no ato da inscrição, de acordo com a 
pontuação abaixo.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

TÍTULO 
VALOR DE CADA 
TÍTULO

VALOR 
MÁXIMO DE 
TÍTULOS

Declaração escolar indicando as etapas de Graduação cursadas (períodos 
ou módulos)

5 pontos por período a 
partir do 3º período

30

Certificado de conclusão de Curso de qualificação ou aperfeiçoamento 
compatível com os requisitos da função para a qual se candidatar com 
carga horária mínima de 40 horas comprovados (ex: capoeira, xadrez, 
ginástica, dança, etc.)

05 15

Experiência profissional compatível com os requisitos da função para a qual 
se candidatar. Será avaliado cada período de 6 meses de experiência com-
provada. Para efeito de pontuação não será considerada fração de período.

2,5 pontos por período 25

Experiência profissional em trabalhos ou projetos sociais compatíveis com 
os requisitos da função para a qual se candidatar; Será avaliado cada perí-
odo de 6 meses de experiência comprovada. Para feito de pontuação não 
será considerada fração de período.

5 pontos por período 25

Os candidatos interessados deverão apresentar títulos, no ato da inscrição, juntamente com a ficha de inscrição (a ser 
preenchida no local de inscrição), em um envelope, contendo na sua frente o nome, cargo pretendido, endereço e 
telefone, endereçado à Comissão Especial de Seleção do SEGUNDO TEMPO de Contagem. 
6. Dos documentos necessários à comprovação do título: 
6.1 Para receber a pontuação relativa aos períodos de graduação, o candidato deverá comprovar por meio de declara-
ção, indicando o período ou módulo em que esteja matriculado, expedida por instituição oficial ou reconhecida.

6.2 Para receber a pontuação relativa ao título do curso de aperfeiçoamento o candidato deverá comprovar a carga 
horária mínima de 40 horas, devidamente registrada no respectivo certificado.
6.3 Declarações expedidas no exterior somente serão consideradas quando revalidados por instituição de ensino 
superior no Brasil.
 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado à Experiência Profissional, o candidato deverá atender a uma 
das seguintes opções:
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o período (com início e 
fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado na 
área privada;
certidão ou declaração que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado no setor público.
contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo.
6.4.1 A declaração e a certidão mencionadas nas opções “a” e “b” do subitem anterior deverão ser emitidas por órgão 
de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável 
pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
6.4.2. A declaração mencionada na opção “c” deverá ser emitida pelo contratante.
Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado.
Cada título será considerado uma única vez.
Os pontos que excederem o valor máximo previsto no Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, 
bem como os que excederem os limites de pontos estipulados serão desconsiderados.
Em caso de empate na avaliação final dos títulos, terá preferência o candidato mais idoso.
6.9. A Comissão Especial de Seleção do SEGUNDO TEMPO, designada pela Fundação de Ensino de Contagem, será 
responsável pela seleção dos profissionais que atendam aos requisitos técnicos e administrativos exigidos neste instru-

mento convocatório, mediante análise de Títulos.
6.10. As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de classificação do interessado. 
7. Dos Recursos:
7.1. Caberá recurso à Comissão do Processo Seletivo Simplificado:
        
       7.1.1. Da classificação final desde que seja comprovado erro material, no prazo de 1 (um) dia útil a contar da data 
da divulgação do resultado, pela Internet, bem como na portaria da Fundação de Ensino de Contagem.

O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem a identidade do reclamante e seu número 
de inscrição.
7.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet ou via correios.
-Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou intempestivo ou não subscrito pelo próprio 
candidato.
Os recursos deverão ser apresentados, nos períodos previstos, no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas, 
na Fundação de Ensino de Contagem.
Das Disposições Gerais
A Fundação de Ensino de Contagem designará Comissão Organizadora que será responsável pela análise dos títulos e 
classificação final do processo seletivo simplificado.
Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas na Internet no endereço eletrônico: 
www.contagem.mg.gov.br , na portaria da Fundação de Ensino de Contagem e  no Diário oficial do Município de 
Contagem.
8.3. Será facultado à Comissão Especial de Seleção do SEGUNDO TEMPO de Contagem promover diligências destinadas 
à aferição dos critérios de seleção.
8.4. Este procedimento de seleção não implica direito à contratação do Estagiário. A futura contratação fica condicio-
nada às efetivas necessidades para implementação do SEGUNDO TEMPO. 
8.5. Havendo necessidade, poderão ser ampliados os números de Estagiários selecionados para preenchimento de 
vagas do SEGUNDO TEMPO. 
8.6. A remuneração e as demais condições de trabalho dos Estagiários eventualmente contratados, estão devidamente 
informadas neste edital. 
8.7. No ato da contratação, o candidato deverá fornecer a FUNEC todos os documentos que lhe sejam solicitados. 
8.8. Ao participar desta seleção, os candidatos interessados demonstram integral conhecimento e anuência com todas 
as suas condições, bem como com todas as condições estabelecidas para eventual contratação e exercício da função 
junto ao SEGUNDO TEMPO. 
8.9. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Seleção do SEGUNDO TEMPO de Contagem.
8.10. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para        contra-
tação temporária na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC para execução do Programa Segundo Tempo.
8.10.1 Os candidatos contratados deverão submeter-se a um curso de capacitação de 16 horas/ aula. 
8.11. O candidato que deixar de fornecer a documentação comprobatória necessária, no ato da convocação, será 
eliminado do processo seletivo.
8.12. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano.
8.13. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado 
junto à Fundação de Ensino de Contagem.
8.14. Contração será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e horá-
rios previstos em Edital Público de Convocação, publicado na Internet no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.
br  e  na portaria da Fundação de Ensino de Contagem.
8.15. Independentemente de classificação neste processo seletivo, não será admitido candidato ex-servidor que tenha 
sido demitido por processo administrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou na Fundação de Ensino de Conta-
gem.
8.16. Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Comissão do Processo 
Seletivo no Telefone: 3352-5009.
Contagem, 12 de março de 2008
CLÁUDIA OCELLI COSTA
PRESIDENTA DA FUNEC
ANEXO    I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS – 06/2008.

ETAPAS / FASES DATAS

Inscrições 18/03/2008 a 28/03/2008

Julgamento dos Títulos 31/03/2008

Divulgação do resultado 01/04/2008

Recursos 02/04/2008

Homologação 03/04/2008

PORTARIA nº. 046, de 11 de março de 2008.
Homologa Processo Seletivo Simplificado que menciona para contratação temporária de profissionais visando compor 
o quadro de reserva para o Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ-SERVIÇOS INDUSTRIAIS, através de convênio 
145/2006 MTE/SPPE/CODEFAT/FUNEC, que será ministrado pela FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Classifi-
cação Final do Processo Seletivo Simplificado, previsto no Edital 005/2008, de 21 de fevereiro de 2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADA a classificação final do Processo Seletivo Simplificado – PSS 005/2008 – objetivando a 
composição de quadro reserva para contratações temporárias no cargo abaixo discriminado do Quadro de Pessoal da 
Fundação de Ensino de Contagem, conforme a relação dos candidatos classificados. 
Artigo 2º - A relação dos candidatos classificados no cargo é a seguinte: 
ASSESSOR TÉCNICO

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO
TOTAL DE 
PONTOS

CLAS-
SIFICA-
ÇÃO

SOLANGE CHAVES DIOGO RIBEIRO M-1.533.189  24/3/1962 70 1

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA VARGAS MG-7.573.516  3/8/1976 56 2

VÂNIA ELIZABETH DE OLIVEIRA SOUZA M-2.528.427  18/1/1963 55 3

SELMA FERREIRA DA SILVA FREITAS MG-3.729.672  11/2/1967 55 4

GERALDO MAJELA VALADARES MG-8.130.340  7/6/1978 40 5

 ADRIANA PEREIRA CAMPOS M-5.462.823  12/11/1971 15 6

FRANCIELLI DAIANA OLEIAS 12821897  24/3/1985 10 7

DANIELLE CRISTINI CAMPOS LIDUÁRIO M-8.151.996  9/12/1975 5 8

ÉRICA CRISTINA DOS ANJOS CORREIA M-7.950.277  17/10/1983 5 9
LEI MUNICIPAL Nº 3829/2004 - NEGROS

NOME IDENTIDADE DATA NASCIMENTO TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

SOLANGE CHAVES DIOGO RIBEIRO M-1.533.189  24/3/1962 70 1

ÉRICA CRISTINA DOS ANJOS CORREIA M-7.950.277  17/10/1983 5 2
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CLÁUDIA OCELLI COSTA
Presidenta da FUNEC

PORTARIA Nº 047, de 12 de março de 2008.
Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 007/2006 da FUNEC - Fundação de Ensino de 
Contagem e da outras providências
A Presidenta da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam Contratados, por meio de contratos administrativos, para a Administração da FUNEC - Fundação de 
Ensino de Contagem, os seguintes candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado - Edital PSS 07/2006:
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NOME CARGO CPF
Nº CON-
TRATO

VIGÊNCIA DO CON-
TRATO

INICIO TERMINO

NEUZA SOARES DA SILVA
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ESCOLARES

041.477.346-26 065/2008 07/02/2008 31/12/2008

EDLÉIA ÇACERDA BELFORT PROFESSORA DE HISTÓRIA 577.610.276-68 024/2008 07/02/2008 31/12/2008

JIVELTON VALETIM PROFESSOR DE HISTÓRIA 694.434.597-87 028/2008 07/02/2008 31/12/2008

CLÁUDIO ANTÔNIO ANTUNES PROFESSOR DE HISTÓRIA 901.418.906-06 020/2008 07/02/2008 31/12/2008

IVANIL DO CARMO SILVA 
GOMES

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 635.823.506-06 014/2008 07/02/2008 31/12/2008

ROSELY DAS GRAÇAS SOUZA 
COELHO

PROFESSORA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

997.341.926-04 010/2008 07/02/2008 31/12/2008

JULIANA DE OLIVEIRA CARMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA 039.882.996-93 027/2008 07/02/2008 31/12/2008

KÁTIA DANIELA FERNANDES 
VASCONCELOS AMBRÓSIO

PROFESSORA DE HISTÓRIA 027.828.376-48 022/2008 07/02/2008 31/12/2008

RENILDO DE ASSIS RESENDE PROFESSOR DE GEOGRAFIA 036.039.346-28 030/2008 07/02/2008 31/12/2008
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as  datas das contratações.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
CLÁUDIA OCELLI COSTA
PRESIDENTA DA FUNEC

PORTARIA Nº 048/2007 de 12 de março de 2008.
Prorroga Licença sem vencimentos e dá outras providências
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Prorrogar a Licença Sem Vencimentos do Professor de Biologia, Sr. AMILTON DINIZ E SOUZA, no período de 
12/03/2008 a 11/03/2009.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
CLÁUDIA OCELLI COSTA
Presidente da FUNEC

PORTARIA Nº 049, de 12 de março de 2008.
Rescinde Contrato Administrativo de Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 05/2006 da FUNEC – 
Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica Rescindido, o Contrato Administrativo do Coordenador de Núcleo ALEXSANDRO NUNES DA SILVA 
VIEIRA, a partir de 05/03/2008.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da rescisão. 
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
CLÁUDIA OCELLI COSTA
PRESIDENTA DA FUNEC

ANULAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
A Presidenta da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando o 
Parecer exarado pela Comissão de Licitação da Fundação nos autos do Processo de Licitação na modalidade – TOMADA 
DE PREÇOS nº 001/2008 – aberto para a aquisição de equipamentos de informática para atender a Administração 
Geral e as Unidades Escolares da FUNEC; Considerando o teor do Decreto nº 561, de 29 de dezembro de 2006, que 
regula a contratação de prestação de serviços e compras relativas a sistemas, suprimentos, materiais e equipamentos 
de informática no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem e, considerando, finalmente 
o comando legal do artigo 49, da Lei nº 8.666/1993, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que 
ANULA a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme mencionado a seguir: Fica ANULADA a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2008 - tipo menor preço por item, visando a aquisição de equipamentos de informática para aten-
der a Administração Geral e Unidades Escolares da FUNEC que deveria ocorrer às 14:00h do dia 12 de março de 2008, 
tornando sem efeito todos os atos e documentos que foram formalizados pela CPL/FUNEC até a presente data. Dê 
ciência aos interessados pelos meios legais. Contagem 10 de março de 2.008. PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE.
Cláudia Ocelli Costa
Presidenta da FUNEC

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  07/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 001/08

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

07/01/2008 4371002200701701 C123497601 HFC5187 Indeferido EDMILSON CARLOS DE ANDRADE

07/01/2008 4371002200701740 C123572901 GSE9050 Indeferido EDMILSON CARLOS DE ANDRADE

07/01/2008 4371001200701741 C123543201 GSE9050 Indeferido EDMILSON CARLOS DE ANDRADE

07/01/2008 4371002200701798 C122980601 GYD6360 Indeferido GRESIELLY GONCALVES MACEDO

07/01/2008 4371002200701826 C122896401 HCP3001 Indeferido WALLACE LUIS GONCALVES

07/01/2008 4371002200701840 C122901101 HCX5657 Indeferido LEONARDO RUBENS DE SOUZA

07/01/2008 4371002200701885 C123024101 HCN0443 Indeferido
LUCAS FERNANDO DE JESUS 
OLIVEIRA

07/01/2008 4371002200702611 B500594208 GMM3029 Indeferido VEBER JOSE PEREIRA

07/01/2008 4371002200702627 C123880601 HFO8834 Indeferido MOTOPECAS CELEGHINI LTDA

07/01/2008 4371002200702641 D112173538 MTH3978 Indeferido USIFAST LOGISTICA INDUSTRIAL S/A
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 07 de Janeiro de 2008
Angela M. Starling Freitas
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  08/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

 2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 002/08

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

08/01/2008 4371002200702713 C124793201 GYZ4222 Deferido SALOMAO SOMBERG PFEFFER                 

08/01/2008 4371002200702729 C124218901 HAS3041 Indeferido VOLME MORAES SALGADO                    

08/01/2008 4371002200702731 C124144701 HAS3041 Indeferido VOLME MORAES SALGADO                    

08/01/2008 4371002200701836 D112079508 GOA5749 Indeferido SILFARNEI FERNANDES LARA

08/01/2008 4371002200701543 C122403101 HBY8469 Indeferido RODOREAL TRANSPORTES LTDA

08/01/2008 4371002200701650 B500572708 HCW4490 Indeferido EBER ANDRADE

08/01/2008 4371002200702637 C123849401 GYD7461 Indeferido MAURÍCIO DOS SANTOS REIS

08/01/2008 4371002200702695 D112167438 GWC3485 Indeferido CLEUZA MARIA DE OLIVEIRA                

08/01/2008 4371002200702709 C124292401 HGR6474 Indeferido MAISA FERREIRA MESQUITA                 

08/01/2008 4371002200702711 C124448301 GYP2579 Indeferido ROGERIO PEGO DE MACEDO                 

 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 08 de Janeiro de 2008
Angela M. Starling Freitas
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  11/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 003/08

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

11/01/2008 4371002200701672 C122932001 GSX1126 Indeferido LEONARDO REIS AMORIM

11/01/2008 4371002200702151 A109174906 HDX3502 Indeferido JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA

11/01/2008 4371002200800017 B500572088 HFC6867 Indeferido DENISE APARECIDA COSTA

11/01/2008 4371002200800019 D112068228 HFC6867 Indeferido DENISE APARECIDA COSTA

11/01/2008 4371002200800077 C124647301 HDC7422 Indeferido SÁVIO HENRIQUE OLIVEIRA

11/01/2008 4371002200702225 D112114798 GWR0274 Indeferido
GUSTAVO LADISLAU PESSOA 
SANTOS

11/01/2008 4371001200702420 C123155901 HED0463 Indeferido PABLO RODRIGUES SANTANA 

11/01/2008 4371002200702647 A108961126 HCW6625 Indeferido JOSE ROSA DA SILVA

11/01/2008 4371002200702737 D112204898 GUX4045 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA               

11/01/2008 4371002200702751 D112187498 HAO7522 Indeferido PAULO JOSE DA CUNHA         
            
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 11 de Janeiro de 2008
Angela M. Starling Freitas
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  24/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Extraordinária N° 005/08

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

24/01/2008 4371001200800351 C124286401 HCP2088 Indeferido HELAINE CRISTINE SOUZA ANJOS            

24/01/2008 4371001200800152 D112109178 GSF6922 Indeferido ARNALDO VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

24/01/2008 4371001200800156 B500475728 GSF6922 Indeferido ARNALDO VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

24/01/2008 4371001200800160 D112190568 GTQ6646 Indeferido MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA               

24/01/2008 4371002200800161 D112174418 GTQ6646 Indeferido MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA               

24/01/2008 4371001200800202 B500599058 GSM1434 Indeferido ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA             

24/01/2008 4371001200800204 D112186808 GSD7258 Indeferido CELIO PINTO                             

24/01/2008 4371001200800206 D112175268 CIN3960 Indeferido HELBERT DAS NEVES ANTONIO               

24/01/2008 4371001200800230 C120598701 CAE5536 Indeferido NATALIA ZALE TRAD OLIVEIRA

24/01/2008 4371002200800312 C124104701 HCP2088 Indeferido HELAINE CRISTINE SOUZA ANJOS            

24/01/2008 4371001200800331 C121137901 HRF7180 Indeferido JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

24/01/2008 4371001200800345 C124259501 GSC7379 Indeferido EDMAR FRANCISCO COSTA
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 24 de Janeiro de 2008
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  25/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 011/08

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

25/01/2008 4371001200800271 D112183898 GSK0130 Deferido MAGNO HELVECIO DE SOUZA                 

25/01/2008 4371001200800289 B500605018 GKN0906 Deferido JACKSON RIBEIRO MARTINS                 

25/01/2008 4371001200800313 C124003301 HCP2088 Indeferido HELAINE CRISTINE SOUZA ANJOS            

25/01/2008 4371001200800327 C124136701 HFO8834 Indeferido MOTOPECAS CELEGHINI LTDA                

25/01/2008 4371002200800340 C124233601 GYE4258 Indeferido RAMON GONZALEZ ALVES                    
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25/01/2008 4371001200800341 C124213301 HAS1509 Indeferido ALEXANDRE GERALDO COLOMBINI             

25/01/2008 4371002200702445 C123637401 GYE3891 Indeferido FLAVIO CLEMENTINO DA SILVA

25/01/2008 4371001200800082 A109232456 GWV7047 Indeferido JOSE MIGUEL PROCOPIO                    

25/01/2008 4371001200800110 C124202201 GQJ8556 Indeferido JOEL CESARIO DA SILVA ANTERO            

25/01/2008 4371001200800116 D112214638 KNU1831 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA               

25/01/2008 4371001200800158 A109269786 HFC8544 Indeferido RIACHO TRANSPORTE LTDA                  

25/01/2008 4371001200800200 D112197238 LNX4143 Indeferido
TRANSIMAO TRANSP. URB. E TUR. 
LTDA         

25/01/2008 4371001200800212 A109237896 HAK7008 Indeferido ALICE MARIA MUCI DE OLIVEIRA  

25/01/2008 4371001200800242 C124558701 GZG7994 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                    

25/01/2008 4371001200800267 C124559201 HEN7306 Indeferido MARLON DE JESUS MOURA                   

25/01/2008 4371001200702760 D112179798 GSM9528 Indeferido LUCELIO ANTONIO DA SILVA                

25/01/2008 4371001200702762 C124237701 GRA5605 Indeferido DIEGO DANIEL DOS S RODRIGUES           
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 25 de Janeiro de 2008
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  28/01/2008  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 012/08

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

28/01/2008 4371001200800399 C124660701 HCP3020 Deferido DORIANE RESENDE ANDRADE                 

28/01/2008 4371001200800430 D112210418 GYI6577 Deferido VIAÇÃO SERTANEJA LTDA

28/01/2008 4371001200800432 D112067428 GLZ1834 Indeferido JOSE CANDIDO DA SILVA

28/01/2008 4371001200800403 D112204218 GPL5194 Indeferido FERNANDA CRISTINA BARRETO               

28/01/2008 4371001200800409 C124066701 GYE1870 Indeferido WANDERSON DUARTE LOPES                  

28/01/2008 4371001200800411 C124189701 HED0918 Indeferido JARDEL ROSA DO NASCIMENTO               

28/01/2008 4371001200800421 D112208518 GON8098 Indeferido GERALDO PEDRO MARTINS                   

28/01/2008 4371001200800423 D112198908 GUH8609 Indeferido KOLLES CLEOPATRA DA SILVA               

28/01/2008 4371001200702150 C123343301 HBB3323 Indeferido LEONARDO ANICETO DOS PRAZERES

28/01/2008 4371001200702156 B500587338 GKJ8895 Indeferido ROBERTO CARLOS DA SILVA

28/01/2008 4371001200702188 D112029158 GOA3487 Indeferido MARCIO HENRIQUE FERRAZ

28/01/2008 4371001200800359 B500587578 GNV4358 Indeferido ELIENE FERNANDES LEITE GONCALVES

28/01/2008 4371001200800369 B500603608 GTK0977 Indeferido IVANOIR GOMES DA CRUZ                   

28/01/2008 4371001200800381 C124507501 GVJ6481 Indeferido ROBSON CARLOS DE BRITO                  

28/01/2008 4371001200800385 C124444901 HDX3795 Indeferido HUDSON GUIMARAES AFONSO                 

28/01/2008 4371001200800387 B500620918 GRG4021 Indeferido CARLOS ALEXANDRE DA SILVA     
    
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 28 de Janeiro de 2008
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO
  Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interes-
sados  que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas 
no dia  27/12/2007  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
 2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
 Sessão Ordinária N° 119/07

Dt. Julga-
mento

Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

27/12/2007 4371002200701526 C122887601 MTN5650 Indeferido MATEUS LEITE LIMA

27/12/2007 4371002200701683 C122878201 HCZ8500 Indeferido ROGERIO ANDRADE GARCIA

27/12/2007 4371002200702324 D112139708 HBL0839 Indeferido BRASLISPORT LTDA-ME

27/12/2007 4371002200702559 D112172388 HCW5362 Indeferido C F C INCONFIDENTES LTDA

27/12/2007 4371002200701807 C122883701 NAL5316 Indeferido ENOQUE WAGNER VELOSO

27/12/2007 4371002200701818 C122883501 HAS3912 Indeferido MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

27/12/2007 4371002200701822 C122904001 GXR9363 Indeferido HELIO DA SILVA BERNARDO RAMOS

27/12/2007 4371002200701823 C122915201 HDC7169 Indeferido MARCIO FERNANDES DA SILVA

27/12/2007 4371002200701824 C122910101 GSS0346 Indeferido SILVIO RIBEIRO GONCALVES

27/12/2007 4371001200701825 C122889001 HED1136 Indeferido ANDRE FELIPE TEIXEIRA DE ARRUDA

27/12/2007 4371002200701825 C122946401 GKN9914 Indeferido JOSE GERALDO DO COUTO

27/12/2007 4371002200701830 C122911701 GYE2923 Indeferido MARIA AUXILIADORA COELHO

27/12/2007 4371002200701831 C122898601 HED1136 Indeferido ANDRE FELIPE TEIXEIRA DE ARRUDA

27/12/2007 4371002200701865 C122992601 GVW5706 Indeferido LEVI GOMES

27/12/2007 4371002200701869 C123000001 HDC7604 Indeferido ALEX VICTOR DE BARROS

27/12/2007 4371002200701878 B500293828 JLC1304 Indeferido MARIA VICENTINA DE OLIVEIRA

27/12/2007 4371002200701902 C123449901 GXR4563 Indeferido EDVALDO PEREIRA

27/12/2007 4371002200701916 D112163748 HFG8398 Indeferido MARIA CHRISTINA SANTANA LIMA

27/12/2007 4371002200701971 C121789201 GPX0749 Indeferido GERMANO MARTINS

27/12/2007 4371002200701986 C123232601 HCP3652 Indeferido FABIO JAIME LIS DA SILVA          
      
 Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  
Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O 
Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Praça Raimunda Rodrigues Magela, n° 95, ,Bairro Inconfidentes, 
CONTAGEM -  MG,CEP : 32.260-090.  
 Secretaria da JARI CONTAGEM, 27 de Dezembro de 2007
Angela M. Starling Freitas
Presidente  da 2ª Jari / CONTAGEM - MG

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO 
 O Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste 
município, com fulcro nos arts.281 e 282 do código de Trânsito Brasileiro e Resolução 149/03 do CONTRAN, conside-
rando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de 

Trânsito  por não ter   localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações 
de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários,  proprietários dos   veículos abaixo relacionados, notifica-os 
das respectivas Autuações por Infrações  de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias  
contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Contagem. 
PERÍODO DE  DEVOLUÇÃO: 03/03/2008 a 11/03/2008

Nome AIT Placa
Cód In-
fração

Data Hora

AGOSTINHO MIRANDA DE SOUZA              A109465016 GUK8356 5487 13/2/2008 10:38:00

ALBERTO JOSE DA SILVA                   A109531236 GQX4535 5509 27/2/2008 16:00:00

ANDERSON MACHADO                        D112296108 GWR2579 6050 22/2/2008 10:36:50

ANTONIO XAVIER DE PAULA                 D112295848 HDW9752 6050 21/2/2008 19:10:10

BANCO ITAUCARD SA                       D112296468 HAB2754 6050 22/2/2008 00:05:34

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112296098 HGV1175 6050 22/2/2008 10:08:50

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112296278 HGO4456 6050 22/2/2008 14:48:48

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112296188 HFN4464 6050 22/2/2008 12:00:48

ELIZETE FREITAS MIRANDA                 B500664873 GWB7733 7455 21/2/2008 09:05:25

FABIOLA PEREIRA SANT ANNA               D112296308 HFC7877 6050 22/2/2008 15:36:47

FIBRA LEAS.S/A ARREND.MERCANTIL         D112296058 GRV9908 6050 22/2/2008 09:14:48

GISLAINE MARIA MELO DO COUTO            A109473016 GTH6694 5452 19/2/2008 07:26:00

HAMILTON DE SOUZA RIBEIRO               D112296208 GMC3833 6050 22/2/2008 12:22:48

HARUHITO KANEKO                         D112295878 CRH3478 6050 21/2/2008 12:19:08

HERIKSON LUIS RODRIGUES DA SILVA        A109184346 HGG6029 7366 25/2/2008 17:30:00

JOSE RONALDO F. MOREIRA                 A109460126 HAD9360 5568 16/2/2008 10:55:00

KENNEDY BRITO SALES                     D112295908 DDC6225 6050 21/2/2008 10:22:30

LEONARDO GILBER DA SILVA                D112295958 LNY9601 6050 21/2/2008 13:59:33

LEONARDO WARLEY ARLINDO DE SOUZA        D112296068 HMP5050 6050 22/2/2008 09:52:49

LOURDES LUIZA DE VASCONCELOS            D112296318 HFN6033 6050 22/2/2008 15:50:47

LUIZ ANTONIO BASTOS                     A109451126 GQQ9763 5568 22/2/2008 14:28:00

MARCIO ALVES DE LACERDA                 A109184566 HFC9733 5487 25/2/2008 17:25:00

MARCUS VINICIUS DA S.CARNEIRO           D112296448 GTJ4865 6050 22/2/2008 09:34:37

MARIA APARECIDA FERNANDES MONKEN        A109530786 AOL0808 5487 25/2/2008 18:00:00

PAULO HENRIQUE SOARES                   B500664913 GUK0308 7455 22/2/2008 01:05:10

PRISCILLA LIMOTYRAKIS SILVA             D112295728 GVV0926 6050 20/2/2008 06:50:16

ROMILDA XAVIER PEREIRA                  D112296248 HGO9894 6050 22/2/2008 13:24:47

ROSANA MARIA DE OLIVEIRA                A109494126 GSM2202 5541 27/2/2008 15:31:00

SANDER SANCHES VIEIRA                   D112295818 HFN8544 6050 21/2/2008 16:06:43

SERVIO TULLIO RAPOSO LIMA               D112296418 HEI6396 6050 22/2/2008 18:10:32

THIAGO HONORATO BRAGA DA SILVA          D112297418 GWN0011 6050 23/2/2008 18:22:32

VANILDA GOMES DOS SANTOS SILVA          A109464126 GOA8279 5452 17/2/2008 08:32:00

WANDERSON FILOMENO BARROSO LOPES        A108667126 BVU3751 6866 20/2/2008 17:40:00
Contagem, 12 de Março de 2008.
Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade Municipal de Trânsito

A Coordenadoria de Transportes leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugna-
ção, por escrito e fundamentada contra o(s) assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias 
contados a partir da data desta publicação.
AVISO Nº: 004/2008
Processo: Linha 101 B – Xangrilá / Eldorado
Interessado: Autarquia
Assunto: Conforme determinação da CT, procede a alteração de itinerário da linha 101 B – Xangrilá / Eldorado, que 
terá o seguinte itinerário: Ida ... Rua Orlando Lima Melo, Av. Tancredo Neves, Av. Caçambas, seguindo seu itinerário 
normal. Volta: ... Av. Babita Camargos, Complexo Viário Água Branca, Av. Teleférico, alça de acesso à Via Expressa 
sentido Ceasa, Via Expressa, Av. Helena de Vasconcelos Costa, ... , Av. Caçambas, Av. Tancredo Neves, Rua Orlando 
Lima Melo, ... , seguindo seu itinerário normal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE 
 O Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste 
município, com fulcro nos arts.281 e 282 do código de Trânsito Brasileiro e Resolução 149/03 do CONTRAN, conside-
rando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de 
Trânsito  por não ter   localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações 
de Penalidade por Infração de Trânsito aos destinatários,  proprietários dos   veículos abaixo relacionados, notifica-
os das respectivas Penalidades por Infrações  de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de (30) 
trinta  dias  contados desta publicação, para interporem Recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
do  Município de Contagem - JARI Contagem e/ou  procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu 
valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB. 
 PERÍODO DE  DEVOLUÇÃO: 03/03/2008 A 11/03/2008

Nome AIT Placa
Cód Infra-
ção

Data Hora

ABCZ SERVICE LTDA                       B500638283 GVW8631 7463 19/11/2007 06:17:54

ABILIO FIGUEIREDO DA FONSECA            B500637913 HDC2739 7455 18/11/2007 15:43:31

ADAO HELVERCIO MARQUES                  B500612393 GUC6006 7455 30/9/2007 17:17:50

ADILSON BATISTA RAMOS                   A109365346 GUL6452 5568 18/12/2007 11:05:00

ADRIANA ANGELICA NASCIMENTO             B500634813 HZP3269 7455 9/11/2007 18:01:11

ADRIANA DE MAGALHAES ESTEVAO            C125033101 GTZ2887 7463 25/12/2007 10:33:48

ADRIANO COSTA DRUMOND                   C124840701 HGT2923 7455 23/11/2007 17:10:36

ADRIANO COSTA DRUMOND                   C124814301 HGT2923 7455 16/11/2007 16:45:49

ADRIANO COSTA DRUMOND                   C124814601 HGT2923 7455 16/11/2007 16:47:52

ADRIANO FERREIRA PINTO                  C124879501 HGN0761 7455 29/11/2007 09:21:52

ADRIANO JOSE CARDOSO                    A109349676 KON0546 5550 13/12/2007 11:15:00

AELOISIO WELINGTON DA SILVA             D112231168 GWR2594 6050 24/11/2007 15:00:34

AFONSO CAMPOS MARTINS                   D112239588 GSB7730 6050 2/12/2007 13:28:17

AGABIL COSTA DE OLIVEIRA                C124950601 GLZ2948 7455 14/12/2007 15:28:55

AGNALDO DA SILVA BONIFACIO              C125055201 GSX8524 7463 31/12/2007 08:56:14

AGOSTINHO CUNHA NETO                    B500638843 GLB5837 7455 19/11/2007 17:31:29

AGROMAX RECUPERACAO AMBIENTAL LTDA      D112233688 HEA3865 6050 25/11/2007 18:34:31

AILTON VIEIRA DIAS                      B500637433 GTX8611 7455 17/11/2007 16:00:04

ALAN VALERIANO RAMOS TEIXEIRA           C124854501 HED1231 7455 27/11/2007 16:54:34

ALANDERSON JOSE M.ALMEIDA               C124929901 HEN5324 7455 7/12/2007 17:11:25

ALESSANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA        A109242016 GOL3619 5568 18/12/2007 11:15:00

ALEXANDER JUNIO SILVA                   D112241068 GWZ6684 6050 3/12/2007 13:16:17

ALEXANDRE ALVES FERNANDES               B500641093 GXO9130 7455 25/11/2007 13:32:15

ALEXANDRO GUIMARAES DOS SANTOS          C124775301 GXR2350 7471 10/11/2007 12:06:36

ALINE ALVES PIRES DE OLIVEIRA           D112236258 HFH6333 6050 26/11/2007 14:12:33

ALMERINDO CARLOS DE SOUZA               C124867701 HFY7883 7455 24/11/2007 08:58:36

ALOIZIO COSTA VIEIRA                    A109331566 MTP7797 5568 17/12/2007 15:20:00

ALZIRA SOUSA DIAS                       D112226258 GUO7054 6050 18/11/2007 16:06:17

ANA CRISTINA GONCALVES                  D112255078 DLS7282 6050 20/12/2007 17:45:50

ANA LUCIA SCALZO MILAGRES               D112252298 HDM5833 6050 18/12/2007 16:13:17
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ANA MARIA CORREA DE SA                  D112225698 HPT8429 6050 17/11/2007 12:52:24

ANA MARIA GOMES DOS SANTOS              D112222558 GKU9869 6050 11/11/2007 20:17:39

ANA PAULA DE LIMA                       D112252418 GUF4308 6050 18/12/2007 18:20:47

ANA PAULA DE LIMA                       C125060401 GUF4308 7455 30/12/2007 18:52:11

ANA PAULA DE LIMA                       D112249608 GUF4308 6050 15/12/2007 17:08:59

ANA ROSA DE ALMEIDA                     D112229518 GSO7592 6050 22/11/2007 09:24:15

ANDERSON ALEXANDRE DA ROCHA             C124921801 HEC0239 7455 4/12/2007 16:43:14

ANDERSON DE SOUZA ARCANJO               D112219698 GVW8611 6050 8/11/2007 07:57:34

ANDERSON FERNANDES FERREIRA             D112230828 GVR2777 6050 23/11/2007 15:06:28

ANDREIA APARECIDA DO C. MIRANDA         D112251058 HBQ6434 6050 16/12/2007 13:42:40

ANDREIA DURAES T ALMEIDA                D112256198 GYB8271 6050 21/12/2007 15:52:55

ANGELO AMARILIO MORAIS QUINTAO          C125058701 HAL8106 7455 29/12/2007 08:44:32

ANTONIA MARIA SANTOS TEIXEIRA           C124849701 HEN6341 7455 26/11/2007 10:41:24

ANTONIO ADAO DA SILVA                   C124897401 HBG5491 7455 1/12/2007 18:34:34

ANTONIO ALVES DA FONSECA                D112249618 GLC7678 6050 15/12/2007 17:09:00

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS               C124957201 HGT2801 7455 17/12/2007 05:34:37

ANTONIO FRANCISCO DE SIQUEIRA           D112247078 GUL3601 6050 13/12/2007 08:40:03

APARECIDO FERREIRA SANTOS               C124932301 GYU0865 7455 8/12/2007 06:24:30

ARCENDINO ARNONI VIANA                  D112255748 BON9397 6050 21/12/2007 09:47:04

ARTEDE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR          D112251528 HFC7505 6050 17/12/2007 10:27:02

ASTOR TEIXEIRA ROCHA                    D112228838 HCO1147 6050 21/11/2007 14:46:27

BANCO FINASA SA                         B500643993 HHM6589 7455 1/12/2007 23:10:33

BANCO GMAC SA                           C125031601 GZQ2428 7455 24/12/2007 19:06:54

BANCO ITAU SA                           D112232658 HCY5538 6050 25/11/2007 08:56:22

BANCO ITAU SA                           A109291016 JNO6594 5550 11/12/2007 16:05:00

BANCO ITAUCARD SA                       B500640003 GSA3252 7455 24/11/2007 19:04:52

BANCO ITAUCARD SA                       B500639433 HGR1787 7455 21/11/2007 13:47:09

BANCO ITAUCARD SA                       D112241578 HFN6551 6050 4/12/2007 18:09:40

BANCO ITAUCARD SA                       D112227148 GXH3734 6050 20/11/2007 10:24:30

BANCO ITAUCARD SA                       B500649293 GZN8199 7455 17/12/2007 17:32:19

BANCO ITAUCARD SA                       D112233708 HGX4182 6050 25/11/2007 19:34:02

BANCO ITAUCARD SA                       D112254918 HDJ0101 6050 20/12/2007 13:58:43

BANCO ITAUCARD SA                       D112241118 HFN6648 6050 3/12/2007 14:19:23

BANCO ITAUCARD SA                       B500642843 GZF9926 7455 29/11/2007 00:45:58

BANCO ITAUCARD SA                       B500634833 HCO5984 7455 10/11/2007 10:11:38

BANCO SAFRA S A                         C124944301 HAB9207 7455 13/12/2007 05:41:54

BEATRIZ CALAZANS MACHADO BRITTO         C124866801 GZP4405 7455 23/11/2007 13:35:13

BELACAP COLETIVOS URBANOS LTDA          0000017097 GOW8562 5002 3/3/2008

BETTUR TURISMO VIAGEM LTDA              0000018200 GVJ7955 5002 3/3/2008

BRAZ DONIZETE ALVES                     D112255348 GPJ7104 6050 20/12/2007 17:35:34

BRUNO AUGUSTO FONSECA                   C125050601 KBA9063 7455 29/12/2007 11:13:52

BRUNO CESAR FERREIRA                    D112219648 GSF6974 6050 8/11/2007 06:12:27

BRUNO JULIO DE O.GONCALVES              B500639313 GZT7771 7455 21/11/2007 06:35:27

CAMILA CAMPOS MARCAL DA CRUZ            C125047901 HDV7664 7455 28/12/2007 16:55:13

CARLA ANDREA DOS SANTOS PORTO           C125167201 HEN5061 7455 14/1/2008 08:00:05

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS               C124912701 HEC0454 7463 1/12/2007 15:49:40

CARLOS APARECIDO COUTO                  D112251918 GNW4353 6050 18/12/2007 17:11:09

CARLOS MARTINS                          D112253698 HDW9380 6050 19/12/2007 15:12:21

CARMELIA CAMPOS M. COUTINHO             C124959401 HDL9399 7455 17/12/2007 17:19:13

CELIO AUGUSTO  TERRA                    B500636073 HEU8279 7455 11/11/2007 18:21:07

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       D112227178 HDR8251 6050 20/11/2007 11:14:31

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       A109282456 HFC8980 5460 23/11/2007 16:15:00

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       C124930401 GXU4323 7455 7/12/2007 18:16:23

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       C124959101 HDR7561 7463 17/12/2007 13:26:17

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       D112261068 HDR9118 6050 28/12/2007 13:44:58

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       B500640183 GZW3872 7455 23/11/2007 00:05:33

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       A109291896 HEA0632 5819 14/12/2007 15:01:07

CIA ITAULEASING DE ARR  MERCANTIL       C125168101 GON8728 7455 14/1/2008 15:42:00

CLAUDIA SANTOS TEIXEIRA TURIBIO         D112238048 HZK6659 6050 30/11/2007 17:18:15

CLAUDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA          B500638783 JNH7731 7455 19/11/2007 00:37:38

CLAUDIO FONTANA COSTA                   C124803601 GXR3315 7455 15/11/2007 12:52:31

CLEIA MARIA DOS SANTOS                  C125057901 LNF8318 7471 28/12/2007 14:17:15

CLEIDE SOARES DA SILVA                  B500634553 GMO4644 7455 8/11/2007 21:40:26

CLOVIS RIBEIRO                          D112268688 GPW3637 6050 11/1/2008 06:06:32

DAIVSON ANDERSON DE SOUZA GARCIA        D112232728 GWB3617 6050 25/11/2007 11:50:37

DALVA GOMES MARTINS                     D112257198 JLV4764 6050 23/12/2007 08:50:59

DANIEL LUCAS CARDOSO                    D112254948 GOW1686 6050 20/12/2007 14:46:19

DEMILSON JOSE DOS SANTOS                B500634223 HEA4212 7455 5/11/2007 13:16:13

DENER DE AGUIAR LOPES                   D112237418 GYB4940 6050 27/11/2007 16:20:48

DENIO CAMPOS MENDES                     C125091801 HEP7355 7463 29/12/2007 16:06:41

DENIO CAMPOS MENDES                     C125047801 HEP7355 7471 28/12/2007 16:33:53

DENISON HENRIQUE DA S FREITAS           D112237018 GLH7649 6050 28/11/2007 15:54:28

DERCI FRANCISCO DUTRA                   C124900101 HDY1102 7455 2/12/2007 11:14:36

DIBENS LEASING S/A AR. MERCANTIL        D112230798 GQU5988 6050 23/11/2007 14:38:29

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         B500636113 HFN5214 7455 12/11/2007 13:55:20

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112232108 HDR5876 6050 23/11/2007 07:51:38

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         B500642993 HGG4978 7455 30/11/2007 11:22:46

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         B500650433 HFX8182 7455 24/12/2007 10:52:33

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112225358 HCY0231 6050 16/11/2007 16:57:00

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         A109005456 HFN6314 5460 24/11/2007 00:17:00

DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL         D112222768 HFC4892 6050 12/11/2007 07:00:32

DIOGO DUARTE SANTOS                     D112230028 HGT4158 6050 21/11/2007 15:58:50

EDERLANIA ALVES GUIMARAES               D112227128 GZQ9691 6050 20/11/2007 10:00:31

EDNA ANDRADE MARQUES MEDEIROS           D112239378 GVX7803 6050 1/12/2007 14:54:10

EDNA DA PENHA SILVA GUIMARAES           C124896901 HDA6563 7471 1/12/2007 16:47:49

EDSON LEONARDO FERREIRA SOUZA           D112227428 GXW2819 6050 20/11/2007 19:54:14

EDUARDO CATAO RIBEIRO                   D112247908 HAB7919 6050 13/12/2007 10:51:06

EDWARDO ROBINSON GONCALVES              B500642973 GZT1189 7455 30/11/2007 10:36:00

ELAINE CRISTINA CASSIMIRO               D112226138 GTK3414 6050 17/11/2007 21:45:28

ELBER JOSE ONOFRE                       D112237668 HGO1133 6050 28/11/2007 18:52:36

ELIANA FARIA SOARES                     C124780901 GYM8554 7463 11/11/2007 13:31:57

ELISABETE PEREIRA CHAVES                D112238708 GRD4618 6050 29/11/2007 13:54:56

ELISABETH FERREIRA DA S FIRMINO         D112226918 GTE2695 6050 19/11/2007 15:16:25

ELIZABETE BOFFA DE ARAUJO MONTES        D112255818 GVL8778 6050 21/12/2007 11:22:40

ELIZAMAR FERREIRA CAMPOS                C124884801 HEC0078 7455 30/11/2007 11:21:39

ELMA DE FATIMA VILACA DA SILVA          B500640683 GXQ2773 7455 24/11/2007 06:37:56

EMANNUEL BARBOSA CARVALHO               A109006896 GKT7457 5452 24/11/2007 00:19:00

EMERSON DORNAS COSTA                    D112250418 GZO5151 6050 16/12/2007 12:41:01

EMERSON JOSE DE ALMEIDA                 D112255968 JWL0462 6050 21/12/2007 14:50:44

ERICA SIMONE DE SOUZA                   D112236698 HCP0563 6050 29/11/2007 20:33:51

ERNANI NEVES JUNIOR                     C124947001 HFY3860 7455 13/12/2007 12:24:54

EXPEDITO ALBINO PIMENTEL                D112255718 GNT6542 6050 21/12/2007 09:36:33

FABIO AUGUSTO TEIXEIRA                  D112248328 HFC7378 6050 14/12/2007 09:10:24

FABIO CANDIDO DO VALE                   D112233118 JQA2039 6050 25/11/2007 18:18:37

FABIO LUIZ SOARES GUIMARAES             B500641733 GTV6379 7455 25/11/2007 17:51:31

FABRICIO LEONARDO DE SENA               D112251788 HCN7376 6050 17/12/2007 17:30:37

FAUSTO DE CARVALHO TIMOCHENCO           D112239468 GSZ0434 6050 2/12/2007 10:44:01

FERNANDO ANTONIO R.LEITE JUNIOR         D112256158 HFY9715 6050 21/12/2007 14:28:08

FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS           C124915101 GLL6171 7463 2/12/2007 18:05:23

FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS           C125031401 GLL6171 7463 24/12/2007 18:53:40

FERNANDO DE REZENDE MATHEUS             C124860601 GSX6345 7455 21/11/2007 07:38:20

FERNANDO DOMINGOS DE LIMA COSTA         B500643153 HCA8397 7455 30/11/2007 11:48:42

FLASHLOG COM.E SERV.LTDA                D112254468 GTP0281 6050 20/12/2007 12:59:13

FLAVIO TADEU BARBOSA                    C125025101 GSM5353 7455 23/12/2007 15:54:11

FLORISLUCE ALVES DE SOUZA               D112227508 HCC8092 6050 19/11/2007 21:37:35

FRANCISCO GUILHERME CAMPOS              D112224828 HDQ0714 6050 15/11/2007 10:36:20

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS               C124798101 GWZ3355 7455 14/11/2007 15:07:05

FRANZ CAMILO DOS SANTOS                 D112219758 GXP7349 6050 8/11/2007 10:32:04

FREDERICO MACHADO BETHONICO             D112237818 LON8676 6050 29/11/2007 13:51:38

GERALDO ANTONIO DE FREITAS              B500642793 GZT5917 7463 28/11/2007 19:58:59

GERALDO DAS GRACAS OLIVEIRA             D112231968 GSY4088 6050 23/11/2007 19:14:01

GERALDO GIAMMARINO OTTONI               D112231058 GSO0594 6050 24/11/2007 12:12:35

GERALDO GOMES CARVALHO                  D112239208 GWK6848 6050 1/12/2007 12:06:10

GERALDO MAGELA BARBOSA                  C124795201 HAY1998 7463 13/11/2007 14:08:55

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA              B500644543 GUU2943 7455 2/12/2007 14:42:52

GERALDO MAGELA DE SOUZA                 D112250738 GRK4625 6050 16/12/2007 12:55:15

GILSON ALVES VIANA                      D112223358 GTA1709 6050 13/11/2007 13:21:58

GILSON BRAGA GUIMARAES                  B500638533 GWC1858 7455 19/11/2007 14:44:04

GILVAN MARCOS RIBEIRO                   C125042501 GRE6711 7455 27/12/2007 14:15:50

GILVANIA GALGANY MADUREIA SIMOES        B500649833 HDV5905 7455 20/12/2007 10:45:52

GISA TRANSPORTES LTDA.                  0000017005 GNJ4682 5002 3/3/2008

GISA TRANSPORTES LTDA.                  0000017006 GNJ4682 5002 3/3/2008

GLAICON EUSTAQUIO ROSA DIAS             D112255368 HDJ0077 6050 20/12/2007 17:50:47

GLEDSON LUIS DE SOUZA PONTES            D112232618 GTZ8204 6050 25/11/2007 08:09:43

GLEYSON RONAM DE MELO MOREIRA           C124853201 GKU0129 7455 27/11/2007 13:24:20

GUSTAVO HENRIQUE A.DA SILVA             C125020101 HGN0832 7455 22/12/2007 07:31:52

HALLEY DIRCEU DE REZENDE                B500642633 MUP1129 7455 26/11/2007 15:49:37

HAMILTON ALVES DOS SANTOS               D112226978 KMG1946 6050 19/11/2007 17:31:41

HELENA VERISSIMO DA SILVA               C124854901 GQH3187 7455 27/11/2007 18:18:58

HELI ALVES DA CUNHA                     D112223378 LWE1600 6050 13/11/2007 15:34:00

HELIDA FERREIRA DUARTE                  B500636753 HGG1357 7455 16/11/2007 06:31:27

HELIO GOMES DA SILVA                    D112226898 GOE1997 6050 19/11/2007 14:26:25

HERBERT VIMIEIRO PEREIRA                C125054701 GUT1054 7455 31/12/2007 03:50:53

HERICA DO CARMO SANTANA DA SILVA        D112252548 HGR0409 6050 18/12/2007 13:31:43

HSBC BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO     D112249558 JTR7741 6050 15/12/2007 15:37:00

HSBC BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO     B500641803 HHM3706 7455 26/11/2007 10:58:22

HSBC BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO     A109357346 HBY7679 5550 17/12/2007 10:00:00

HSBC BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO     B500649123 HAE3823 7455 16/12/2007 22:52:14

HUGO EDUARDO RAMOS CRUZ                 B500634613 GSY4826 7455 7/11/2007 14:18:04

IEDA COSTA DE OLIVEIRA                  A109302676 HHM3425 5550 13/12/2007 10:23:00

INALDO DE ALMEIDA SILVA                 D112267788 GZB3719 6050 10/1/2008 12:39:33

INETHI PROJETOS INSTALACOES LTDA        0000017786 GTF6049 5002 3/3/2008

ISAACK DE JESUS JUSTINO                 C125047701 HGU2912 7463 28/12/2007 15:46:55

ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA              B500642103 KDT2181 7455 29/11/2007 10:09:17

ITAIMAR FERREIRA DA SILVA               C124914301 HAF5106 7455 2/12/2007 16:26:06

IVANIA DA SOLEDADE NASCIMENTO           D112255438 GRG9847 6050 21/12/2007 08:36:59

IVANIA DA SOLEDADE NASCIMENTO           B500649883 GRG9847 7455 21/12/2007 08:36:59

IZABEL FERREIRA RODRIGUES               C124942601 GXR9368 7455 12/12/2007 17:26:29

JACINTA MARQUES FERREIRA SILVA          0000017134 GPE5111 5002 27/2/2008

JACIRA LOPES CAMPOS                     A109290566 HMP2273 5550 10/12/2007 14:49:00

JACKSON EDUARDO BENTO                   A109337786 GTJ7947 5509 20/12/2007 16:20:00

JACKSON PEDRO LEITE                     D112232668 GSG9863 6050 25/11/2007 09:54:41

JAIR ANTONIO DA SILVA                   A109317016 GQM8529 5550 18/12/2007 16:15:00

JANAINA KELEN DE O.MELGACO              B500643843 GPJ0954 7455 1/12/2007 10:15:41

JANETE RITA DA SILVA                    B500649043 CEC9097 7455 16/12/2007 06:24:41

JOAO MARCOS ALVARENGA ELIAS             B500642433 GQS1674 7455 28/11/2007 08:53:21

JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA             B500640123 HFQ8105 7455 23/11/2007 19:01:18

JOAQUIM JOSE PEREIRA                    D112249928 GUL7139 6050 15/12/2007 12:47:20

JOAQUIM PEREIRA COELHO                  D112233208 MXV0254 6050 25/11/2007 12:11:57

JORGE PEREIRA DE ALMEIDA                D112255008 HAR6977 6050 20/12/2007 15:33:58

JOSE AFONSO SILVA DA CRUZ               D112254748 GMG0563 6050 20/12/2007 09:57:03

JOSE AGNALDO FERREIRA DA COSTA          C124874001 GTA5044 7455 26/11/2007 08:59:36

JOSE ALEXANDRE SANTOS DE AGUIAR         D112231548 GTZ1301 6050 23/11/2007 12:35:57

JOSE ANSELMO PEREIRA FILHO              B500643523 HDD5961 7455 2/12/2007 00:37:50

JOSE FARIA DA SILVA                     B500631508 GKV4261 6050 2/11/2007 12:38:16

JOSE FRANCISCO GUEDES                   D112247808 GPN8739 6050 13/12/2007 16:41:12

JOSE GERALDO SCHIRMER                   D112248818 GYI7032 6050 14/12/2007 11:32:23

JOSE ISAIAS RODRIGUES                   D112233048 HAO8189 6050 25/11/2007 17:13:02

JOSE MARCOS BATISTA                     D112232788 GNJ1241 6050 25/11/2007 13:38:03

JOSE PEDRO FRANCISCO                    C124925901 GKO5438 7455 6/12/2007 11:35:41

JOSE ROSA DOS SANTOS                    C124874701 LCU3671 7471 26/11/2007 16:03:59

JOSE WILSON NUNES                       D112226118 GNM5822 6050 17/11/2007 19:31:03

JULIANA ALVES DOS SANTOS                C124847201 HGX9013 7463 25/11/2007 12:19:39

JULIO CESAR DE OLIVEIRA BRITO           D112232978 HBL8637 6050 25/11/2007 16:31:22

KELLY VIANA ABREU                       D112248128 LNK5309 6050 14/12/2007 12:15:48

LAUDICEIA DO CARMO SANTOS               C125039001 GKJ0924 7463 26/12/2007 17:46:42

LAZARO JOSE CUPERTINO                   D112250728 BZZ1209 6050 16/12/2007 12:05:47

LEANIR RIBEIRO BRUM                     D112247498 LBS8968 6050 13/12/2007 18:54:28
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LEOMAR DE MELO CASTELO BRANCO           D112252588 GUM7002 6050 18/12/2007 15:49:26

LEONARDO BRUNO SANTOS PEREIRA           A109303676 HDY8186 5550 20/12/2007 11:12:00

LEONARDO FELIPE DE O.PAIVA              A109245906 HCA3585 5452 11/10/2007 08:53:00

LEONILDO FRIZON                         D112234698 GTV1575 6050 27/11/2007 10:26:35

LIDIENE TOMAZ DE FARIA                  B500639138 GXR8311 7455 22/11/2007 10:25:48

LINCOLN LOPES BARROS E OUTRO            B500641753 HDZ0777 7455 25/11/2007 20:47:07

LIONALDO DA SILVA BATISTA               C124891201 HCP0744 7463 1/12/2007 02:25:35

LOURIVAL GERALDO DA FONSECA             D112257028 GOL3191 6050 22/12/2007 17:00:40

LUCI MOREIRA DE JESUS                   D112227348 GZW6013 6050 20/11/2007 16:04:26

LUCIA DE FREITAS VIEIRA                 A109380346 HBE4884 5550 19/12/2007 16:59:00

LUCIANA MEDEIROS DE PAIVA GARRO         D112229208 GOR1349 6050 22/11/2007 14:24:27

LUCIANO DE SOUZA E SILVA                D112239808 GUJ3320 6050 2/12/2007 18:29:03

LUCILIA FERREIRA DA SILVA               A109308236 HBM6609 6050 22/11/2007 10:38:00

LUCILIA FERREIRA DA SILVA               A109308346 HBM6609 5878 22/11/2007 10:40:00

LUCIMAR RODRIGUES CHAVES                C125100201 HFL9571 7455 6/1/2008 11:58:55

LUIZ ANTONIO ALVES BERTOLINO            D112251308 GQB7892 6050 17/12/2007 15:05:00

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA MALTA          D112228378 KEI9716 6050 21/11/2007 11:52:13

LUIZ CARLOS ALMEIDA SANTOS              C124890601 HCB8179 7455 30/11/2007 22:43:23

LUIZ CARLOS FALCONI                     D112263748 GVP9795 6050 4/1/2008 11:44:20

LUIZ CARLOS ZEFERINO JUNIOR             C124915801 HEN8959 7455 2/12/2007 20:37:30

LUIZA CLARICE DE MEDEIROS               D112252168 GYB8326 6050 18/12/2007 13:21:00

LUZDALMA PEREIRA DA C.PORTUGAL          D112228018 GSG3502 6050 20/11/2007 13:34:28

MAGNATA TRANSP ROD DE PASSAGEIROS LTDA  0000016663 CXA7672 5002 3/3/2008

MAGNATA TRANSP RODOV DE PAS LTDA        0000016876 GLW5733 5002 3/3/2008

MANOEL LOURENCO MIRANDA                 B500637143 GSI4531 7471 16/11/2007 21:01:00

MANUEL DACAZA SEIXAS                    D112247228 GSJ9585 6050 13/12/2007 14:20:08

MARA CRISTINA AMARO                     B500643123 GVQ6806 7455 30/11/2007 08:01:51

MARCELO BARBOSA                         D112239958 HHM0315 6050 1/12/2007 12:39:25

MARCELO DE RESENDE OHUSHI               D112237078 GYL8478 6050 28/11/2007 19:54:27

MARCELO GOMES REZENDE                   D112223288 GVP0639 6050 12/11/2007 08:57:05

MARCELO SILVA DUARTE                    B500641693 HCJ6609 7455 25/11/2007 15:31:31

MARCIA PATRICIA DA SILVA NEIVA          C124862001 GYR5642 7463 21/11/2007 14:26:31

MARCIA RIBEIRO DE PAULA ALMEIDA         C124925601 HGC2611 7455 6/12/2007 10:21:27

MARCIO JOSE ANJOS DE SOUZA              C124940401 GSS8326 7463 11/12/2007 16:33:53

MARCIONE RAIMUNDA GONCALVES             D112234578 HEA6893 6050 26/11/2007 16:46:33

MARCO ANTONIO DE ARAUJO                 D112240278 HDD9817 6050 1/12/2007 14:55:26

MARCO ANTONIO NUNES                     D112249398 GOD4040 6050 15/12/2007 09:23:00

MARCOS ANTONIO DA SILVA                 D112239888 GTK9992 6050 2/12/2007 16:09:59

MARGARIDA GABRIEL P.DA SILVA            C124953201 GZO5824 7455 15/12/2007 12:13:09

MARIA APARECIDA GOMES REIS              C124846101 HDL5110 7455 25/11/2007 06:52:37

MARIA BOTELHO GOMES                     B500637833 GYM6216 7455 18/11/2007 08:26:18

MARIA DAS GRACAS ROMANHOLO              D112220578 HBH1856 6050 9/11/2007 13:52:25

MARIA DE FATIMA SILVESTRE               C124938701 HAD8751 7471 8/12/2007 20:47:19

MARIA DE LOURDES MOREIRA BAHIA          C124954701 GYB9406 7455 15/12/2007 17:58:20

MARIA DO CARMO MARRA                    D112224868 HFC5582 6050 15/11/2007 13:38:20

MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA               D112224808 HAJ7444 6050 15/11/2007 08:36:03

MARIA FERNANDA K. DE C. PAGANO          D112230418 HCO3173 6050 22/11/2007 17:13:35

MARIA MADELENA SELESTINO                C124953801 HBB0450 7455 15/12/2007 14:25:33

MARICELMA DE ALMEIDA SILVA              D112225728 HCL8607 6050 17/11/2007 13:48:25

MARIELLA ASSIMOS GAZZOLA                B500635023 HEE7313 7455 10/11/2007 01:05:12

MARINHO GERALDO A. AZEVEDO              B500642043 GMG9273 7455 30/11/2007 10:15:07

MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO            C125050701 GLC9026 7455 29/12/2007 11:22:05

MARIO LUCIO DE PAULA NEVES              B500638223 GSW8788 7455 20/11/2007 22:17:51

MARIO LUCIO LOPES                       D112256098 MPT1026 6050 21/12/2007 20:43:25

MARISA MARIA DA SILVA                   B500649383 CRP5177 7455 18/12/2007 10:50:28

MARLEY FERNANDES SOARES                 C125030001 HED1533 7455 24/12/2007 14:55:14

MARLI ALVES FERNANDES                   D112236178 GYZ4484 6050 25/11/2007 19:00:30

MARTA MARIA MENDES                      D112252758 GLW9134 6050 18/12/2007 13:18:24

MARTA PEREIRA FERNANDES                 C124949701 GWN1174 7455 14/12/2007 11:55:58

MATEUS FELIPE PEREIRA                   C124916001 HFY9245 7455 2/12/2007 21:43:47

MATEUS FELIPE PEREIRA                   C124913301 HFY9245 7455 2/12/2007 13:41:15

MATUSALEM MASCEDO DE SOUZA              D112225218 GTC2234 6050 15/11/2007 17:08:26

MAURICIO GOMES DE SOUZA JUNIOR          C124951001 HAJ2501 7455 14/12/2007 22:58:17

MAURICIO VIANA SIMOES                   D112240038 HFS2472 6050 1/12/2007 21:39:32

MAURILIO BARBOSA BATISTA                C124860501 HAL6505 7455 21/11/2007 06:52:42

MERCES CANDIDA BARBOSA                  D112239698 GZF5323 6050 2/12/2007 16:32:18

MICHELLE CRISTIANE F. PIRES             D112226908 HAK1496 6050 19/11/2007 15:02:25

MIGUEL ARCANJO DA SILVA                 B500648743 GSK9810 7455 15/12/2007 08:23:00

MINI MERCEARIA PONTO CERTO LTDA         D112231618 GNW3727 6050 23/11/2007 17:39:23

MIRIAN DE PAULA BARBOSA                 C125020201 HHA7063 7455 22/12/2007 08:16:28

MOTTORA V.P.E.S. LTDA                   0000017151 GPI5571 5002 3/3/2008

MURILO DE SOUZA                         A109343676 GQZ3837 5525 7/12/2007 11:02:00

NATALIA MARA ARREGUY OLIVEIRA           D112247168 HFS0403 6050 13/12/2007 12:17:04

NAYRTON NARCISO B DA SILVA              C124870601 GSM6163 7455 25/11/2007 08:16:41

NAZARENO MARTINS DOS SANTOS             C124958601 GOI2286 7455 17/12/2007 12:00:04

NELIA MARIA FERREIRA                    D112230098 GUL4095 6050 22/11/2007 09:42:17

NEUZA FREITAS SILVA                     B500650103 GPC4582 7455 22/12/2007 13:35:46

NILTON ALVES TEIXEIRA                   B500648903 GTJ7200 7455 16/12/2007 12:38:17

NILTON FARIA DA PAIXAO                  B500642513 GRW2248 7455 27/11/2007 12:37:40

NILTON GERMANO DE SOUZA                 C125041301 HFY5262 7455 27/12/2007 11:30:01

NILTON RICARDO DE LIMA                  C124870201 GZR5350 7455 25/11/2007 06:57:43

ODAIR JOSE CAETANO                      C125023501 GYE7988 7463 23/12/2007 11:28:29

ODAIR JOSE CAETANO                      C125046501 GYE7988 7471 28/12/2007 12:06:19

ODETH FERREIRA GOMES                    B500638123 GLB8411 7455 17/11/2007 05:43:46

ORESTES DE ALMEIDA                      C124888101 HDR7127 7463 30/11/2007 14:57:06

ORLANDO BRAZ MARTINS                    D112252428 GZA6643 6050 18/12/2007 18:23:17
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL 
S A 

C124866501 HCP2574 7471 23/11/2007 13:00:13

PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL 
SA  

C124879401 HCN8751 7471 29/11/2007 09:10:11

PAULO CESAR BRUNO DE CARVALHO           B500637963 GMV7609 7455 18/11/2007 18:47:36

PAULO MACIEL JUNIOR                     D112226738 GSC2060 6050 19/11/2007 11:02:12

PAULO R DA SILVA NASCIMENTO             A109322346 GSA9393 6068 8/12/2007 18:00:00

PEDRO CLEMENTINO FERREIRA               C124918801 GSS2017 7455 3/12/2007 15:37:48

PEDRO PAULO S RODRIGUES                 C124839501 HGT4622 7463 23/11/2007 12:29:53

PRENDICE DURANY BUENO Q JUNIOR          C124857001 HFC7825 7455 28/11/2007 13:32:36

REGINA DE FATIMA DA CONCEICAO           B500639713 GUE2981 7455 22/11/2007 11:17:31

RENATA FERREIRA GOMES                   B500644093 HFR6326 7455 2/12/2007 12:28:42

RENATO DA COSTA                         D112225338 GKK1636 6050 16/11/2007 14:15:42

RENE VIDAL VELASCO                      B500648573 GPC0016 7455 15/12/2007 12:12:17

REYNOR ALBINO DOS SANTOS                B500648373 HCL6309 7463 13/12/2007 17:22:20

RICARDO LUCIO DE ASSIS                  C124867901 HEN8468 7463 24/11/2007 09:44:22

RICARDO LUIS REZENDE SANTOS             D112224888 GZK0738 6050 15/11/2007 14:16:21

RICARDO OLIVEIRA SANTOS                 C124919201 GRU5412 7455 3/12/2007 20:44:23

RILDON PAULO SOUZA SANTOS               D112226298 GMX2824 6050 18/11/2007 19:14:57

ROBSON DA SILVA GONCALVES               D112229688 HGR3440 6050 22/11/2007 17:07:24

ROBSON RAFAEL NEVES                     A109312236 KHI7938 5541 12/12/2007 13:34:00

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES           D112233678 GNV3434 6050 25/11/2007 18:28:59

ROGERIO GOMES DA SILVA                  B500649003 GQB0625 7455 16/12/2007 13:55:56

ROGERIO LUIZ DOS REIS                   D112248728 GUJ1712 6050 14/12/2007 18:40:44

ROGERIO RAMOS ALVES                     C125032201 HDS0376 7463 24/12/2007 22:55:13

ROMARIO MARQUES DOS SANTOS              D112252578 GVW3651 6050 18/12/2007 14:03:14

ROSANGELA REGINA CAMPOS                 D112228798 GYB7678 6050 21/11/2007 12:54:27

RUBEN JOSE PATRICIO                     C125043401 GSX0916 7471 27/12/2007 17:11:24

RUI ROBERTO DE MELO                     B500649853 HCU2699 7455 20/12/2007 12:36:24

SANDRE CRISIPO DE ARAUJO                B500637073 GWK4752 7455 16/11/2007 08:11:41

SAULO DE TARSO NASCIMENTO               B500642553 HDC7087 7455 27/11/2007 13:09:38

SEBASTIAO FERNANDES DAS CHAGAS          D112253168 GUG3398 6050 17/12/2007 11:49:00

SEBASTIAO JOSE RODRIGUES                A109341456 GMV8236 5568 13/12/2007 14:48:00

SERGIO EDUARDO CAMPOS                   D112253518 GYV2442 6050 19/12/2007 12:01:03

SERGIO LOPES DE LIMA PEDRA              D112257268 GOJ9897 6050 23/12/2007 12:48:47

SERGIO LUIZ R.DE MAGALHAES              C124894101 HCF2111 7455 1/12/2007 11:56:58

SHEUBER LUIZ FRANCISCO DA CRUZ          A109410676 HAO2112 5550 19/12/2007 16:59:00

SILVIO GERALDO DE FARIA                 D112226198 HHH9172 6050 18/11/2007 13:51:53

SIMONE DAS DORES LUIZ                   B500638463 KFR2440 7455 19/11/2007 09:35:31

SIMONE MARIA MARTINS                    D112256958 GWQ5563 6050 22/12/2007 14:33:09

SIRLENE MENDES DE SOUZA                 D112234658 LIG9842 6050 27/11/2007 07:53:43

SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL SA     B500649843 HBA8628 7455 20/12/2007 11:17:43

SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL SA     D112239298 HFR4775 6050 1/12/2007 13:16:10

TANIA MARIA SILVA DE SOUZA              D112251438 HBU6556 6050 17/12/2007 13:26:54

TARCISIO BENICIO DA SILVA               D112223128 IDL7250 6050 11/11/2007 09:39:02

TARCISIO RODRIGUES DE SOUZA             B500635353 GPK3426 7455 10/11/2007 10:05:53

TEREZINHA DE AZEVEDO F RIBEIRO          B500643883 GWM7806 7455 1/12/2007 13:55:34

TEREZINHA LOPES DE ALMEIDA              B500609088 JFQ6278 7455 18/9/2007 19:07:00

TEREZINHA NUNES DA SILVA                D112225018 MPW7897 6050 16/11/2007 11:28:21

TEREZINHA NUNES DA SILVA                D112225748 MPW7897 6050 17/11/2007 14:18:24

THIAGO TOMAZ DE SOUZA                   D112225008 HBY5546 6050 16/11/2007 11:24:23

TMG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        0000017269 GQN1560 5002 3/3/2008

TRANSACREANA TURISMO LTDA               D112224618 AED3655 6050 12/11/2007 17:59:44

TRANSPORTADORA F. E FILHOS LTDA         0000017541 GSH3507 5002 27/2/2008

TRANSPORTADORA RODAGRA LTDA             0000018324 GVQ0765 5002 3/3/2008

ULISSES DA SILVA MOREIRA                C124853601 HBP5283 7455 27/11/2007 15:11:54

VALDIR OLIVEIRA DA SILVA                C124871201 GYO9051 7455 25/11/2007 09:19:03

VALDO FERREIRA ALVES                    B500640853 HDQ2073 7455 24/11/2007 18:04:17

VANDA BORGES DE LIMA                    D112251378 GLD9644 6050 17/12/2007 17:35:45

VANDERLANE ALBINO                       C124932101 GPW0629 7455 8/12/2007 05:33:58

VANESSA SILVA BERNARDES                 B500647963 GVV0130 7455 12/12/2007 11:25:46

VANIA DA CONCEICAO MARTINS              A109284456 GPK9601 5630 13/11/2007 16:14:00

VANILDE DE LIMA VINTE                   B500643343 GTF0948 7455 1/12/2007 21:36:34

VAZ COMERCIO MOTOS E AUTOM.LTDA         0000018361 GVQ5788 5002 3/3/2008

VICENTE ANTUNES DA SILVA                D112230868 COW8647 6050 23/11/2007 17:24:19

VICENTE AVELINO DE CARVALHO             B500638793 GTV9438 7455 19/11/2007 10:01:45

VICENTE FERREIRA GARCIA JUNIOR          A109365126 GVV8509 5541 18/12/2007 11:00:00

VILMAR PEREIRA SOARES                   B500648623 GRD2730 7455 15/12/2007 17:54:15

WAGNER BORGES DIAS                      B500641103 GPJ7868 7455 26/11/2007 11:00:28

WANDER SOARES DA SILVA                  D112248338 GPG0957 6050 14/12/2007 09:14:44

WANDERLEY GONCALVES FONSECA             D112254638 GLH4622 6050 20/12/2007 18:56:22

WANDERSON SANTOS DE SOUZA               B500630968 GZB3884 6050 1/11/2007 10:15:55

WASHINGTON LUIZ GOMES SENRA             C124868801 HBB0971 7455 24/11/2007 13:44:07

WATTSON ANTONIO FIDELIS F.ROSA          B500650903 HDM2011 7455 24/12/2007 23:25:03

WELLINGTON MOREIRA                      D112250628 GXA4723 6050 16/12/2007 07:50:19

WILBERTH RODRIGO PERDIGAO               C124953501 HCN6511 7455 15/12/2007 13:57:34

WILLIAN EUSTAQUIO FERREIRA              C125088901 HEN7116 7455 28/12/2007 11:59:22

WILSON LUIZ ROSSE                       B500636863 GZW6124 7455 15/11/2007 11:10:22

WLADIMIR PINTO DE OLIVEIRA              D112239138 HGS4826 6050 1/12/2007 10:24:11
Contagem, 12 de Março de 2008.
Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade Municipal de Trânsito

AVISO DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS 002/2008/TRANSCON
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TRANSCON, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: TO-
MADA DE PREÇO 002/2008/TRANSCON, tipo menor preço global, para EXECUÇÃO DA OBRA DE LIGAÇÃO DA AVENIDA 
BABITA CAMARGOS COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, no município de Contagem MG, com entrega dos envelopes 
de documentação e propostas até às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 03 (três) de abril de 2008 e com a 
abertura marcada para as 14:00 (quatorze horas) do dia 03 (três) de abril de 2008. 
O edital poderá ser obtido, na sala da Comissão de Licitação, na Praça Raimunda Rodrigues Magela, 95 – Bairro In-
confidentes, Contagem-MG, tel.:  (0**31) 3361.1066, de segunda à sexta-feira, a partir do dia 17 (dezessete) de março 
de 2008, no horário de 9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas. No ato de aquisição do edital, os interessados deverão 
apresentar à Comissão um CDR novo para gravação magnética – sem custos ou através do endereço eletrônico: www.
contagem.mg.gov.br/licitacao. Informações pelo telefone (31) 3361.1066. Contagem, 17/03/08. Érica Fernanda Barbosa 
de Melo – Presidente da Comissão.
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Prefeitura entrega casas a famílias 
carentes no bairro Sapucaias I

Mais 50 guardas municipais aprovados 
em concurso serão nomeados

Beneficiários foram selecionados no Programa Bolsa Moradia

Aspirantes serão convocados pela Prefeitura em três etapas
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Casas do Programa Municipal 
de Reassentamento em 
estágio inicial de construção

Novos integrantes da Guarda irão atuar 
nas escolas, praças e junto à Transcon

A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, entregou, dia 15, as casas 
do Programa Municipal de Reassen-
tamento no bairro Sapucaias I, que 
contemplará beneficiados do Progra-
ma Bolsa Moradia. Em Contagem, 
o programa cadastrou 200 famílias 
beneficiárias e, através de critérios 
definidos pela secretaria adjunta de 
Habitação, 14 famílias receberão suas 
casas. Ao todo foram investidos mais 
de R$ 345 mil do Fundo Municipal de 
Habitação.

“Trata-se de mais um resgate 
desta administração, uma vez que 
algumas destas famílias estava há 
cerca de nove anos dependendo da 
ajuda do Poder Público para pagar o 
aluguel de suas moradias. Agora elas 
passam a ter casa própria, conquis-
tando tranqüilidade e um futuro 
melhor”, explica a prefeita de Conta-
gem, Marília Campos.

Cada casa possui 40,14 metros 
quadrados de área construída com 
colunas e engradamento metálico. 
A alvenaria é do tijolo cerâmico, 
com cobertura em telha colonial, as 
paredes internas pintadas com tinta 
PVC Látex e as paredes externas com 
tinta acrílica. O terreno usado na 

construção das casas é do município e 
fica próximo à Escola Municipal Paulo 
César Cunha. 

Depois de empossar 86 guardas 
municipais, em julho de 2007, a Prefei-
tura de Contagem se prepara para 
nomear mais 50 aprovados no con-
curso público realizado em 2006. Os 
aspirantes, que concluíram o curso de 
formação em fevereiro, deverão ser 
convocados em três etapas, a primeira 
delas prevista para abril. 

Tão logo sejam nomeados, os no-
vos integrantes da Guarda Municipal 
irão às ruas, gradativamente, para 
auxiliar os agentes de operação de 
trânsito da Transcon, reforçar a patru-

lha escolar e cuidar dos equipamentos 
públicos de Contagem, especialmente 
as praças. O concurso é válido por dois 
anos, podendo ser prorrogado por 
mais dois.

“O papel dos guardas municipais é 
indispensável para aumentar a segu-
rança da população. Além de contro-
lar o patrimônio público, eles inibem 
a violência na cidade”, ressaltou a 
prefeita Marília Campos, que ainda 
lembrou a redução de 22% do índice 
de criminalidade em Contagem em 
2007. 

As 14 famílias beneficiadas com as 
casas estavam em áreas de risco, em 
abrigos e até vivendo como morado-

res de rua antes de serem incluídas 
no Bolsa Moradia.
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Prefeitura promove encontros com 
beneficiários do Bolsa Família

Objetivo é ampliar o diálogo e melhorar a gestão do Programa em Contagem

A Prefeitura de Contagem iniciou, 
no último sábado, dia 15, os Encontros 
do Programa Bolsa Família de Conta-
gem – Direitos e Deveres do Cidadão. 
O objetivo é ampliar o diálogo com 
as famílias e melhorar ainda mais a 
gestão do Programa através da am-
pliação do conhecimento dos direitos 
e deveres dos beneficiários. 

Este ano, o Bolsa Família comemora 
cinco anos e traz algumas novidades. 
Com a publicação em 28 de dezem-
bro de 2007 da Medida Provisória nº. 
411, foi ampliada a faixa etária para 
atendimento do Bolsa Família para 
adolescentes até 17 anos. Essa medida 
faz parte do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (ProJovem), que 
prevê aumento de escolaridade e 
ações de qualificação para o público 
de 16 a 29 anos. 

Com a extensão do benefício a 
adolescentes de 16 e 17 anos, as fa-
mílias beneficiárias do Programa que 
têm filhos nessa faixa etária poderão 
receber adicionalmente o Benefício 
Variável Jovem (BVJ) no valor de R$ 
30, até o limite de dois benefícios por 
família. Com isso, o valor total poderá 
chegar a R$ 172. 

O Bolsa Família (PBF) é um Progra-
ma de transferência direta de renda 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) que beneficia famílias 
em situação de pobreza (com renda 
mensal entre R$ 60,01 e R$ 120 por 
pessoa) e extrema pobreza (com ren-
dimentos mensais inferiores a R$ 60 
por pessoa). Com grande investimento 
de recursos próprios do município, 
indicando um esforço da prefeita 
Marília Campos, que determinou 
prioridade no atendimento ao Bolsa 
Família, o Programa integra a política 
Nacional da Assistência Social e bene-
ficia, atualmente, 19.898 famílias.

No total, serão realizadas dez 
plenárias em todas as regionais de 
Contagem. Durante os encontros, os 
moradores assistirão a palestras pro-
movidas pelas secretarias de Trabalho 
e Desenvolvimento Social (STDS), de 
Educação, Esportes e Cultura (Seduc) e 
de Saúde. As famílias também recebe-
rão informações sobre direitos sociais, 
esclarecendo dúvidas dos usuários.

Desde 2005 a Prefeitura de Con-
tagem vem investindo no Programa 
Bolsa Família. Há um acompanhamen-

to periódico das famílias para que 
elas cumpram as condições exigidas 
nas áreas de educação e saúde para a 
manutenção do benefício. Além disso, 
no final do ano passado e início de 
2008, todas as famílias beneficiadas 
foram recadastradas, verificando-se, 
assim, como elas têm feito para se 
auto-sustentar. “A perspectiva do Pro-
grama é que a transferência de renda 
seja emergencial. Por isso a Prefeitura 
busca formas para que esses trabalha-
dores se emancipem financeiramente, 
sendo incluídos nos programas sociais 
que o município oferece, principal-
mente qualificação e participação 
de grupos produtivos, como os de Eco-
nomia Solidária”, esclareceu a prefeita 
Marília Campos.

Beneficiária do Bolsa Família, a do-
méstica Maria das Dores Chagas Rosa, 
35 anos, diz que antes de receber o 
benefício, sua vida era muito difícil. 
Moradora do bairro Solar do Madeira, 
ela, o marido e os quatro filhos do ca-
sal sobrevivem com uma renda mensal 
de um salário mínimo. “Antes passava 
muito aperto. Agora utilizo o benefi-
cio para comprar remédios e uniforme 
escolar para as crianças. Incentivo 
meu filho de 15 anos, a participar de 
algum curso oferecido pela secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social 
no horário que não estiver na escola”, 
informou.

As plenárias do Bolsa Família serão realizadas de 13h às 17h, nos seguintes locais

Sede
29/03 (sábado) – E. M Otacir Nunes dos Santos – Rua Dilson de Oliveira, 1221 – Bairro Funcionários
Ressaca 
05/04 (sábado) – E. M Rita Carmelinda Rocha – Rua Rubi, 850 – Bairro São Joaquim
Nova Contagem  
12/04 (sábado) – E. M Professora Ana Guedes Vieira – Rua VC 4, 777 - Bairro Nova Contagem
Icaivera 
19/04 (sábado) – Centro de Referência à Criança e ao Adolescente –Associação Crescer – Rua José Augusto Diniz, 150 – Bairro Darcy Ribeiro
Petrolândia 
26/04 (sábado) – E. M Paulo Cézar Cunha – Rua das Violetas, 463 – Bairro Jardim Industrial
Industrial 
03/05 (sábado) – E. M Professora Júlia K de Oliveira – Rua Nascimento Teixeira, 62 –  Bairro Industrial
Eldorado 
11/05 (domingo) – E. M Pedro Pacheco de Souza – Av. Lisboa, 201 – Bairro Santa Cruz Industrial
Nova Contagem 
18/05 (domingo) – E. M Ivan Diniz Macedo – Rua Nossa Senhora da Conceição, 500 –  Bairro Retiro
Eldorado
01/06 (domingo) – E. M Randolfo José da Rocha – Praça Nossa Senhora da Conceição, 645 – Bairro Novo Eldorado


