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Secretaria Municipal 
de Administração

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº. 144/13

CREDENCIAMENTO Nº. 003/13

PROCESSO (PAC) Nº. 299/13

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICI-
PAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL AO DECRETO MUNICIPAL 10.180/99.

Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, estamos procedendo as seguintes alterações o Edital de Credenciamento acima referenciado.

1º ALTERAÇÃO

Na CLÁUSULA 13.1, no quadro TABELA DE PREÇOS, solicitamos a exclusão do termo lotéricos, conforme abaixo descritos: 

Onde se lê: 

13.1 – Pelos serviços, objeto deste Edital, o Município de Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, por modalidade/serviço devida-
mente prestado, assim discriminado:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,15 
Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês.

R$ 1,34 Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking, internet ou auto atendimento.

Passará a vigorar com a seguinte redação:
 
13.1 – Pelos serviços, objeto deste Edital, o Município de Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, por modalidade/serviço devida-
mente prestado, assim discriminado:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês.

R$ 1,15 Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês.

R$ 1,34
Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

2º ALTERAÇÃO
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No ANEXO I – DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO / TERMO DE REFERÊNCIA, CLÁUSULA 4.1 no quadro TABELA DE PREÇOS, solicitamos a exclusão do termo lotéri-
cos, conforme abaixo descritos: 

Onde se lê: 

4. REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO,
4.1 Pelos serviços, objeto deste Edital, prestado por PESSOA JURÍDICA, o Município de Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, por 
modalidade/serviço devidamente prestado, assim discriminada:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,15 
Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,34 Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Passará a vigorar com a seguinte redação:

4. REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Pelos serviços, objeto deste Edital, prestado por PESSOA JURÍDICA, o Município de Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, por 
modalidade/serviço devidamente prestado, assim discriminada:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,15 Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,34
Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking, internet ou auto atendimento.

3º ALTERAÇÃO

No ANEXO V – MINUTA  DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA 17.1 no quadro TABELA DE PREÇOS, solicitamos a exclusão do termo lotéricos, conforme abaixo 
descritos: 

Onde se lê: 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17.1 Pelos serviços, objeto deste Edital, prestado por PESSOA JURÍDICA, o Município de Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, 
por modalidade/serviço devidamente prestado, assim discriminada:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,15 
Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,34 Por recebimentos realizados por meio de caixas, lotéricos e correspondentes
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R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17.1 Pelos serviços, objeto deste Edital, prestado por PESSOA JURÍDICA, o Município de
Contagem remunerará o credenciado utilizando a seguinte tabela de valores, por
modalidade/serviço devidamente prestado, assim discriminada:

TABELA DE PREÇOS

Até 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,15 Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05 Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,internet ou auto atendimento.

Acima de 3.000 (três mil) guias recebidas por mês

R$ 1,34
Por recebimentos realizados por meio de caixas e
Correspondentes.

R$ 1,05
Por recebimentos realizados por meio de home/Office banking,
internet ou auto atendimento.

Contagem, 12 de abril de 2017.

Márcia Mendes Siqueira
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 12 de abril de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SUPERVISORES 
DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEITA MUNICIPAL 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1081.04.123.0001.2011 – 33.90.39.62 – 010000
                                                            
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

COLABORE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA 1 R$ 995.999,52

PREÇO TOTAL========================================> R$ 995.999,52
Totalizando o valor da licitação em R$ 995.999,52(novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora COLABORE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 995.999,52(novecentos e noventa e cinco mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2017, homologo a licitação para a respectiva Contratação. 

Contagem, 12 de abril de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 005/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 024/2017
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DA “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS”, CNPJ 34.028.316/0015-09 COM FULCRO NO ART. 25, INCÍSO I, DA LEI FEDERAL 8.666/93, no 
tocante de produtos postais, SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNI-
DADES DE ATENDIMENTO, POR 12 MESES, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração 
de Contagem.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1071.04.122.0001.2271 – 3390.3999 – FONTE 010.000 

DESPACHO:
 
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com o CONTRATAÇÃO DA “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ-
GRAFOS”, CNPJ 34.028.316/0015-09 COM FULCRO NO ART. 25, INCÍSO I, DA LEI FEDERAL 8.666/93, no tocante de produtos postais, SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁTICOS E 
ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO, POR 12 MESES, podendo ser prorroga-
do por igual período, até o limite de 60 meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração de Contagem. Valor estimado de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais). 

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 25, inciso I, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com o CONTRATAÇÃO DA “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS”, CNPJ 34.028.316/0015-09 COM FULCRO NO ART. 25, INCÍSO I, DA LEI FEDERAL 8.666/93, no tocante de produtos postais, SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁ-
TICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO, POR 12 MESES, podendo ser 
prorrogado por igual período, até o limite de 60 meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração de Contagem. Valor estimado de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais). 

Publique-se.

Contagem, 12 de Abril de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.710
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0418/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora CLAUDIA JUNQUEIRA CAMPOS VITALINO, titular do cargo efetivo de Professor de Educa-
ção Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P14”, matrícula nº 01085936, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 10 de outubro de 2016 até, no máximo, 
completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.711
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0311/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora MARLENE LUIZA DE PAULA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº 01090999, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 02 de agosto de 2016 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.712
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0161/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora NILDA MARIA BARBOSA RONATO, titular do cargo efetivo de Auxiliar de Ser-
viços Escolares, Nível I, Padrão “P5”, matrícula nº 01078956, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 30 de março de 2016 até, no máximo, completar 
as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.713
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0400/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora VALERIA CRISTINA SADRA CAMPOS CABACINHA, titular do cargo efetivo de Professor 
de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº 084271, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 28 de setembro de 2016 até, no 
máximo, completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.714
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0283/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora MARIA APARECIDA OTAVIANO, titular do cargo efetivo de Assistente Administrativo II, 
Nível V, Grau “N”, matrícula nº 01115991, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a contar de 05 de julho de 2016 até, no máximo, completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.715
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0336/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS OLIVEIRA COSTA, titular do cargo efetivo de Professor 
de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P14”, matrícula nº 01090565, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 15 de agosto de 2016 até, no 
máximo, completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.716
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0353/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora MARIA GERALDA PEREIRA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P10”, matrícula nº 01092975, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 26 de agosto de 2016 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.717
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO:
a delegação de competência decisória estabelecida no Artigo 2º do Decreto 30, de 25 de janeiro de 2005, dada ao Secretário Municipal de Administração de assinar os 
atos administrativos referentes à vida funcional dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Contagem;
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que a Servidora MARIA APARECIDA SILVA, prestou concurso público e foi aprovada para o cargo de provimento efetivo de Professor P1 (Professor de Educação Básica 
PEB1-II), em 301º lugar;
que a mencionada servidora foi nomeada por meio do Ato Administrativo nº. 23,908, datado de 31 março de 2004;
que conforme documentos constantes na pasta funcional da servidora, a mesma tomou posse e entrou em exercício dentro dos prazos estabelecidos nos Artigos, 15, 
16 e 17 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem);
a investidura no cargo ocorre com a posse, que marca o início dos direitos e deveres funcionais;
Vem RATIFICAR a posse da servidora MARIA APARECIDA SILVA, matrícula nº 21074896, inscrita no CPF nº 242.483.801-10, no cargo de provimento efetivo de Professor 
P1 (Professor de Educação Básica PEB1-II), a contar de 18 de maio de 2004, data de sua entrada em exercício, conforme Guia de Entrada de Encaminhamento, restando 
convalidados todos os atos referentes à sua vida funcional, inclusive para fins de aposentadoria.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.718
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-816, lotado na Secretaria Municipal de Governo, o servidor MIGUEL ANGELO ANDRADE, a 
partir de 12 de abril de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.719
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
TORNA SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo 19.682, datado de 06 de abril de 2017, que exonera do cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, 
CPC-394, a servidora FLAVIA APARECIDA DE FATIMA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de abril de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 002/2017, Processo nº 009/2017, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS QUE SÃO DISPENSADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, FARMÁCIAS 
DISTRITAIS DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ZOONOSES, VISANDO CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROMOVENDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, PROPOR-
CIONANDO ACESSO AOS MEDICAMENTOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA, sendo o valor de R$ 89.262,00 (Oitenta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais), para 
a licitante MAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP, sendo o valor de R$ R$ 41.280,00 (Quarenta e um mil duzentos e oitenta reais), para a Licitante SOLUMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, perfazendo valor total global de R$ 130.542,00 (cento e trinta mil quinhentos e quarenta e 
dois reais) - Natureza de Despesa: 339030 09. O Secretario Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 11 de Abril de 2017.

Ata Nº 005/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 14/03/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam 
presentes os conselheiros titulares, Paulo Simão dos Santos, Cássia Simone da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Geraldo Magela do Carmo, Jaiston Marcelo de Oliveira, 
Lúcia de Fátima R. Ferreira, Manoelzito José da Costa , Laércio dos Santos, Maria Salete dos Santos, Reiner Gotschalg, Carolina Silva Castro, Cléber Faria Silva,  Kênia 
Silveira Carvalho (representando o conselheiro Bruno Diniz Pinto) Karina Vieira Alves (representando a conselheira Marilene Socorro Altina); e os conselheiros suplentes, 
Irene Cardoso dos Santos, Sandra Marilene P. Guedes, Vânia Maria de Souza, Nelci Barreiros da Silva, Tércio de Sales Morais, Elaine Ferreira da Silva, Vera Lucia de 
Oliveira Ramos. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros: Lucas Davidson Guedes, Nayara Tiago dos Santos Bastos, Maria José Pinto. Após a constatação de 
quórum, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sra. Cássia Simone da Silva iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e 
bons trabalhos a todos. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Reiner Gotschalg primeiro secretário, representando o segmento gestor, Jaiston Marcelo de 
Oliveira vice-presidente, segmento usuário e Maria José Pinto segunda secretária segmento usuário. Começou dando posse aos novos conselheiros que ocuparam as 
vagâncias dos conselheiros que saíram, destacando que todos os conselheiros passaram pelas plenárias e Conferência Municipal de 2015 que são uns dos critérios para 
serem conselheiros. Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira do Região Nacional, seguimento trabalhadores, Keila Bohrer da Mata, suplente da conselheira Vera Lucia Silva, 
seguimento trabalhador, Geralda de Fátima da Silva Oliveira, suplente do conselheiro Paulo Simão dos Santos e Fabio Antonio Ferreira Cota, Suplente do conselheiro 
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Laércio dos Santos, seguimento usuário. Perguntou se aos novos conselheiros se gostariam de disser algumas palavras, os mesmos não quiseram. Cássia então desejou 
boas vindas e disse que no decorrer do ano teríamos muitos trabalhos, mas que seriam orientados. Dando continuidade aos trabalhos, leu-se a pauta que seria 
apreciada e votada às atas 003 da Reunião Ordinária do dia 14/02/2017 e 004 da Reunião Extraordinária do dia 21/02/2017, em seguida perguntou se alguém teria 
alguma ressalva. O conselheiro Geraldo Magela começa desejando boa noite a todos, em seguida faz suas observações para correção das atas. Começa com a ata 003 
do dia 14/02/2017, na linha 27, nos estamos aprovando em votação plenária as atas, 001 e 002, conforme pauta da presente reunião, feita a leitura subseqüente, na 
mesma ata, nas linhas 139 e 140, diz aprovada a data de 21/02/2017 para apreciação e diagnostico do Sistema Municipal de Saúde, pelos gestores e conselheiros, nesta 
reunião não foi dito sobre aquilo, que inclusive eu falei sobre a solicitação de acessos, nesta ata era para ter constado isto, não consta, então tenho estas observações 
desta ata. Nas linhas 27 a 29, foi a minha primeira observação, depois nas linhas 138 a 140. Em parte nenhuma da ata consta aquela solicitação de acesso, inclusive a 
dificuldade de comunicação e transporte para diversas unidades, não é só na região do Nacional, diversas pessoas tem dificuldades para chegar, não consta em ata. A 
presidente pergunta se tem mais alguém com alguma ressalva na ata 003 para fazer a correção. O conselheiro Geraldo Magela se pronuncia, que na ata numero 004 na 
linha 12, os nomes da Elaine Ferreira da Silva ligou-se ao nome de Lucas Davidson Guedes. Isto é uma coisa simples mais da à impressão que é uma pessoa só. Esta ata 
também é aquela que estava presente o secretario e naquela oportunidade entre as coisas que foram faladas, eu achei muito bonito uma determinada pessoa falando e 
pedindo desculpas se podia falar a respeito daquela criança que precisava da cirurgia, este detalhe não consta nesta ata, o secretario assumiu o compromisso e bateu 
fotos do documento. Aquela reunião foi mais ou menos de 2 horas e meia e uma mesma reunião de 2 horas e meia tiveram 152 linhas e nesta ata apenas 58 linhas, 
ainda estamos aprovando alguns documentos que não contam aqui, então estou questionando estes detalhes. A presidente do CMSC, respondendo ao conselheiro 
Geraldo Magela, diz que aquela apresentação que o secretario fez no conselho, iria ser disponibilizado a todos os conselheiros, por isto não consta na integra a 
apresentação na ata. O senhor Geraldo questiona que não foi aprovada, a presidente responde que foi aprovado o projeto e que pelo tamanho do projeto os 
conselheiros irão receber por escrito, por que se não a ata iria dar umas 10 paginas. O primeiro secretário Reiner Gostchalg, explica que a ata daria umas 500 linhas. A 
presidente Cássia diz que vai chegar às mãos de todos conselheiros os projetos que foram aprovados. O conselheiro Geraldo pergunta sobre a reclamação da criança 
que não consta em ata. O primeiro secretario Reiner, explica que a mãe da criança solicitou que não fosse constado em ata o problema da filha. A presidente fala para o 
conselheiro Geraldo e para todos que a questão da criança já foi resolvida e da outra referente à ortopedia também. O conselheiro Reiner pede para fazer uma 
observação para todos, para que depois não vire uma rotina, o secretário em outras oportunidades estará presente, por que se não vocês podem achar que apresentan-
do as demandas ao secretário, as demandas serão resolvidas e não é por ai. Nós temos que colocar o seguinte: nos vamos estar encaminhado as demandas com a 
presença do secretario ou não, por que se não as pessoas vão achar que é só levar as demandas para o conselho e elas serão resolvidas na hora. O Sr. Reiner deu uma 
explicação de como iria ser os encaminhamentos das demandas dos conselheiros, uma vez que se corria o risco desta demandas serem levadas ao conselho e isto se 
tornar uma rotina para furar a fila de espera para os diversos procedimentos e deu como exemplo o atendimento da demanda entregue ao secretário Bruno e que lá 
fora resolvido, mas que o mesmo não furou a fila, pois se tratava de uma urgência que aguardava há um ano. Desta forma ficou definido que as demandas teriam que 
passar por um tramite de relatório, encaminhamento ao distrito responsável e caso não obtivessem resposta, seria encaminhado ao conselho por escrito para as devidas 
providências. A presidente do Conselho Cássia Simone fala que tem mais duas respostas de demandas. A primeira é da usuária, a Srª Ana Lúcia Silva Barbosa, reclama 
que não tem médico para olhar seus exames. A Superintendente responsável pela SAS, respondeu ao documento de protocolo nº 9580410, com e-mail encaminhado 
ao CMSC, Esclarece que de acordo com o Distrito Ressaca, a usuária Ana Lúcia Silva Barbosa realizou consulta médica no dia 224/02/2017 às 13h30min, com a Dra. 
Emília e que seu retorno já foi agendado para a próxima semana. A segunda demanda é da conselheira Rosália, informou que a Equipe 42 do Jardim Laguna estava 
com o portão fechado às 16h10min do dia 23/02/2017. Em resposta a denuncia da conselheira Rosália, fizeram contato com a enfermeira Márcia, onde a mesma 
afirmou que o portão estava aberto, só estava fechada a porta de vidro para segurança da equipe e alegaram que a unidade foi fechada as 17h00min como é de 
costume. A presidente explica o porquê esta dando as respostas das demandas, de acordo com o regimento toda demanda encaminhada do Conselho, o responsável 
da pasta tem 30 dias para estar dando um retorno ao Conselho, não havendo este retorno nos temos outros órgãos a quem recorrer. Na oportunidade a presidente diz 
que queria parabenizar os gestores que estão sendo bem accessíveis, dando suporte ao Conselho e respondendo as nossas demandas. É extremamente importante que 
elas venham documentadas, que população tenha acesso e as portas do Conselho estão abertas, para que a cada dia possamos avançar mais para mudar o nosso SUS 
Contagem. Após esclarecimentos, deu-se inicio a Votação das atas, 003 e 004 em regime de votação, foram 17 votos a favor e 1 contra, 2 abstenções. Sendo assim, 
aprovada as atas 003 e 004. A presidente fala da formação da Comissão de Ética e da Comissão para Adequação do Regimento Interno e o Porquê da formação da 
comissão de ética. Nos Conselheiros temos um papel de relevância pública, e todos nos que estamos aqui e que fomos eleitos conforme o seu seguimento, representan-
do toda população de Contagem. A nossa Comissão de Ética ficará a cargo de resolver as questões internas do Conselho, em todos os níveis, a mesa diretora 
automaticamente fará parte da comissão. Com isto, queremos evitar o máximo de atrito entre os conselheiros, que os conselheiros aprendam como chegar a uma 
unidade de saúde, como proceder, porque nos também não estamos acima da lei. Queria dizer que o nosso curso de capacitação, quase foi perdido por causa do prazo 
e foi solicitado um novo prazo para o Ministério da Saúde. A presidente pergunta para conselheira Karine que ficou responsável pelo pedido de renovação do prazo 
junto ao Ministério da Saúde, a conselheira Karine respondeu que já esta aprovada só que precisa ser lançado no sistema, ela ligou para o Ministério e eles disseram 
que estariam atualizando a documentação no sistema, só que e isto levaria em torno de 2 meses. A presidente disse que por muito pouco os conselheiros não perdiam 
esta verba, mais que este ano terá que sair. A presidente pergunta quem quer fazer parte da comissão, e que teriam titulares e suplentes. O conselheiro Marcelo diz que 
é bom que as pessoas entendam o seguinte; todos aqueles que se predispõem tanto do conselho, como das comissões, como a Cássia falou, este ano será de muito 
trabalho, por que é ano de conferência e ano de eleição. Agente precisa realmente de apoio principalmente das pessoas, que tenham a disponibilidade para participar, 
por que teremos que nos reunir em horários que não são adequados a todos. Todo mundo trabalha, tem família, mais infelizmente agente se predispôs a participar do 
conselho, precisamos ter esta disponibilidade. Quando a Cássia fala de paridade, é também sempre respeitando os segmentos. A Cássia e o Marcelo abriram mão da 
vaga deles e colocaram à disposição de outro conselheiro que queira participar da Comissão de Ética.  Desta forma, Cássia passa a leitura dos nomes indicados, Gestor: 
Cleber de Faria Silva (titular), Reiner Gotschalg (suplente). Trabalhador: Paulo Simão dos Santos (titular), Vera Lucia de Oliveira Ramos (suplente). Usuários: Fabio 
Antonio Ferreira (titular), Nelsi Barreiros da Silva (suplente), Lucia de Fátima R, Ferreira (titular), Lucas Davidson Guedes (suplente). Após definições, Cássia coloca em 
regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Fica formada a Comissão de Ética. Logo após, Cássia passa o informe das conferências que teremos que realizar e 
explicou como seria a conferência municipal conforme determina a Resolução nº 453 e falou que temos que adequar o regimento do conselho, onde existem artigos de 
dupla interpretação e a inclusão do o distrito do Riacho, falou também do cartão de transporte e da formação dos conselhos locais e distritais e que iria visitar todos os 
distritos para orientá-los para a formação destes conselhos e a forma que cada conselheiro deve agir nos seus respectivos distritos. Marcelo destaca para que nos não 
venhamos a cometer os mesmos erros passados e que todos tenham um entendimento para a readequação do regimento para não deixar brechas e precedentes para 
dúvidas.
Abre-se então para a formação da Comissão de Adequação do Regimento Interno do CMSC conforme resoluções entregues a todos os conselheiros. Gestor: Reiner 
Gotschalg (titular), Karina Vieira Alves (suplente). Trabalhador: Vera Lucia Silva de Oliveira (titular), Keila Bohrer da Mata (suplente). Usuários: Lucia de Fátima R. Ferreira 
(titular), Sandra Marilene P. Guedes (suplente), Maria José Pinto (titular), Claudio de Freitas (suplente). Cássia coloca em regime de votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Fica formada a Comissão de Adequação do Regimento Interno do CMSC conforme resoluções. Passamos assim para os Informes. A Srª Inêz pede a 
palavra, a qual foi aplaudida pelos conselheiros, um reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos no Conselho. Ela pede desculpas por não ter participado das 
reuniões do conselho, uma vez que esta passando por problemas de saúde na família, e destacou a importância do controle social. Ela entrega as Resoluções de n° 1, 2, 
3, 4 e 5, passando um breve relato dessas resoluções e encaminhando para a mesa e esta encaminhe para o secretário. Ela destaca que na resolução nº 1 é referente ao 
CAPS AD 24hs com oito leitos e equipe completa com uma construção especial no lugar da antiga UPA JK, a resolução nº 2 foi entregue e que esta consta no DOC, a de 
nº 3 é uma ouvidoria itinerante no Hospital, para atender a voz dos usuários e trabalhadores, durante todo o ano e três vezes ao mês com ampla divulgação. Já a de nº 
4, diz respeito à sala de poli, a troca para a sala de enfermaria masculina e o monitoramento além da retirada das macas dos corredores, a nº 5, é sobre o ponto 
biométrico para todos os funcionários e comissionados inclusive na FAMUC e a reforma do organograma e reforma administrativa, colocando o conselho na mesma 
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posição da secretaria. A formação de uma comissão para fiscalizar os terceirizados, além de destacar um caso ocorrido. Destacou a publicação do DOC 09/03/2015 
onde fala do aumento dos valores dos RPAs com aumento de 50% e para os efetivos nada. O conselho tem que rever isto para não terem problemas no conselho. O Sr. 
Reiner explicou que alguns dos questionamentos feitos já estão sendo revisto e refeitos, como o RPA, o CISMEP o ponto biométrico e o organograma, pois o secretário 
Bruno apresentou todas essas mudanças, sendo complementado pela secretária adjunta Srª Kênia, falando que foi uma proposta já feita e que a prefeitura esta 
encabeçando isso, que todas as secretarias estão mudando os seus organogramas e que neste consta o conselho. Reiner fala para a senhora Inêz que hoje todos os con-
selheiros gestores são superintendentes e parabeniza o secretário Bruno por esta iniciativa que é sem dúvida uma revolução e inovação no conselho, sendo histórico 
essa iniciativa. O Sr. Eustáquio, usuário solicita a palavra e parabeniza a gestão pelo pleito que levou ao conselho, a respeito da casa que funcionava o posto de saúde 
em Nova Contagem e que era insalubre e que já recebeu a noticia que estão mudando de local, mas enquanto não muda se possível enviasse um banheiro químico 
para atender os usuários do posto e divulgasse mais as reuniões do conselho. Marcelo disse que já estão sendo estudados os cartazes para serem distribuídos. O Sr. 
Geraldo Magela destacou que as condições dos postos são precárias e como hoje estão recebendo notícias boas, que esta se estendesse para a toda a cidade que estão 
ruins, mas parabeniza essas melhorias. A Srª Nelci agradece a Cássia pelo ocorrido com o filho dela e agradece ao Sr. Reiner também pelo apoio dado ao socorro ao 
filho, pois não tinha notícias, ele estava na UPA JK, mas reclamou do atendimento da recepção, Cássia disse que ira encaminhar a reclamação, o Sr. Cleber disse que já 
agendou uma reunião com o conselho e a direção da UPA. A Srª Jéssica parabeniza dizendo que quando é para reclamar reclama, mas quando é para elogiar temos que 
ter esse respeito também, e destaca o trabalho do gerente da unidade do Ressaca, pois ele trabalha como gerente e administrativo. Falou sobre o conselho local, 
pedindo a ajuda dos conselheiros e reclamou que nenhum ligou para ajudá-la. Reclamou do atendimento do pediatra para com a sua filha e que medicou com remédio 
de dor e que ela solicitou RX da perna, mas o médico achou ruim, depois teve que transferir as presas para BH, sendo diagnosticado com Erisipela, pediu uma atenção 
melhor por parte deste médico, pois sua filha correu o risco de perder a perna, e previne o atendimento desses médicos pediátrico e que já tem reclamações anteriores. 
A mesa solicitou o nome do médico e ela não lembrava, mas ficou de encaminhar. O Sr. Aécio da boa noite a todos e solicita a reposição dos funcionários nos postos de 
saúde, isso tem levado a uma grande fila nos postos, trata-se de uma questão séria, e solicitou a informação da falta de alguns medicamentos, destacou que continua 
as reclamações do laboratório e quando que o vai embora, pois continua errando os exames. E a questão da terceirização, que a terceirização funciona, mas que tem 
que ter uma equipe para fiscalizar essas empresas, não é contra, mas a gestão tem que ficar em cima e buscar os concursos públicos. A Srª Neuza do Ipê Amarelo, onde 
foi conselheira de saúde local, disse que não participaria mais, pois acha que tudo é só conversa e parabenizou a senhora Inêz e que só dependia daqui para que a coisa 
funcione, desta forma podem contar com o apoio dela. Foi dada a informação que os medicamentos já foram comprados e que é questão de entrega, já outros é do 
governo estadual. A Srª Ernestina convida a todos para mais uma inauguração, no auditório da maternidade, dez leitos de UTI e destacou a inauguração da nova 
farmácia do bairro Água Branca. A Srª Lúcia fala sobre o problema sério no JK, relatando o atendimento e reclamou que o acompanhante não pode entrar, se você esta 
passando mal como entrar sozinha, pede que seja revisto este procedimento, só se for acima de 65 anos ou criança. A Srª Jane, conselheira do bairro Praia, relatou os 
constantes furtos ocorridos na unidade e que tem tirado a tranqüilidade da unidade, solicitando segurança, destacando também uma lista dos problemas na unidade, 
solicitou o apoio do conselho municipal para reunir o conselho local. Falou da falta de insumos e a limpeza deixa a desejar. A conselheira Vera Ramos destaca que 
faltam poucos os medicamento na UPA e que as solicitações feitas estão sendo resolvidas, quanto ao gel, ela quer agradecer ao senhor Cleber pela atenção dada e que 
iria encaminhar a documentação. A conselheira Vera Lúcia, fala sobre o administrativo e diz que a farmácia esta fechando mais cedo por falta de administrativo, 
reclamou do padrão de luz, disse que não existe o que impede de colocar a sala de vacina, a internet não funciona e o SISREG não da para marcar, tendo que solicitar 
ao paciente para voltar, correndo riso de perder consultas e esta pedindo socorro para o Nacional. Kênia, secretária adjunta, respondeu que as unidades estão passando 
por uma avaliação e posteriormente reforma, sendo uma prioridade. Pediu paciência, pois a gestão esta atenta e pede a todos que relatem tudo para que possamos 
agilizar e pede para trazer por escrito isso facilita as devidas providências, reforçou o sufoco da gestão quando assumiu, a falta era grande e que hoje muito já foram 
repostos e dos 143 itens só falta vinte e poucos para complementar. Cleber fala sobre o caso da Jessica e solicita enviar por escrito e que vai tomar as devidas 
providências e que o acolhimento deve ser no mínim acolhedor, disse para Vera que a reclamação do gel foi de grande valia e que foi verificado que outros reclamaram 
e o produto será substituído. Destacou que foi uma determinação do secretário o acompanhamento e reuniões dentro da UPA JK e todas as UPS e SAMU, para a Srª 
Nelci, Cleber disse estar ciente do caso e de todos na UPA, porem existe o horário de visita, mas que não justifica o atendimento a qual ela recebeu. Todos os assuntos 
referentes à JK serão discutidos em reunião com eles, falando que hoje a UPA se tornou uma referência na cidade por isto um grande número de atendimento. Reforçou 
o que Reiner disse que as cirurgias ortopédicas voltaram a ser realizadas no hospital e que hoje a ortopedia é um gargalo no município. O Sr. Manoelzito apresentou 
uma demanda dos usuários do Petrolândia, a falta dos ACS e ACE e a senha para tomar a vacina da febre amarela, solicitando a gestão uma atenção, para acabar com 
a fila e a senha. Reclamou que estava previsto a vacinação no Tropical, só que a funcionária adoeceu e ninguém foi informado que não haveria a vacinação e que só 
tem uma funcionária para vacinar e digitar, isso leva tempo e insatisfação dos usuários, por outro lado agradece pela unidade voltar o atendimento das sete horas. 
Fernanda da atenção básica explica a respeito da vacinação e esta reforçando o pessoal para atender e destaca que foram chamados os profissionais do processo 
seletivo, mas muitos não se apresentaram. O Sr. Cliver se apresentou como responsável da ouvidoria e se colocou a disposição de todos, agradeceu o respalda da 
gestão em relação às demandas recebidas e que esta repondo o quadro de funcionário e que terá sempre um representante da ouvidoria nas reuniões do conselho. 
Solicitou que as pessoas repassem que o atendimento pode ser via internet, pois ele reconhece a dificuldade dos usuários em comparecer na ouvidoria, mas esta de 
portas abertas. A presidente destacou mais uma vez sobre as conferências e pediu o empenho de todos uma vez que a gestão esta se empenhando para a realização de 
todas as três conferências. Desta forma, agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a reunião. Eu, Reiner Gotschalg, lavrei a presente ata que será lida e 
aprovada em reunião. 

C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM - CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 3ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 19 de abril de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, 
localizada à Avenida José Faria da Rocha, 1016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 
Atenciosamente,

Maria Dolores Lima de Paiva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 12 de abril de 2017 Página 9 de 15 Diário Oficial de Contagem - Edição 4086

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 224

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 202º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 12/04/2017 a 20/04/2017:

Medico da Família 1º ao 3º Classificado

Contagem, 29 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 226

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 219º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 06/04/2017 a 17/04/2017:

           Médico Cirurgião Geral - 1º ao 2º Classificado 
           Médico Clinico Geral - 1º ao 4º Classificado 
           Médico Pediatra - 1º ao 2º Classificado 
           Médico Ginecologista - 1º  Classificado 
           Médico Ortopedista - 1º  Classificado
           Médico da Familia - 1º  Classificado

Contagem, 29 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.935, de 29 de março de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 01/04/2017 a 31/03/2019, ao servidor Rodrigo Alvarenga Pinto, matrícula de nº 140066, titular do cargo de 
provimento efetivo de Bioquímico. 

Art. 2º - O servidor deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 12 de abril de 2017 Página 10 de 15 Diário Oficial de Contagem - Edição 4086

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

Contagem, 29 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.939, de 31 de março de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Prorrogação de Licença sem Vencimentos, no período de 14/04/2017 a 13/10/2017, a servidora Neyliana Rosa Vilaça, matrícula de nº 162077, titular 
do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 31 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.940, de 31 de março de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 82, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge, no período de 07/04/2017 a 06/04/2019, a servidora Priscilla Moyses Duarte de Souza, matrícula de 
nº 200718, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro. 

Art. 2º - O servidor deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 31 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.941 de 31 de março de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Giselle de Fátima Bernardo Braga, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, matrícula de nº 199713-0, pelo período de 01/04/2017 
a 30/04/2017.
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Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 31 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.942 de 31 de março de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora Polliana Cristina Araújo Silva, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem, matrícula de nº 190050, pelo período de 01/04/2017 a 
31/05/2017.

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 31 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.944, de 04 de abril de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimento, no período de 01/03/2017 a 28/02/2019, ao servidor Geraldo Lucas Lamounier, matrícula de nº 202170, titular do cargo de 
provimento efetivo de Enfermeiro. 

Art. 2º - O servidor deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2017.

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

Contagem, 04 de abril de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital      
219º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014
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FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 1º JAIRO CERQUEIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA 40,00 CLASSIFICADO

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 2º MARCELA FONTES MOLEDA  SANTOS 40,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO PEDIATRA 1º LILIANY CAMPOS GUSMÃO 40,00 CLASSIFICADO

MEDICO PEDIATRA 2º LUCIANA MARA OLIVEIRA SALOMÃO 40,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO ORTOPEDISTA 1º DANIEL CUNHA DE ARAUJO 40,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA 1º CARMEN SILVA DIAS DE OLIVEIRA 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º VERONICA ALEJANDRA DI MARI 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º DEBORA ARAUJO MENDES VILELA 40,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º ITAMAR FERREIRA DA SILVA 9,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º MARCELO VIEIRA GISSONI DE CARVALHO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 4º GERALDO JUNIOR 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 31 de março de 2017

PORTARIA Nº 7.937, de 30 de março de 2017.

Dispõe sobre a cessão de servidor para a Prefeitura Municipal de Rio Manso e dá outras providências

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - CEDER a Prefeitura Municipal de Rio Manso, a servidora Cristina Fernandes Mendes, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, matrí-
cula nº 200068, pelo período de 10 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017, sem ônus para a FAMUC.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2017.

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

Contagem, 30 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem
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Funec

EDITAL PÚBLICO 005/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
 
A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

PROFESSOR DE BIOLOGIA 02 MANHÃ E NOITE 17/04/2017 09:00

PROFESSOR DE HISTÓRIA 01 MANHÃ 17/04/2017 10:00

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 01 TARDE E NOITE 17/04/2017 10:30
As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
                           Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
       Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
 Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da admi-
nistração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 

Contagem, 11 de Abril de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

Conforme Edital da Eleição do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC para representantes da Sociedade Civil, publicado no Diário Oficinal nº 4065 foram 
deferidas as seguintes candidaturas:
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Instituições e/ou grupos que se candidataram como eleitores:

Conselho Particular São Domingos
Grupo Aconchego
Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II – Amonp
Cras Eldorado – Grupo Esperança Nossa e Vida Ativa
Conselho Particular Jesus Operário
Espaço Bem Viver Mário Covas
Grupo Gente Nova Vida Nova
Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem – Grupo Celebrando a Vida
Cras Icaivera – Unidos Venceremos
Cras Nova Contagem
Grupo de Convivência Estrela Dalva

Instituições e ou Grupos que se candidataram ao assento no COMIC por segmento:

Instituições de Longa Permanência:
Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas – Lar Maria Clara
Instituições Religiosas:
Conselho Particular Nossa Senhora da Glória – Sociedade São Vicente de Paulo

Instituições que desenvolvam atividades na área da assistência social voltada a pessoa idosa:
Guerreiros da Terceira Idade
Casa Amarela

Instituições Civis de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:
ACEAS – Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social
Associação Vida Ativa na Melhor Idade Paz e Alegria
Projeto de vida
Instituto CeasaMinas
Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda Povo
Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida
 GVH – Grupo de Valorização Humana
Núcleo de Incentivo a Cultura – NIC – Grupo de Convivência Bem Estar
Segmento Instituição de Ensino Superior:
Faculdade Una de Contagem.
Projeto UNAI – Universidade Aberta ao Idoso, Saúde, Envelhecimento e Qualidade de Vida – Puc Minas Contagem

Contagem, 11 de Abril de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente da Comissão Eleitoral

Atos do Legislativo

Ata da  8º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete . Aos quatro dias do mês de abril, realizou-se, neste Legislativo, no Ple-
nário “Vereador José Custódio”, a oitava reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio 
de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington 
ortopedista) fez a leitura do Salmo 102, da Bíblia Sagrada. Logo após, o presidente Daniel Carvalho, dando continuidade ao projeto “Cultura na Câmara”, iniciou os tra-
balhos com a  apresentação musical do pianista, Douglas Alves. Prosseguindo,  foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior.Na sequência, foram lidos 
e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 002/2017 – “Altera o quantitativo de 
Cargos de Provimento em Comissão de Diretor de Escola Municipal constantes no Anexo II da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei nº 018/2017 – “Dispõe sobre a criação do Projeto CO2 Zero no município de Contagem, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); 
Projeto de Lei nº 019/2017 – “Dispõe sobre a criação do Projeto Leitura Interativa no município de Contagem”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); 
Projeto de Resolução nº 007/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem a Dra. Renata de Oliveira Lima da 2ª Delegacia de Polícia de Contagem”, de 
autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho. Nesse instante, após a inversão de pauta, a sra: Silvia Aparecida de Moura fez  uso da “Tribuna Livre” e 
discorreu sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autista, comemorado no dia 2 de abril. Na terceira parte da reunião, foram votados e aprovados, por unanimida-
de, os Requerimentos nºs 321 a 351/2017; Indicações nºs 555 a 603/2017; Moções nºs 041 a 044/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destaca-
das, a saber: Requerimento nº 323/2017 – Instalação de bebedouro refrigerado na UBS – Nova Contagem I e II neste município, de autoria do vereador 1º Secretário 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Moção nº 042/2017 – Manifesto profundo pesar pelo falecimento da minha grande amiga, a senhora Odete Augusta Diniz 
Lopes, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital). Nesse instante, o vereador Zé Antônio solicitou o cumprimento de um minu-
to de silêncio em memória póstuma à sra;Odete Augusta Diniz Lopes, falecida no dia 28 de março do corrente; Moção nº 044/2017 – Profundo pesar pelo falecimento 
do Sr: Expedito Oliveira, pai do dr. Raimundo Nonato de Oliveira, chefe do departamento médico da Câmara Municipal de Contagem, ocorrido no dia 27 de março do 
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corrente. Nesse instante, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma ao Sr: Expedito Oliveira, falecido no 
dia 27 de março do corrente. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, 
os seguintes projetos: Projeto de Resolução nº 004/2017 – que “Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Adalberto Calixto de Campos”, de autoria do verea-
dor Wellington Moreira Lamy (dr; Wellington ortopedista); Projeto de Resolução nº 005/2017, que “Concede o diploma de mérito desportivo ao senhor Eduardo Ribeiro 
Braz”, de autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (dr; Wellington ortopedista). Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, 
os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 012/2017, que “Institui o Dia Municipal do Demolay”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó), convertendo-se na 
Proposição de Lei nº 006/2017; Projeto de Lei nº 015/2017, que “Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue e o Dia Municipal do Doador de Sangue, e dá outras 
providências”,de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), convertendo-se na Proposição de Lei nº 008/2017. Logo após, o vereador 
Alex Chiodi discorreu sobre o Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que altera o quantitativo de cargos em comissão de diretor de escola. Falando sobre a im-
portância desse projeto para a educação, Alex solicitou à Comissão de Legislação e Justiça e à Procuradoria desta Casa que dêem o parecer, com mais agilidade, a esse 
projeto, a fim de que  na próxima semana seja possível apreciá-lo em primeiro turno. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 9ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 
11 de abril, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, constatou-se a ausência dos vereadores: José Antônio 
Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital) e Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da aposentadoria), que solicitaram verificação de quórum para se retirar. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes,  1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo 
lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 20/2017 - Pregão Presencial nº 03/2017 - Objeto: a contratação de microempresa (ME) 
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de ares condicionados e serviços de montagem/instalação e realocação de ares condicionados 
para este legislativo municipal. Tendo por vencedora – Lote 1- aquisição de ares condicionados: a empresa ICTERMO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO TERMODINÂMICA 
GERAIS LTDA EPP, a que apresentou proposta com valor unitário de R$ 1.728,75 (hum mil e setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) e valor total no 
importe de R$ 69.150,00 (sessenta e nove mil e cento e cinqüenta reais), tendo dotação orçamentária apropriada e suficiente à conta n° 01.031.0002.2109.44.90.52 
– Equipamentos e materiais permanente. E para o lote 2- instalação e realocação de ares condicionados: a empresa NETWORK COMERCIO VAREJISTA E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, a que apresentou proposta - ITEM 1 (instalação) com valor unitário de  R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) , totalizando R$ 16.400,00 (dez-
esseis e quatrocentos reais) e para o ITEM 2 (realocação), o valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ,  totalizando em R$ 6.000,00 (seis mil),  sendo o  valor total  
do lote 2 de  R$ 22.400,00 (vinte e dois e quatrocentos reais), tendo dotação orçamentária apropriada e suficiente à conta n° 01.031.0002.2109.33.90.39 – Outros 
serviços de Terceiros PJ. . Contagem, 11 de Abril de 2017-Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 16/2017, processo nº 25/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Rocha Motors Ltda EPP. Objeto: contratação de empresa para instalação, com fornecimento, de 1(um) toldo a braço no 
veiculo  oficial (Ford –Transit van  350 2.4 tdci capacidade 14 potencia 116cv e 2402 cilindradas placa HLF 8781) deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: 
nº 01.031.0002.2109.33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 1.850,00 (Hum Mil e oitocentos e cinqüenta reais). Ratificado: em 10/04/2017, pelo Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 17/2017, processo nº 28/2017. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Eulerson Pedro Ferreira Rodrigues EPP. Objeto: contratação de empresa para serviços de limpeza, lubrificação, calibração e troca 
de baterias em nobreaks deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0002.2109.33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 5.150,00 (cinco 
mil cento e cinqüenta reais). Ratificado: em 10/04/2017, pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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