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Controladoria 
Municipal

   AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
                      O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/039/17 em desfavor da servidora ANA CRISTINA FERREIRA 
FERRAZ, matrícula nº. 115309-5, Professor de Educação Básica PEB2, encontra-se sobrestado desde 10/01/2018  , até o término da licença médica da processada. 
Contagem, 01 de fevereiro de 2018.

MARCELO AGUIAR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE

Secretaria Municipal 
de Administração

E R R A T A

Senhores Licitantes,

Solicitamos considerar as seguintes retificações no edital e no Termo de Referência do edital acima referenciado:

Onde se lê:

14.3 –Os materiais deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho;

Leia-se:

14.3 –Os materiais deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho;

 As demais condições permanecem INALTERADAS.

Contagem, 02 de fevereiro de 2018

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregões, designada pela Portaria SEAD 014/2017, de 27/10/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que ESTÁ SUSPENDENDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - PROCESSO Nº 005/2018 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO, PARA ADEQUAÇÕES NO EDITAL. Informações pelo 
telefone (31) 3352-5138. Contagem, 02/02/2018 - Equipe de Pregão.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário 
do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: Jouseley Roza de LIMA, CNPJ/CPF nº 16.914.745/0001-04, situado 
à Av. José Faria da Rocha, Nº 4111, Bairro: Cidade Jardim Eldorado, CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 25878, PTA Nº 00394/2017-07A, 
fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito 
apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.

Contagem, 02 Fevereiro de 2018

Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor – Matrícula 22.825-7
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Secretaria Municipal de Fazenda - Secretaria Municipal Adjunta da Receita 
Departamento de Tributação e Fiscalização  

 
 
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018  
 
O Departamento de Tributação e Fiscalização - DTF, da Secretaria Municipal Adjunta da Receita (SAREC),  
no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido nos artigos 30 e 31 do Decreto nº 598, de  
26/11/2015, faz publicar a decisão administrativa que deferiu a solicitação para emissão de Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica. As Pessoas Jurídicas abaixo relacionadas ficam autorizadas a emitir nota fiscal através  
do Sistema NFS-e (nota fiscal eletrônica) a partir da data indicada, sendo esta opção irretratável, e vedada,  
em qualquer hipótese, a emissão de notas fiscais de serviços convencionais a partir desta data. 
 
 

CONTRIBUINTE 
 
 
JOAO CARLOS DINIZ DE SOUZA - 12901488641 
AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
ACADEMIA ARTLET AQUATICA EIRELI  
ADÃO PASCOAL CARDOSO 39129888620 
ADAIR RODRIGUES JUNIOR 66070155653 
ADELMO ANDRADE DE OLIVEIRA 
AFRANIO GOMES BARBOZA 86487183687 
ALEX PEIXOTO MENDES 
ALEXANDRE MACHADO 29421195604  
ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS  
ALFA SOLUCOES ELETRICAS LTDA 
ALINE PINTO CAMPOS 06802236656 
ALOISIO FERREIRA COSTA 03426299640 
AMERYCO SOLUTIONS LTDA 
ANA LUIZA DE LIMA MEDINA-EPP  
ANDARES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA  
ANDRE MACIEL COSTA OLIVEIRA 01203113641 
ANTONIO ERNESTO ANDRADE 
ANTONIO MOURAO COUTINHO 57486123649 
ARMANDO E ANGELITA REPRESENTACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA 
ASSESSORIA E SERVICOS CASTRO LTDA - ME 
BH TACOGRAFOS LTDA - EPP  
BHPUMP SERVICOS EM POSTOS EIRELI  
BIANCA FERNANDES GONCALVES 10922894612 
CAIKI DUARTE ARAUJO 
CAMILA GOMES VIEIRA DE OLIVEIRA 05962802624 
CARLA CRISTINA RODRIGUES DA SILVEIRA 09059364694 
CARLOS EDUARDO DA COSTA 
CARLOS HENRIQUE DA PAIXAO 50219960615 
CARLOS JOSE PIMENTA DA SILVA 45560030678 
CARLOS ROBERTO ALOISIO 
CAROLINE VILACA SILVA 09179726607  
CATAS ALTAS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA  
CENTRO AUTOMOTIVO CTS PNEUS EIRELI 
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JEQUITIBAS LTDA - ME 
CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA 
CESAR HENRIQUE BRUM 07274709658  
CLAUDIA AZEREDO SILVA ARAUJO -00359196632 
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS 91285437691 
CLEIDE ELIANE OLIVEIRA SANTOS 05704254683 
CONSTRUTORA DEZ LTDA 
CONTILASER E DEPILACAO LTDA  
CONTORNO DA FACE - TREINAMENTOS LTDA 
CSR TRANSPORTES LTDA 
DANIEL ALVES DA SILVA 92368930663 
DANIEL NASCIMENTO COSTA 
DAVIDSON GOES DE ALMEIDA 
DAVINE CAROLINA SILVA GOULART 06201207627 
DEBORA ROMAO EDUARDO ALVES 05864495662 
DILSON ANTONIO DUARTE 65848373604 
DINIZ SERVICOS DE INFORMATICA 
DIVA FONSECA DA SILVA 
DSO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. 
ECO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 
ELIANE SANDRA DE MOURA SILVA 
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CNPJ DATA 
 

29.406.714/0001-86 31/01/2018 
07.124.577/0005-88 12/01/2018 
27.504.724/0001-29 19/01/2018 
29.363.888/0001-09 11/01/2018 
13.697.919/0001-28 25/01/2018 
29.118.158/0001-42 11/01/2018 
28.951.284/0001-10 04/01/2018 
29.319.180/0001-50 18/01/2018 
28.936.760/0001-24 26/01/2018 
29.346.412/0001-60 29/01/2018 
26.386.900/0001-02 03/01/2018 
28.994.946/0001-30 30/01/2018 
15.681.325/0001-54 18/01/2018 
28.693.974/0001-17 30/01/2018 
29.022.497/0001-20 09/01/2018 
29.283.274/0001-17 19/01/2018 
29.144.533/0001-29 10/01/2018 
28.723.895/0001-01 08/01/2018 
27.043.149/0001-04 11/01/2018 
29.197.151/0001-63 19/01/2018 
20.255.824/0001-10 22/01/2018 
01.160.659/0003-30 19/01/2018 
29.268.429/0001-46 31/01/2018 
29.436.715/0001-73 31/01/2018 
17.792.598/0001-00 19/01/2018 
23.415.723/0001-57 31/01/2018 
29.369.002/0001-34 23/01/2018 
28.955.915/0001-70 08/01/2018 
29.368.526/0001-00 25/01/2018 
25.253.144/0001-80 26/01/2018 
29.402.132/0001-21 12/01/2018 
28.805.740/0001-14 16/01/2018 
03.556.606/0001-04 29/01/2018 
21.161.042/0001-84 15/01/2018 
06.102.878/0001-14 05/01/2018 
19.592.641/0005-34 11/01/2018 
28.560.553/0001-18 24/01/2018 
29.176.188/0001-05 19/01/2018 
29.159.619/0001-25 09/01/2018 
11.585.238/0001-42 24/01/2018 
08.868.931/0001-18 30/01/2018 
29.119.352/0001-42 17/01/2018 
28.779.636/0001-00 02/01/2018 
28.788.939/0001-81 26/01/2018 
24.656.810/0001-69 05/01/2018 
29.372.303/0001-17 24/01/2018 
28.593.404/0001-55 15/01/2018 
29.293.219/0001-08 16/01/2018 
29.347.618/0001-04 29/01/2018 
29.316.533/0001-69 02/01/2018 
29.403.131/0001-00 29/01/2018 
28.723.923/0001-90 25/01/2018 
29.344.811/0001-91 15/01/2018 
28.009.541/0001-08 05/01/2018 
22.552.663/0001-51 09/01/2018 
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DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 
 
 
CONTRIBUINTE 
ELIAS SIQUEIRA CRUZ 76192512604  
ELIOMAR ANTONIO DA SILVA 00954300670 
ELISANDRO DA SILVA OLIVEIRA 12182364692 
ELLO CLUBE DE BENEFICIOS 
EMPRESA TESTE (MEI)  
ENIO DE SOUZA FANZI 
ERICA BARBARA DA CRUZ MESSIAS SILVEIRA 07800926605 
ESCALA FERRAMENTARIA LTDA -EPP 
ESTACIONAMENTO ELDORADO - EIRELI  
EURIDES MALTA DE SOUZA 26964805672 
EWC CODES BRASIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME 
FABIO DONIZETE DE SOUZA 
FELIPE ADAN CARDOSO GONÇALVES 
FERNANDO MARCIO JUNQUEIRA TEOTONIO CPF 93309597687 - ME 
FEVAS ENGENHARIA LTDA 
FLAVIO LOURENÇO TURRA 93318243604  
FRANCISCO CARLOS JACOB FERREIRA 51782600663 
FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA 21766789668  
FUNILARIA  DOS SANTOS 
G LAZARO VEICULOS E LOCACOES EIRELI 
GABRIEL LACERDA LUCAS DE SOUSA 
GERALDA CRISTINA FORTUNATO 50098381687  
GILSSARA GILMA  FERREIRA  65973020606  
GISLAINE NUNES DE OLIVEIRA 11083203681  
GISLAN BATISTA GONCALVES 24732056806 
GLAUCIENE GONCALVES BIZERRA 06846794697 
GOMES VIEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
GRAMANE GRANITOS & MARMORES LTDA - ME 
HELCIO JOSE PINTO 31928765653 
HIDRAUMIG HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI  
HIDRAUTECMINAS SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 
HUGO LEONARDO RAMOS DE SOUZA MAIA 05996940680 
J&F TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA 
JANE MAGNA DOS SANTOS SEIXAS 05024406605 
JHONYS RAPHAEL ALVIM 
JOAO BATISTA SABINO 
JOAO EDER RIBEIRO 01517869684 
JOAO PEREIRA DE LIMA 39899845604 
JOSE BRAZ PEDROSO 
JOSE PINTO DE SOUZA 22834516634 
JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA 93905548615 
JP LARES DE ALMEIDA TRANSPORTES 
KFOURY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
KLEBER DOMINGUES LIMA LAVA JATO 
LAZARO E SILVA IMOVEIS LTDA  
LEIDIANE VENTURA CANDIDO 10682234648  
LEONARDO JOSE SILVA NUNES 03303190607  
LIDER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
LOCAVIP BH LOCACOES RENT A CAR LTDA  
LUCAS PAGANINI DE ARAUJO 12390579620  
LUIS HENRIQUE MARTINS 08409981637  
LUIZ WARGER DE SOUSA 93696329649  
MADEIRAS BUENO REPRESENTACOES EIRELI - ME  
MAIORALLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
MARA LUCIA BONIFACIO REPRESENTACOES LTDA  
MARCELL PHILIPPE SILVA ARAÚJO 11043688625  
MARCELO ALVES TEIXEIRA 06909602633  
MARCELO HENRIQUE DO CARMO 
MARCOS ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO 00950252603 
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA 93319509691 
MARIA BARBOSA DE AMORIM 71558381600 
MARIA CARMEN PEIXOTO FRANCA 
MARIA DE LOURDES DA SILVA 22104062691  
MARIA IZABEL MARTINS DE JESUS 73996777604  
MARIZA HELENA CORREIA LOPES 13381711865  
MASTER TECNICA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME 
MAURO SERGIO DA SILVA 
MLJ - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 
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CNPJ DATA 
29.210.756/0001-47 12/01/2018 
28.593.860/0001-03 17/01/2018 
20.598.303/0001-65 03/01/2018 
18.285.951/0001-10 30/01/2018 
99.999.999/9999-62 11/01/2018 
29.449.003/0001-99 30/01/2018 
29.294.884/0001-16 24/01/2018 
15.640.729/0001-08 04/01/2018 
21.506.534/0001-64 16/01/2018 
29.365.263/0001-86 31/01/2018 
25.280.543/0001-30 04/01/2018 
29.209.207/0001-52 18/01/2018 
29.095.138/0001-01 08/01/2018 
08.661.690/0001-31 11/01/2018 
29.313.754/0001-83 25/01/2018 
29.474.815/0001-94 31/01/2018 
29.280.648/0001-40 25/01/2018 
29.366.587/0001-39 24/01/2018 
29.398.841/0001-80 24/01/2018 
01.345.888/0001-67 11/01/2018 
29.215.044/0001-10 30/01/2018 
27.981.619/0001-80 02/01/2018 
29.198.478/0001-50 30/01/2018 
28.781.587/0001-32 12/01/2018 
28.894.758/0001-30 10/01/2018 
28.640.677/0001-03 09/01/2018 
29.439.328/0001-90 29/01/2018 
71.373.989/0001-27 22/01/2018 
29.275.000/0001-86 18/01/2018 
29.344.780/0001-79 19/01/2018 
29.319.206/0001-60 11/01/2018 
28.622.131/0001-20 17/01/2018 
29.283.766/0001-02 26/01/2018 
15.201.508/0001-25 22/01/2018 
29.399.905/0001-68 29/01/2018 
24.801.838/0001-42 18/01/2018 
15.750.622/0001-04 09/01/2018 
27.984.589/0001-66 19/01/2018 
29.457.902/0001-33 26/01/2018 
22.652.589/0001-45 16/01/2018 
29.231.285/0001-53 26/01/2018 
12.548.139/0001-53 05/01/2018 
29.243.109/0001-31 18/01/2018 
19.873.681/0001-20 09/01/2018 
27.875.753/0001-05 10/01/2018 
29.190.837/0001-22 23/01/2018 
27.845.883/0001-97 18/01/2018 
29.023.680/0001-40 29/01/2018 
09.239.771/0001-00 30/01/2018 
29.019.826/0001-84 24/01/2018 
29.099.261/0001-92 12/01/2018 
28.478.152/0001-13 08/01/2018 
09.389.030/0001-06 18/01/2018 
29.300.071/0001-91 15/01/2018 
04.663.628/0001-28 19/01/2018 
24.780.436/0001-09 30/01/2018 
18.309.028/0001-70 30/01/2018 
29.337.817/0001-31 16/01/2018 
14.116.442/0001-02 31/01/2018 
27.611.884/0001-77 11/01/2018 
29.014.596/0001-60 24/01/2018 
28.286.159/0001-33 11/01/2018 
22.054.929/0001-36 08/01/2018 
20.698.506/0001-23 11/01/2018 
29.000.187/0001-05 30/01/2018 
05.422.077/0001-73 11/01/2018 
28.723.247/0001-55 31/01/2018 
29.267.433/0001-90 26/01/2018 

 
:: ReceitaWeb 2.13 :: Gerado em 01-02-2018 09:00:52  



"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, 2 de Fevereiro de 2018 Página 5 de 52 Diário Oficial de Contagem - Edição 4279PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
Secretaria Municipal de Fazenda - Secretaria Municipal Adjunta da Receita 
Departamento de Tributação e Fiscalização  

 
 
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 
 
 
CONTRIBUINTE 
MTC-CONSULTORIA, PROJETO E MANUTENCAO LTDA - EPP 
NASCIMENTO CORREA DESENHOS TECNICOS LTDA - ME 
NEIMAR AMERICO FERNANDES COSTA 
NELO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - ME 
NOA DE OLIVEIRA PERDIGAO 
NOVRA SOLUCOES SA 
OLICIO MOREIRA GOMES JUNIOR 04361879656 
OLIVEIRA BARROS & SILVA CONTABILIDADE LTDA-ME 
PAULO HENRIQUE VIEIRA 
PAULO NOGUEIRA JUNIOR 
PEDRO HENRIQUE BORGES DA COSTA 13227681706 
PI-END MECATRONICA LTDA - ME 
PORTO PRINCIPE ASSISTENCIA 24H LTDA  
R M DOS SANTOS  - ME 
R.A NASCIMENTO 
RADIO-ODONTO RADIOGRAFIAS ADONTOLOGICAS LTDA 
RAFAEL AMATO BRUNO DE LIMA 
RAFAEL LEAL FRANÇA 10649775619 
RAFAEL SILVEIRA 03954580640 
RALPH HENRIQUE DA SILVA CRUZ 07074261629 RAMON 
HENRIQUE DE OLIVEIRA RAYMUNDO 10338327665 
RENATA VAROTO DE ARAUJO 03903252603 
RENATO BELO ROCHA 03425716646  
REPARADORA DE VEICULOS CROMA LTDA - ME  
REQUINTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 
RIC PLACAS EIRELI-ME 
ROBERTO CESAR DA FONSECA 04341857606  
RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 94247862634 
ROGERIO DA COSTA - CONTABILIDADE - ME  
ROMEU NUNES CARVALHAIS SERVICOS CONTABEIS - ME 
ROSANA FREIRE MACHADO 37494953604 
ROSELENY  RESENDE COSTA DE OLIVEIRA 
ROSIMEIRE GOMES TORNEARIA 
RUBEM ALVES ANTONIO 60254165672  
SARA MENDONCA MUSTAFA BRANDAO 71389008215  
SHIRLEY APARECIDA LOURENCO DE OLIVEIRA 09407238679 
START ELETRICA PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA. 
TADEU RAMOS GOMES DE AZEVEDO 
TECPRESS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA  
TIAS & PATINHAS COMERCIO E SERVICOS PET LTDA 
TROPICAL PNEUS E BORRACHAS LTDA - ME  
TWR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 
VALTER RUBENS SILVA SANTOS 90255798687 
VANIA BRAGA NOGUEIRA 56967055615 
VISAR ARQUITETURA LTDA 
VIVIANE DE OLIVEIRA FONTANA DINIZ 01295291681 
VLUPP REPRESENTACOES LTDA 
WALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
WASH OPTICAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES EIRELI 
WELERSON ANDRADE 
WELINTON DE MATOS AZEVEDO 
WESLEI ALVES DE OLIVEIRA 03473456624 WJ 
CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
YUSSIF TADEU DE BARCELOS - 08571687625 
 
 
 
 
Ralf Raimundo Rosa 
Departamento de Tributação e Fiscalização 
Gestor  
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CNPJ DATA 
02.678.144/0001-27 22/01/2018 
02.608.475/0001-90 03/01/2018 
29.392.679/0001-93 23/01/2018 
11.197.601/0001-52 30/01/2018 
15.147.664/0001-55 17/01/2018 
11.165.580/0001-93 22/01/2018 
27.836.851/0001-25 09/01/2018 
29.138.916/0001-94 11/01/2018 
29.153.155/0001-40 02/01/2018 
28.350.564/0001-73 15/01/2018 
24.733.398/0001-33 12/01/2018 
01.032.327/0001-08 29/01/2018 
29.197.997/0001-01 10/01/2018 
11.325.888/0001-59 26/01/2018 
29.492.217/0001-48 29/01/2018 
28.485.214/0001-14 11/01/2018 
29.252.051/0001-92 22/01/2018 
27.335.246/0001-70 18/01/2018 
29.342.679/0001-89 10/01/2018 
26.373.634/0001-83 31/01/2018 
29.015.322/0001-96 08/01/2018 
15.595.742/0001-84 08/01/2018 
14.715.679/0001-00 23/01/2018 
08.739.103/0001-80 24/01/2018 
42.887.414/0001-24 22/01/2018 
07.952.840/0001-01 11/01/2018 
29.369.052/0001-11 26/01/2018 
29.151.617/0001-90 25/01/2018 
11.436.229/0001-90 30/01/2018 
10.142.261/0001-08 29/01/2018 
20.522.185/0001-01 04/01/2018 
29.052.971/0001-67 26/01/2018 
29.167.808/0001-40 10/01/2018 
29.478.851/0001-26 25/01/2018 
18.248.947/0001-81 30/01/2018 
27.348.931/0001-31 29/01/2018 
28.905.562/0001-01 17/01/2018 
29.469.810/0001-73 30/01/2018 
25.024.938/0001-72 18/01/2018 
26.374.674/0001-40 26/01/2018 
09.252.546/0001-04 17/01/2018 
27.861.091/0001-06 24/01/2018 
21.507.640/0001-62 04/01/2018 
29.294.381/0001-40 22/01/2018 
29.151.813/0001-64 16/01/2018 
29.370.040/0001-07 29/01/2018 
29.040.048/0001-05 11/01/2018 
11.522.763/0001-19 26/01/2018 
29.293.893/0001-92 11/01/2018 
29.374.822/0001-14 26/01/2018 
28.413.057/0001-31 30/01/2018 
20.431.650/0001-07 30/01/2018 
12.520.791/0001-60 19/01/2018 
29.348.005/0001-91 24/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: ReceitaWeb 2.13 :: Gerado em 01-02-2018 09:00:52  

 



"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, 2 de Fevereiro de 2018 Página 6 de 52 Diário Oficial de Contagem - Edição 4279

Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2018

Valores em Reais
Despesas LOA 2018 Janeiro Fevereiro 1º Bimestre Março Abril 2º Bimestre Maio Junho 3º Bimestre

CORRENTES 1.442.616.928 88.045.636      92.602.572      180.648.208    109.832.659    100.717.401    210.550.061    106.005.302    107.493.200    213.498.502    
Pessoal e Encargos Sociais 822.305.926       59.408.309         55.048.386         114.456.696       61.891.542         58.067.180         119.958.723       59.840.213         57.903.497         117.743.710       
Juros e Encargos da Dívida 15.414.910         1.238.746            1.585.070            2.823.816            1.047.254            1.174.806            2.222.060            972.871               1.062.986            2.035.857            
Outras Despesas Correntes 604.896.092       27.398.580         35.969.116         63.367.696         46.893.863         41.475.415         88.369.278         45.192.217         48.526.717         93.718.934         
DE CAPITAL 481.616.665    12.169.872      29.663.624      41.833.495      40.484.605      38.071.844      78.556.448      47.338.215      40.680.699      88.018.913      
Investimentos 447.026.499       9.817.793            26.887.191         36.704.985         37.205.009         35.307.654         72.512.663         44.746.676         37.920.157         82.666.833         
Inversões Financeiras 11.020.000         -                       -                       -                       1.134.286            1.156.971            2.291.257            1.168.541            1.177.889            2.346.431            
Amortização da Dívida 23.570.166         2.352.078            2.776.432            5.128.510            2.145.310            1.607.218            3.752.528            1.422.997            1.582.652            3.005.650            
INTRAORÇAMENTÁRIAS 95.765.278      7.112.317         6.995.112         14.107.429      7.457.720         7.111.349         14.569.069      7.030.352         8.755.221         15.785.573      
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000.000      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
RESERVA PARA RPPS 18.896.000      1.574.000         1.574.000         3.148.000         1.574.000         1.574.000         3.148.000         1.575.000         1.575.000         3.150.000         
Total 2.070.894.871 108.901.824    130.835.308    239.737.132    159.348.984    147.474.593    306.823.577    161.948.868    158.504.120    320.452.988    

Valores em Reais
Despesas LOA 2018 Julho Agosto 4º Bimestre Setembro Outubro 5º Bimestre Novembro Dezembro 6º Bimestre

CORRENTES 1.442.616.928 113.929.182    137.341.595    251.270.777    114.320.522    172.068.999    286.389.521    120.891.034    179.368.826    300.259.860    
Pessoal e Encargos Sociais 822.305.926       59.634.914         81.750.819         141.385.733       67.268.495         120.653.464       187.921.959       65.361.252         75.477.854         140.839.105       
Juros e Encargos da Dívida 15.414.910         1.099.722            1.632.470            2.732.193            1.345.683            1.383.524            2.729.207            1.422.057            1.449.721            2.871.777            
Outras Despesas Correntes 604.896.092       53.194.546         53.958.305         107.152.851       45.706.345         50.032.011         95.738.355         54.107.726         102.441.252       156.548.978       
DE CAPITAL 481.616.665    39.530.032      41.510.307      81.040.339      40.849.301      47.835.178      88.684.478      48.951.667      54.531.324      103.482.991    
Investimentos 447.026.499       36.859.448         38.191.217         75.050.665         37.832.185         44.915.233         82.747.418         45.856.676         51.487.259         97.343.935         
Inversões Financeiras 11.020.000         1.006.827            1.050.757            2.057.585            1.071.772            1.079.275            2.151.047            1.081.433            1.092.248            2.173.681            
Amortização da Dívida 23.570.166         1.663.756            2.268.334            3.932.090            1.945.343            1.840.670            3.786.013            2.013.557            1.951.817            3.965.375            
INTRAORÇAMENTÁRIAS 95.765.278      6.988.481         8.272.900         15.261.381      8.330.671         13.213.178      21.543.850      7.219.937         7.278.040         14.497.977      
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000.000      -                     -                     -                     -                     22.400.000      22.400.000      6.400.000         3.200.000         9.600.000         
RESERVA PARA RPPS 18.896.000      1.575.000         1.575.000         3.150.000         1.575.000         1.575.000         3.150.000         1.575.000         1.575.000         3.150.000         
Total 2.070.894.871 162.022.694    188.699.803    350.722.497    165.075.494    257.092.355    422.167.849    185.037.638    245.953.190    430.990.828    
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN 
CÂMARA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CCOAF 
DELIBERAÇÃO 
 

A Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira – CCOAF no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 046, de 16 de março de 2017, considerando o 
atendimento ao Art. 8º e Art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.889, de 01 de agosto de 2017 e da Lei Orçamentária Anual 
– LOA, Lei nº 4.923, de 05 de janeiro de 2018, deliberou o seguinte, conforme consta na 1ª Ata 
da Reunião Ordinária de 30 de janeiro de 2018: 

A programação orçamentária e financeira da despesa dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Poder Executivo fica estabelecida com base no orçamento aprovado 
pela LOA e nas projeções anuais das disponibilidades financeiras do Tesouro Municipal. 

A programação da previsão de receita da Administração Pública Direta e Indireta é constante do 
Anexo I desta deliberação. 

O cronograma de desembolso mensal da despesa dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta, consolidada por Grupo de Natureza de Despesa, é constante do Anexo 
II desta deliberação. 

Com vistas a garantir o resultado fiscal esperado para o exercício e no intuito de assegurar a 
adequação da execução orçamentária e financeira às disponibilidades de caixa do Tesouro 
Municipal, a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira – CCOAF poderá 
rever os limites previstos no Anexo I e II desta deliberação, considerando os termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.889 de 2017. 

Cada órgão ou entidade do Poder Executivo é responsável pelo acompanhamento da execução 
das respectivas despesas, cabendo a ele rever, se necessário, os quantitativos físicos e 
financeiros a fim de adequar o processamento da despesa aos limites orçamentários 
determinados pelo Anexo II desta deliberação, bem como às deliberações da CCOAF. 

A CCOAF, no âmbito de suas atribuições, poderá editar normas complementares necessárias ao 
cumprimento desta deliberação. 

 

 

Marilena Chaves 
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Presidente da CCOAF 
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ANEXO I
ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE POR BIMESTRE EM 2018 ( *em milhares de reais )

Jan Fev Total Mar Abr Total Mai Jun Total Jul Ago Total Set Out Total Nov Dez Total Total
ISSQN 12.000 12.000 24.000 12.300 12.300 24.600 15.300 13.700 29.000 13.700 13.700 27.400 13.700 13.700 27.400 13.700 13.900 27.600 160.000
IPTU 1.000 1.000 2.000 4.000 60.000 64.000 16.720 16.720 33.440 16.720 16.720 33.440 16.720 16.700 33.420 16.700 19.000 35.700 202.000
ITBI 3.446 4.142 7.588 4.700 4.700 9.400 4.700 4.700 9.400 4.700 4.700 9.400 4.700 4.700 9.400 4.681 5.131 9.812 55.000
IRRF 4.038 4.038 8.075 4.038 4.038 8.075 4.038 4.038 8.075 4.038 4.038 8.075 4.038 4.038 8.075 6.056 4.037 10.093 50.470
Total Impostos 20.484 21.180 41.663 25.038 81.038 106.075 40.758 39.158 79.915 39.158 39.158 78.315 39.158 39.138 78.295 41.137 42.068 83.205 467.469
TAXAS 679 679 1.358 800 6.000 6.800 12.594 3.200 15.794 3.049 3.000 6.049 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 6.000 42.000
Dívida Ativa / Multa e Juros 3.960 3.960 7.920 3.960 4.033 7.993 3.960 3.960 7.920 3.960 3.960 7.920 3.960 3.960 7.920 3.960 3.960 7.920 47.593
Serviços Administrativos 837 840 1.677 840 840 1.680 840 840 1.680 840 840 1.680 840 840 1.680 840 840 1.680 10.077
Rend. Aplic. Financeira 1.032 1.032 2.064 1.032 1.032 2.064 1.032 1.032 2.064 1.032 1.032 2.064 1.032 1.032 2.064 1.032 1.032 2.064 12.384
Desvinculação CSCIP 530 690 1.220 1.100 1.100 2.200 1.200 1.300 2.500 1.300 1.200 2.500 880 800 1.680 600 230 830 10.930
Total Receita Propria 27.521 28.380 55.902 32.770 94.043 126.812 60.383 49.490 109.873 49.339 49.190 98.528 48.870 48.770 97.639 50.569 51.130 101.699 590.454
Cota-parte ICMS 42.000 39.818 81.818 39.818 39.818 79.636 39.818 39.818 79.636 39.818 39.818 79.636 39.818 39.818 79.636 39.820 39.818 79.638 480.000
Cota-parte IPVA 18.600 30.000 48.600 16.813 5.581 22.394 4.800 4.800 9.600 3.500 2.615 6.115 1.681 1.681 3.363 1.681 1.681 3.363 93.434
Cota-parte FPM 6.500 8.300 14.800 5.200 6.400 11.600 6.900 6.600 13.500 8.800 5.750 14.550 4.900 5.501 10.401 5.658 10.504 16.162 81.013
IPI Exportação 397 397 794 397 397 794 397 397 794 397 397 794 397 397 794 397 399 796 4.768
ICMS deson. Exp (Lei Kandir) 223 223 446 223 223 446 223 223 446 223 223 446 223 223 446 223 223 446 2.676
AFM / ITR / CFEM 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 480
FEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Transferências 67.760 78.778 146.538 62.491 52.459 114.950 52.178 51.878 104.056 52.778 48.844 101.622 47.059 47.660 94.720 47.819 52.665 100.485 662.371
TOTAL TESOURO 95.282 107.159 202.440 95.261 146.502 241.762 112.562 101.368 213.929 102.117 98.033 200.150 95.929 96.430 192.359 98.389 103.795 202.184 1.252.825
Transferência do Fundeb 18.762 15.762 34.524 15.762 15.762 31.524 15.762 15.762 31.524 15.762 15.762 31.524 15.762 14.762 30.524 14.762 14.762 29.524 189.144
Dedução do Fundeb -13.544 -15.748 -29.292 -12.490 -10.484 -22.974 -10.428 -10.368 -20.795 -10.548 -9.761 -20.308 -9.404 -9.524 -18.928 -9.556 -10.525 -20.081 -132.378
Fundeb Líquido 5.218 14 5.232 3.272 5.278 8.550 5.334 5.394 10.729 5.214 6.001 11.216 6.358 5.238 11.596 5.206 4.237 9.443 56.766
Rend. Aplic. Financeira 150 150 300 200 258 458 250 250 500 250 250 500 250 150 400 140 100 240 2.398
Total Fundeb 5.368 164 5.532 3.472 5.536 9.008 5.584 5.644 11.229 5.464 6.251 11.716 6.608 5.388 11.996 5.346 4.337 9.683 59.164

TOTAL TESOURO E FUNDEB 100.650 107.323 207.972 98.732 152.038 250.770 118.146 107.012 225.158 107.581 104.284 211.866 102.537 101.818 204.355 103.735 108.132 211.867 1.311.989
VINCULADAS
CCSIP 3.440 3.440 6.880 3.440 3.440 6.880 3.440 3.440 6.880 3.440 3.440 6.880 3.440 3.440 6.880 3.440 3.440 6.880 41.280
Rendimentos de Aplicações 500 500 1.000 600 600 1.200 600 600 1.200 600 600 1.200 600 600 1.200 600 600 1.200 7.000
Rec. Serv. Transporte 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100 200 1.200
Multa de Trânsito 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 18.000
Indenizações/Restituições 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800 4.800
Outras Rec. Correntes 350 350 700 350 350 700 350 350 700 350 350 700 350 350 700 350 350 700 4.200
Serviços da  Funec 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 840
Subtotal 6.360 6.360 12.720 6.460 6.460 12.920 6.460 6.460 12.920 6.460 6.460 12.920 6.460 6.460 12.920 6.460 6.460 12.920 77.320
Transferências:
SUS (Estado + União) 16.000 16.000 32.000 16.000 16.000 32.000 16.000 16.000 32.000 16.000 16.000 32.000 16.000 16.000 32.000 16.000 16.000 32.000 192.000
FNAS ( União) 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 6.000
FNDE (União) 1.720 1.720 3.440 1.720 1.720 3.440 1.720 1.720 3.440 1.720 1.720 3.440 1.720 1.720 3.440 1.720 1.720 3.440 20.640
CIDE 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 25
Royalties do Petróleo 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 70 70 140 840
Pronatec  - Funec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 18.292 18.292 36.584 18.292 18.292 36.584 18.292 18.292 36.584 18.292 18.292 36.584 18.292 18.292 36.584 18.292 18.293 36.585 219.505
De Convênios 420 420 840 420 420 840 420 420 840 420 420 840 420 420 840 420 420 840 5.040
De Instituições Privadas 160 160 320 160 160 320 160 160 320 160 160 320 160 160 320 160 160 320 1.920
Subtotal 580 580 1.160 580 580 1.160 580 580 1.160 580 580 1.160 580 580 1.160 580 580 1.160 6.960
TOTAL VINCULADAS 25.232 25.232 50.464 25.332 25.332 50.664 25.332 25.332 50.664 25.332 25.332 50.664 25.332 25.332 50.664 25.332 25.333 50.665 303.785
TOTAL TESOURO/VINCULADAS 125.882 132.555 258.436 124.064 177.370 301.434 143.478 132.344 275.822 132.913 129.616 262.530 127.869 127.150 255.019 129.067 133.465 262.532 1.615.774

Percentual por Bimestre - Prev Sefaz 15,99% 18,66% 17,07% 16,25% 15,78% 16,25% 100%

Percentual de arrecadação aplicado à 
LOA (*)     (Valores em R$1,00)

2.070.894.871
* OBS.: Valor da Receita LOA estão incluídas as Receitas de Capital

 Descrição 1ºBimestre 2º Bimestre 3ºBimestre 4º Bimestre 5ºBimestre 6º Bimestre

331.231.231,78 386.340.601,56 353.513.747,85 336.477.288,16 326.851.271,87 336.480.729,78
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Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Edital SDHC nº 01/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

A equipe responsável pela Avaliação, formada pelo conjunto de servidores do PROCON e pelo senhor Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, publica 
Edital (SDHC) de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos (em anexo), e a ciência do responsável do Arquivo Central (Corrente II) de Contagem fazendo 
saber a quem possa interessar que a partir do primeiro dia subsequente a data de publicação deste edital, no (período de 30 dias), se não houver oposição orgânica 
do responsável pelo Arquivo Central e pelo órgão produtor dos arquivos serão eliminados os documentos relativos à Categoria Documental Processo Administrativo; 
Tipo Documental Fichas de Atendimento - FA´s, referente ao período (2012), proveniência da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Conforme a Teoria 
arquivística das Três Idades a vigência destes documentos não ultrapassa 05 (cinco) anos e não apresentam valor que justifique sua guarda definitiva.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação 
e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Equipe responsável, sendo o Procon o mais indicado.

Contagem/MG, 01 de Fevereiro de 2018.

Rodinei Ferreira Dias
Secretario Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Obs.: Será garantida uma amostragem quinquenal de cada tipo documental. Estas amostras serão guardadas permanentemente para fins de consultas de suporte 
documental, forma e conteúdo e para possíveis pesquisas históricas e cientificas.

ANEXO: LISTA DE AUTORIZAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO PUBLICO

Natureza/Categoria documental
(Processos Administrativos)
Tipo documental

Datas extremas Metragem, volume 
ou peso

Referencia ao conteúdo ou observa-
ções do órgão produtor

Observações do Arquivo Geral de Con-
tagem 

Fichas de atendimento. 2012 10 Metros Lineares Tratam-se de Fichas de atendimento 
Preliminar, Cartas de informações 
preliminares e Aberturas Diretas de 
Reclamações (audiências).

Está série documental cumpriu a função 
pela qual foi criada de acordo com a lei 
federal 9.873/99, art. 1o. e não apresenta 
valor que justifica sua guarda definitiva.

A notar: 01 Metro linear corresponde a uma prateleira ou armário de um metro de comprimento inteiramente ocupado por caixas de arquivo. Para indicação, 
01 ml = 55 kg = 0,08 m3.



"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.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

A Comissão Permanente de Licitação – CPL - Avisa que a visita técnica realizada nas empresas ORTHO DYNAMIC PROTESE E ORTESE e ORTOSAN referente ao Creden-
ciamento 03/2017 que tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE 
LOCOMOÇÃO, BEM COM O A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DE FORRAÇÃO, VELCROS OU PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO O ATENDIMENTO 
DOS USUÁRIOS SUS/CONTAGEM /MG, foram estas consideradas APTAS, conforme motivação constante nos autos. Em 22 de janeiro de 2018.

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 002/18 - PAC Nº. 023/18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
 ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
 PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1113.1 10-122-0038-2185 339039 01 CR 849 0102
                                           
DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, 
inscrita no CNPJ  nº. 07.797.967/0001-95, no valor total de R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa Reais).

Publique – se. 
Contagem, 31 de janeiro de 2018.
Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
A Comissão Permanente de Licitação – CPL - Avisa que a analise econômica financeira referente ao Pregão Presencial Nº 110/2017 que tem como objeto a  CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) E DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A PRESTAR ATENDI-
MENTO TELEFÔNICO AS SOLICITAÇÕES E AUXILIO PROVENIENTES DA POPULAÇÃO, VIA TELEFONE PARA O SAMU CONTAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA DIRETA 
E CONTÍNUA – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, 
realizado na documentação de habilitação da licitante PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI, foi considerado apto. Em 01 de fevereiro de 2018.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL - Avisa que o RECURSO referente ao Pregão Presencial Nº 089/2017 protocolizado pela Recorrente GJO COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, referente aos itens 11,14 e 37, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITA-
LAR (COBERTURAS ESPECIAIS / CURATIVOS) EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, foi conhecido por tempestivo e quanto ao mérito julgado parcialmente 
procedente, sendo: item 11 procedente, item 14 improcedente e o item 37 procedente, conforme documento  de motivação de tais decisões constante aos autos do 
processo administrativo de contratação nº 212/2017 – pregão presencial nº 089/2017.  Sendo assim fica convocados os licitantes classificadas em segundo lugar dos 
itens 11 e 37 a apresentarem amostras no prazo de 3 ( três) dias úteis. Comissão Permanente de Licitação Em 01 de fevereiro de 2018.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 101/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR/PROTETOR SOLAR PARA PELE COM REPELENTE DE INSETOS 
E BLOQUEADOR/PROTETOR SOLAR PARA PELE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE AGENTES CO-
MUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – Data: 22 de fevereiro de 2018 as 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial 
– Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – 
Comissão Permanente de Licitação - Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 02 de fevereiro de 2018..

 

Ata Nº 13/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC). 
No dia 11/08/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares Kênia Silveira Carvalho, Bruno Diniz Pinto, Reiner Gotschalg, 
João Pedro Laurito Machado, Carolina Silva Castro, Cleber de Faria Silva, Tércio de Sales Morais, Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Paulo 
Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Keila Bohrer da Mata, Eusmar Macedo Gomes, Lucas Davidson Guedes, Ismênia Freitas, Jaiston Marcelo de Oliveira, Vânia 
Maria de Souza, Rosemary Fátima Nicolau da Silva, Rosaria Nicolau da Silva, Lucia de Fátima R. Ferreira, Jessica Natasha, Maria Salete dos Santos. Após a constatação de 
quórum, o Presidente Interino do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sr. Jaiston Marcelo de Oliveira iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando 
boa noite e bons trabalhos a todos, assumindo a condução da mesa. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Sr. Reiner Gotschalg primeiro secretário, 
representando o segmento gestor, Sra. Vera Lucia de Oliveira Ramos representante do segmento trabalhador e a Sra. Vânia Maria de Souza representando segmento 
usuário, Cumprindo a pauta foi apreciada e aprovada sem ressalvas a ata do dia 18 de Julho 2017 n° 012, e à ata da reunião extraordinária n°11 04 de Julho 2017. 



"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.
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Apos a aprovação das atas os conselheiros representantes do segmento trabalhador se reuniram para indicar um nome para presidência do CMSC, sendo indicada e 
apresentada a Sra. Vera Lúcia de Oliveira Ramos, como representante dos trabalhadores, onde a mesma foi aprovada pela plenária como a nova presidente do CMSC. 
Prosseguindo, o Sr Jaiston Marcelo deu posse para os novos conselheiros que irão suprir as vacâncias dos conselheiros suplentes segmento usuários que se retiraram do 
CMSC, Sr. Rui de Sena Paula Filho, Sra. Ismênia Aparecida de Freitas, Sra. Rita de Cássia Pio Vieira Maciel, Sr. Gilson Gonçalves de Paula e Sr. Jose Francisco dos Santos. O 
Sr. Jaiston Marcelo procedeu informando o ponto de pauta principal  da reunião que se refere aos esclarecimentos sobre o decreto 151 de Julho 2017 que trata sobre 
do credenciamento das Organizações Sociais. Considerando os princípios da transparência e da respeitabilidade, o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Bruno Diniz Pinto 
com o auxilio da secretária adjunta, Sra. Kênia Silveira Castro, apresentou aos membros do Conselho Municipal de Saúde o planejamento, objetivos e garantias do 
Projeto de Gestão Compartilhada nos serviços de Urgência e Emergência, pontuou sobre as pré e a conferência de Saúde, sua importância pra a elaboração de políticas 
para o município e parabenizou a equipe de organização, anunciou a entrega da maternidade em pleno funcionamento, para que as gestantes de Contagem possam 
usufruir dos 151 leitos disponíveis com Analgesia para o parto e equipamentos adequados para o atendimento humanizado e de qualidade, ressaltou a importância de 
se realizar um planejamento das ações em saúde e explicou as propostas de reorganização dos serviços de Urgência e Emergência do Município, expôs as reformas e 
investimentos realizados no primeiro semestre da gestão, nas UPAS, Complexo Hospitalas e Unidades Básicas, e os fatores dificultadores encontrados no inicio da atual 
gestão, como equipes multidisciplinar incompletas, dificuldade para garantir escala médica, ausência de protocolos clínicos, hospitais sucateados contratos não cum-
pridos fornecedores sem receber e ECT. O Secretário Bruno explicou que gestão compartilhada é um modelo de parceria muito usada pelos governos para gerenciar os 
estabelecimentos de saúde por meio de Organização Social em Saúde, que atua de forma complementar não substituindo à administração pública, pontuou os pontos 
positivos do projeto com exemplos de OS em vários estados, mostrou dados quantitativos e qualitativos, que trarão inúmeros benefícios a população, afirmou que os 
trabalhadores afetivos terão seus direitos garantidos, pois esse projeto tem como meta de implementação, somar à saúde no município. Ao término da apresentação 
abriram-se as inscrições para a oportunidade da palavra aos presentes, Sr. Jaiston Marcelo informou e Leu a publicação no diário oficial a Resolução do CMSC, que 
aprova e convoca a conferência Municipal de Saúde, em seguida passou a palavra para a trabalhadora e representante do SINDISAUDE Contagem Glaucia, que expôs 
os problemas atuais na atenção básica no município como falta de insumos e demora na entrega de exames, e pondera que para mudar a saúde em Contagem através 
de valorização do servidor. Sra. Maria Jose da Pastoral da Criança se apresentou rapidamente A Pastoral da Criança, a Sra. Jessica informou sobre os problemas que 
estão ocorrendo na UPA Ressaca referente à falta de atendente na recepção atualmente a UPA conta somente com uma pessoa para este serviço, e questionou sobre a 
centralização das ambulâncias e SAMU, retirando assim a mesma da unidade. Sra. Jandira pediu que o secretário investisse mais na saúde bucal, a Sra. Ismênia colocou 
a dificuldade da população do bairro Cândida Ferreira para que seja verificado a possibilidade de uma unidade nesta localidade, o senhor Manoelzito expôs sua opinião 
referente à pediatria de urgência. Sr. Inhá questiona sobre a retirada da Pediatra da Upa Petrolândia. Sra. Simone do HMC perguntou sobre a situação dos servidores            
Em tempo, o secretário deixou à disposição todo o material apresentado para consultas posteriores e se comprometeu a realizar as apresentações aos servidores, nas 
unidades de saúde e demais órgãos públicos que se fizerem necessários e esclareceu todos os questionamentos junto aos profissionais de saúde que se encontravam 
na plenária, dentre eles, os RPA´s, enfermeiros, médicos e administrativos, reafirmando o compromisso de garantir aos trabalhadores efetivos os seus direitos e para os 
trabalhadores de RPA´s uma melhora nas condições de trabalho e que esta parceria vem para somar e não dividir, não se repetiria o erro da UPA JK, não é terceirização 
e sim gestão compartilhada. Sendo assim, após as respostas bem como esclareceu as dúvidas dos conselheiros, servidores e demais presentes, o Sr. Jaiston deu por 
encerrada a reunião e agradecendo a presença de todos. Eu, Reiner Gotschalg, lavrei a presente ata que será lida e, após aprovada em reunião, segue para publicação 
no Diário Oficial de Contagem. 

Ata Nº 014/2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 18/08/2017 - na FAMUC – Fundação de Assistência Médica 
de Urgência de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Vera Lucia Oliveira Ramos, Elaine Ferreira da Silva, Lucas 
Davidson Guedes, Jaiston Marcelo de Oliveira, Nelci Barreiros da Silva, Maria José Pinto, Rosaria Nicolau da Silva, Laercio dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria 
Salete dos Santos, Reiner Gotschalg, Cleber de Faria Silva, e os suplentes Vânia Maria de Souza, Rosemary Fátima Nicolau da Silva, Manoelzito José da Costa, Ismênia 
Aparecida de Freitas, Rui de Sena Paulo Filho, Gilson Gonçalves de Freitas, José Francisco dos Santos, Kenia Silveira Carvalho, Tércio de Sales Morais; Tiveram suas faltas 
justificadas os conselheiros Eusmar Macedo Gomes, Jessica Natascha e Rita de Cássia Pio Vieira Maciel. Após a constatação de quórum, o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Contagem (CMSC) em atividade, Jaiston Marcelo de Oliveira deu início a reunião apresentando que após ser convidado, assumiu um cargo comissio-
nado no governo, sendo assim impossibilitado de continuar sua atuação como conselheiro representante do segmento usuário, o mesmo pediu para que os conse-
lheiros do segmento usuário se reunissem para a indicação de um novo nome para assumir a vice-presidência do conselho, aproveitando o espaço, Jaiston apresentou 
que o conselho passaria a ser presidido pela conselheira Vera Lúcia O. Ramos, por indicação do segmento trabalhador. Após apresentar suas considerações, Marcelo 
pediu para que os conselheiros do segmento usuário se reunissem para decidirem sua representatividade na mesa do Conselho, dando uma pausa na plenária para os 
usuários se reunissem. Após reunirem, os usuários apresentaram a indicação da conselheira Maria José Pinto, para Vice-presidenta do Conselho e do conselheiro Lucas 
Davidson Guedes para 2° secretário do conselho ocupando a vacância deixada pela conselheira Maria José Pinto. Seguindo os trabalhos foi empossada a nova mesa do 
Conselho Municipal de Saúde de Contagem, passando a ser composta e presidida pela Conselheira do segmento trabalhador Vera Lúcia Oliveira Ramos, vice-presidida 
por Maria José Pinto, e secretariada pelo gestor Reiner Gotschalg e usuário Lucas Davidson Guedes – 1° e 2° secretários. Depois de empossada a mesa, a Presidenta do 
CMSC Vera, apresentou que o conselho passará por um novo momento e reforçou a importância da participação dos conselheiros na construção das atividades do con-
selho e na defesa do SUS, fala reforçada pelos conselheiros Maria José, Reiner Gotschalg e Lucas Guedes que sucederam a fala da presidenta reforçando a importância 
do conselho na construção da defesa do SUS. Após a fala dos integrantes da mesa, o conselheiro Jaiston Marcelo agradeceu a todos pelo momento que esteve junto 
à gestão do conselho, e se licenciou da mesa participando da reunião como convidado. Dando seqüência a reunião, foi apresentado que a conselheira Vânia passou a 
ser conselheira titular na vacância deixada pelo então conselheiro Jaiston Marcelo. Foram abertas as falas ao plenário, a conselheira Ismênia Aparecida reforçou as falas 
anteriores, reiterando que precisamos construir um novo tempo no conselho, evitando atritos desnecessários. A conselheira Nelci Barreiros também contribuiu com sua 
fala reforçando a total disponibilidade de construir e fortalecer as bases do conselho citando um pouco de sua militância em defesa do SUS. A conselheira Kênia Silveira 
também contribuiu com sua intervenção cumprimentando a mesa, e se colocando à disposição do conselho. O conselheiro Laércio dos Santos pediu fala e citou que 
está à disposição do conselho e que está rodando as unidades de saúde para acompanhar os trabalhos que estão sendo apresentados ao conselho. A conselheira Vânia 
pediu fala, reforçando a importância de termos responsabilidade com as questões do conselho, e ponderou sobre a eleição e indicação do seguimento trabalhador para 
composição da mesa diretora, a conselheira Vera Ferreira interviu informando como ocorreu o processo de eleição e indicação do segmento dos trabalhadores. O conse-
lheiro Cleber de Faria acrescentou que precisamos nos unir em prol da saúde do município, e que o Conselho é formado por várias pessoas que pensam coisas distintas 
reforçando a necessidade de prevalecer o diálogo para construir melhorias. Encerrando a reunião a conselheira Vera Ferreira pediu para que encerrássemos a reunião 
realizando a oração do Pai Nosso, uma vez que é uma oração universal, reforçando o respeito a todos presentes. A presidenta do CMSC Vera Ramos encerrou a presente 
reunião. Não havendo mais nada a tratar, eu, Lucas Davidson Guedes, lavro esta ata que será publicada no Diário Oficial de Contagem.
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Ata Nº 15/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC). 
No dia 10/10/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira, Vera Lucia Oliveira Ramos, 
Elaine Ferreira da Silva, Keila Bohrer da Mata, Eusmar Macedo Gomes, Lucas Davidson Guedes, Vânia Maria de Souza, Maria José Pinto, Rosaria Nicolau da Silva, Laercio 
dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Jessica Natascha, Manoelzito José da Costa, Reiner Gotschalg, Carolina Silva Castro, e os suplentes Junia Celia de Medeiros 
Silva, Rosemary Nicolau da Silva, Rui de Sena Paulo Filho, José Francisco dos Santos, Kenia Silveira Carvalho, Carolina Silva Martins, e tiveram suas faltas justificadas as 
conselheiras Nelci Barreiros da Silva, Rita de Cassia Pio Vieira Maciel, e Sandra Marilene P. Guedes. Após composta a mesa, a Vice-presidenta do conselho conselheira 
Maria José deu início a reunião pedindo um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia ocorrida em Janaúba. Depois de respeitado o período de silêncio, a 
conselheira Maria José deu seguimento a seu pronunciamento lendo a pauta a ser tratada na reunião e solicitando inclusão de pauta para apresentação das denúncias 
sobre o Transporte Sanitário, depois de submetido a plenária, foi realizada a inclusão da pauta. Dando seqüência a reunião, foram apresentadas as atas anteriores para 
serem aprovadas pela plenária (Ata Nº 014/2017 – reunião extraordinária e Ata N° 013/2017 – Reunião Ordinária). Seguindo a reunião a conselheira Vânia pediu a pa-
lavra, solicitando a leitura das atas que irão à votação, uma vez que não as recebeu em tempo hábil, fala reforçada pela conselheira Vera Lúcia Ferreira. Prosseguiu-se a 
leitura das atas. Antes da leitura, a conselheira Maria José pediu a palavra Justificando a ausência dos conselheiros Rita e Cleber. Também foram justificadas as ausências 
das conselheiras Sandra Marilene P. Guedes e Nelsi Barreiros da Silva. Após, deu-se seqüência lendo as leituras das atas. Após a leitura das atas, as conselheiras Vera 
Lúcia Ferreira e a conselheira Vânia pediram alterações na ata N°013/2017, falas reforçadas pela conselheira Kênia. Sendo assim foi decidido que serão realizadas as 
alterações na ata. Uma vez que a ata 013 não foi aprovada, foi preciso adiar a aprovação da ata Nº 014/2017 – da Reunião extraordinária, ficando as duas atas para 
serem relidas e aprovadas na reunião do dia 14/11. Após, a servidora Ivana foi convidada a realizar a apresentação em telão para todos os conselheiros sobre a Carteira 
de Serviços da Atenção Básica para apreciação da plenária. Após a apresentação da servidora Ivana, também foi realizada a apresentação das denúncias de erros 
encontrados no Transporte Sanitário Municipal que foi procedida por um amplo debate. Após, foi retomada a composição da mesa. A conselheira Maria José interviu 
falando sobre as responsabilidades do Conselho, reforçando que no próximo período deverá ser realizada a eleição dos novos conselheiros. Em seguida passou se a 
apresentação da pauta solicitada pela Secretaria de Saúde sobre a devolução de recursos financeiros oriundos de 3 propostas de emendas parlamentares quais sejam: 
1 – 14237130000113007 relativa a construção UBS Bandeirantes cadastrada e não construída pela gestão anterior – cancelada pela portaria MS 21 de 03 de janeiro de 
2017 única parcela recebida valor R$ 102.400,00 ( Cento e dois mil e quatrocentos reais ) 2- 18715508000111005 referente construção academia da saúde que teve 
utilização pela gestão anterior para compra de equipamentos e não para obra como descreve na proposta valor a ser devolvido R$ 36.000,00 ( trinta e seis mil reais). 
3- 14237130000116010 proposta cadastrada para construção UBS Bela Vista porte II devolução por adequação, a outro porte que atende a melhor a necessidade do 
município. Ressalta que posteriormente já foi cadastrada nova proposta para UBS tipo IV. Valor a ser devolvido R$ 163.200,00 ( cento e sessenta e três mil e duzentos 
reais), após discussão, foi colocado para votação tendo sido aprovado pela maioria. Sendo aprovada a devolução do recurso. (Foi deliberado que o tema será levado 
á Câmara Técnica. Não havendo mais nada a tratar, foi finalizada a reunião onde eu, Lucas Davidson Guedes, lavro esta ata que será publicada no Diário Oficial de 
Contagem.

ATA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM Nº 16
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Contagem, situada à Praça Tancredo 
Neves, 200, bairro Camilo Alves, Contagem –MG, para reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares 
Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Lúcia de Fátima R.Ferreira, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Vânia Maria de Souza, Nelsi Barreiros 
da Silva, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Jéssica Natasha, Manoelzito José Costa, Reiner Gotschalg, Cleber de Faria Silva e Mário Cortellet ; membros conselheiros 
suplentes Maria Salete Santos, Ismênia Aparecida de Freitas, Rui de Sena Paulo Filho, José Granciso dos Santos, Kênia Silveira Carvalho,  e Tércio de Sales Morais.  A 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Vera Lúcia saudou a todos dando início aos trabalhos, passando a palavra para o funcionário da Secretaria Munici-
pal de Saúde, o médico veterinário, José Renato de Rezende Costa, assessor Técnico da Vigilância em Saúde que apresentou o Plano de Contingência  e o mapa das 500 
armadilhas, ovitrampas de combate ao mosquito Aeds Aegypti, que já estão instaladas no município. Ele explica o funcionamento das 500 ovitrampas e como o 
método vai funcionar em Contagem.   Ainda fala do recolhimento de lixo e das ovitrampras como mais uma ferramenta de combate às arboviroses. Fala também que já 
estão sendo realizadas nas escolas Campanhas de educação e conscientização. Além disso, a preparação da rede de saúde para evitar a letalidade das pessoas em casos 
de agravamento dos casos de doença provocadas pelo mosquito. Apresentou dados do LIRa (Levantamento de Índice Rápido). E lembra que cópia do Plano de 
Contingência já foi disponibilizada para o Conselho de Saúde. Eustáquio, de Nova Contagem, questionou que a Região do Vargem das Flores não está contemplada no 
mapa. José Renato respondeu que as regiões contempladas com as ovitrampas são áreas que estão no mapa e são áreas prioritárias consideradas de risco. Disse ainda 
que a capacidade do mutirão de limpeza depende da Secretaria de Limpeza Urbana que é uma parceira no combate ao mosquito. Sancler, questionou o quadro 
apresentado, se também está relacionado com a Febre Amarela. A conselheira Vânia ... ponderou que o acolhimento dos usuários não são bem feitos e que o 
laboratório não tem aparelho dentro das UPAS. Ressaltou demanda na UPA Sede, falando que ela por três vezes já contraiu a doença (dengue). Alegando que foi 
encontrado foco do mosquito no pátio da Transcon.  José Renato responde sobre a Febre Amarela falando sobre a vacinação em massa promovida pela Secretaria de 
Saúde e lembrando que faz o acompanhamento e que a notificação é em casos de Febre Amarela e compulsória. Sobre a limpeza urbana José Renato disse que o Plano 
de Contingência precisa de outras secretarias, com estrutura da limpeza urbana. Disse ainda que o Plano seria apresentado ao prefeito Alex de Freitas. Para encerrar a 
estruturação das unidades José Renato respondeu que já discutiu com o laboratório e gabinete a estrutura mínima para atendimento para garantir a assistência. Em 
resposta a questão de focos na Transcon diz que a Secretaria garante o acompanhamento do local e da região. Após discussão o Plano de Contingência das Arboviroses 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida é dada a palavra a Dr. Newton Lemos da assessoria de planejamento da Secretaria de Saúde para 
apresentação do relatório da 9ª Conferência Municipal de Saúde. Apresentou o documento que foi assinado pelo Secretário Bruno Diniz Pinto e pela Presidente do 
Conselho de Saúde, Vera Lúcia. Ele comenta que o relatório está elaborado com as propostas de intervenções por eixo, com os cinco grupos de discussão, nessa 
apresentação estão contidas os nomes dos integrantes e propostas escolhidas por tema. Informa que as 20 propostas mais votadas estarão incorporadas ao Plano 
Municipal de Saúde, as demais ficaram como sugestões. Disse ainda que a fita gravada de forma integral da conferência encontra se no CMS e na Assessoria de 
Comunicação da Secretaria de Saúde. Ao final da apresentação, a Srª Jessica, pede a palavra e fala sobre o esvaziamento da Conferência no final dos trabalhos, refere 
que muitos gestores deixaram o local. Dr Newton Lemos pondera e diz que em todos os seguimentos os delegados deixaram a Conferência. A Srª Maria José propôs aos 
conselheiros a votação do relatório, justificando a ausência do conselheiro Lucas que estava ausente, pois o mesmo estava fazendo prova. Com 14 votos e 1 uma 
abstenção o relatório foi aprovado. Em seguida a presidente Vera passa a conduzir a sessão, fala que foi solicitado à gestão  esclarecimentos quanto à Gestão 
Compartilhada. A secretária-adjunta, kênia Carvalho responde que houve uma reunião no gabinete do Secretário Bruno, convocada por ele para tratar exclusivamente 
deste assunto, onde estiveram presentes a grande maioria dos conselheiros, que na oportunidade a presidente não se encontrava presente, porém justificou sua 
ausência por motivos de saúde. Kênia se colocou à disposição para responder questionamentos e perguntou se seria necessário apresentar o histórico do que já foi 
realizado sobre o assunto, pois a secretaria dispõe de uma memória com datas e atas de todas as reuniões. Vera esclarece que houve reuniões e que pediu uma câmara 
técnica para trabalhar o edital da OS para sanar dúvidas. Fala ainda, que pretende montar uma comissão para estudar o edital na íntegra junto à gestão. Sr. Paulo pede 
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a palavra e alega que estava de férias, que a convocação para reunião no gabinete do secretario fora feita por telefone e que na ocasião o secretário Bruno Diniz 
esclareceu todas as dúvidas, mas não teve convocação, nem documentação. A Srª Kênia Carvalho responde que a convocação foi encaminhada ao Conselho Municipal 
de Saúde e foi feita a ata dessa reunião. A Srª Nelsi, disse que os conselheiros deveriam ser convocados para reuniões junto ao Ministério Público. SrªJéssica esclarece 
que a mesa diretora esteve com o prefeito, pois tem autonomia para tomar decisões, ela disse que o prefeito disse que está de portas abertas, a mesma considera que 
não foi legal as pessoas irem ao MP antes de ouvir o lado da Secretaria de Saúde,  refere-se às denúncias feitas pela mesa diretora nas redes sociais e junto ao 
Ministério Público. A secretaria - adjunta Kênia Carvalho fez um registro dizendo que os conselheiros da gestão não foram consultados nem tão pouco informados que 
haveria uma denuncia que isso os deixou incomodados e que possivelmente fariam uma carta de repúdio. Esclareceu que a gestão sempre esteve aberta ao diálogo que 
a proposta já havia sido apresentada ao Conselho pelo Secretário, que foram feitas várias outras apresentações públicas e que ao invés de trazer novos questionamen-
tos da gestão os membros da mesa diretora optaram por procurar o Ministério Público, o prefeito e postar vídeos em redes sociais e não a própria gestão para solicitar 
esclarecimentos. Tércio Salles esclarece que a mesa diretora não tem poder de tomar decisão e, sim, encaminhar os trabalhos. Vera esclareceu que o ofício enviado à 
secretaria não possui sua assinatura. Neste momento passa-se a palavra para o motorista Jamir que agradece os ortopedistas do HMC pelo bom trabalho que vem 
sendo realizado e em seguida, fala que protocolou no Conselho Municipal de Saúde um documento contendo denúncias de fatos que ele considera que necessitam ser 
esclarecidos e começa a relatá-los: médico usando carro da secretaria para ir a casamento, contrato de cooperativas, em que motoristas não são proprietários dos 
veículos e que não possuem carteira de trabalho assinada, além de carros disponíveis 24h para gestores. Falou das cobranças com os servidores motoristas e que 
pacientes do SAD precisam receber medicação de 12h em 12h e não estão recebendo porque os profissionais chegam atrasados, que a casa da gestante, final de 
semana não tem profissionais suficientes e que quando necessário as pacientes irem às consultas, elas vão com o motorista sem ter um técnico de enfermagem junto. 
Disse ainda que teve notícias que a coordenação de zoonoses solicitou que fosse colocado ar condicionado na parte traseira dos carros de transporte de animais, e que 
acredita que isso não é padrão do Ministério da Saúde. Reclamou da reforma do prédio do transporte programada para o segundo semestre de 2016, o que não 
ocorreu, em 2017 também não, que o secretário esteve lá e fez a promessa de reparos, pois o prédio apresenta rachaduras e riscos de desmoronamento e não possui 
chuveiro. Fala que acredita que muitas dessas denúncias são de conhecimento da gestão. Fala que existe um veículo usado pela  secretária-adjunta Kênia Carvalho, que 
o mesmo fica a disposição 24 horas por dia, que tem apuradas as kilometragens deste veículo, que é carro contratado pela empresa credicar. Ele questiona que a 
secretária-adjunta não recebeu nenhuma punição por utilizar o veículo público e pede ao Conselho que verifique as denúncias para dar transparência à gestão. Em 
seguida, a Sra. Cássia Simone, ex- presidente do Conselho de Saúde pede a palavra e relata que as denúncias sobre o Cismep e privatização da UPA JK, feitas por ela, na 
última gestão, estão sendo apuradas por uma auditoria. Ela diz que se sente aliviada com a sensação de dever cumprido. Que sofreu muito na ultima gestão, com o 
descaso da saúde pública no município de Contagem. Ela agradeceu ao Secretário Bruno Diniz, pelo apoio que recebeu e falou da sua incansável luta pela saúde. Além 
disso, agradeceu aos colegas que  ajudaram-na a organizar a Sede do Conselho e quando deixou a presidência elaborou um relatório à sucessora Vera Lúcia. Questio-
nou ainda que em seu relatório as datas das Câmaras Técnicas e eleição do Conselho já estavam definidas e até o momento ainda não haviam sido realizadas. A Srª 
Cássia Simone disse que, ao ser questionada pelo MP sobre sua saída do Conselho, respondeu que foi por decisão dela e que não precisa ser conselheira para ser 
fiscalizadora da saúde, pois sua militância já vem de anos. Disse aos auditores que não tem intenção de voltar, mas preza pela legalidade e transparência. Novamente 
agradeceu ao secretário Bruno Diniz, a secretária – adjunta Kênia Carvalho e ao Superintendente de Urgência e Emergência, Cleber Faria. Lembrou que conselheiros 
afastados durante as últimas eleições estão impossibilitados de concorrer nas eleições do Conselho e que vai fiscalizar. Em seguida, a técnica de enfermagem Cleunice, 
solicita a palavra para agradecer ao Conselho pelo apoio depois de ter denunciado condições de trabalho na unidade a qual trabalha. Citou os nomes das Sras. Jéssica e 
Vânia. Em sua fala disse que direitos dos usuários não estão sendo respeitados. Que ela se sente perseguida, que tem conhecimento de um documento feito pelos 
profissionais da equipe, assinado inclusive pela gerente e que a diretora de distrito recebeu o documento e o mesmo fere sua moral. Pede o acompanhamento da 
situação pelo conselho por sentir que sofrerá prejuízo pessoal e profissional. Ela fala ainda, da falta de medicamentos e papel na unidade. Em seguida é dada a fala a 
Rafaela diretora SINDSAÚDE Contagem, que refere que o SINDSAUDE acredita estar sendo perseguido pela atual gestão. Refere não estar supresa com essa postura. Em 
sua fala relata que no segmento trabalhador, já existem denúncias feitas aos órgãos da justiça, como Promotoria e Ministério do Trabalho. Fala que a gestão não aceita 
a participação do SIDSAUDE como membro sob o argumento de que não possuem carta sindical. Fala que não são inimigos da gestão, mas defende sua posição ao 
reafirmar o compromisso com o trabalhador. Vera pede a fala e disse que tem oferecido todo apoio ao caso da Cleunice, o conselheiro Laércio pede a gestão que apure 
as denúncias com rigor. Ainda fala do laboratório que saiu Labclin e entrou Santa Casa, mas denuncia que no CESU, pessoas estão chegando antes de meio dia e 
exames não estão sendo entregues. Jéssica em sua fala defende o valor da vida das pessoas tanto usuários como trabalhadores. Fala que pessoas estão morrendo por 
falta de exames, e reconhece que a gestão está tentando colocar em ordem e pede que o Conselho se atenha aos fatos que realmente merecem atenção para serem 
discutidos. Pede a técnica de enfermagem (Cleunice), que denunciou a perseguição que dê os nomes das pessoas que estão perseguindo a trabalhadora. Pede ainda 
que os postos de saúde sejam mais assistidos, já que segundo ela, existem postos sem médico. O CAIC foi roubado por estar com as portas abertas. Em seguida, 
Marcelo Grilo fez algumas ponderações e fala de como o Conselho está “desandado”. Criticou o início da reunião que começou sem quórum do segmento gestor. 
Denunciou também a folha de ponto de alguns motoristas assinadas sem o mês ter terminado. Ainda disse que não precisa de cargo comissionado, relembrou como 
sofreu nas últimas gestões por denunciar os problemas e o descaso com a saúde pública do município. Ele fala ainda de pessoas que assumiram cargos comissionados e 
que não são moradores da cidade: “aventureiros com cargos de chefe quem tiver achando que aqui é casa da mãe Joana vai cair todo mundo”. Segundo ele, ainda 
recebe denúncias e que pretende passar para o prefeito. Srª Nelsi pede a fala e diz que concorda com a Jéssica, pois existem assuntos mais importantes para tratar nas 
reuniões de Conselho de Saúde. Chama a atenção dos presentes pela seriedade dos assuntos que são discutidos pelo Conselho Municipal de Saúde e afirma que saúde 
é direito de todos e pede a Srª Vera que convide pessoas competentes para fiscalizar as finanças da saúde. A srª Jane apresenta para conhecimento uma cópia do oficio 
entregue ao prefeito que se trata de questões ambientais. Srª Vânia disse que o Conselho foi prontamente ao local apurar as denúncias da Cleunice, como falta de 
material e materiais colocados em locais impróprios, falta de gerência, folhas de ponto assinadas sem a pessoa estar presente, além do acolhimento aos usuários que 
não estão sendo realizados. Ela fala ainda que o Conselho fez diversas reuniões para apurar a situação e está acompanhando o caso. Encerrou sua fala pedindo ao 
Conselho para visitar o almoxarifado da Saúde. Cleber Faria também relata sua decepção pela a forma como as reuniões do Conselho estão sendo conduzidas, pois 
acredita que não está com finalidade de saúde pública. Para ele, não adianta só cobrar da gestão e que as pessoas que estão trabalhando no governo hoje, são pessoas 
sérias, pais de família e que não é justo serem massacrados e julgados como forasteiros e pede respeito. Segue sua fala dizendo que todas colocações devem ser 
apuradas, deixa claro como trabalhador da saúde do Município de Contagem que é gestão, usuário, amigo e colega de trabalho. Segue na sua fala dizendo que a 
reunião do Conselho foi usada para tratar de assuntos administrativos e não de saúde pública. Rafaela SINDSAUDE, diz que tratar de assuntos administrativos 
relacionados à saúde do trabalhador também é saúde e deve ser tratado nas reuniões de conselho. Que Cleber está sendo agressivo, mas que isso não a amedronta, 
que a gestão precisa respeitar o trabalhador. Cleber pede para que registre em ata que em momento algum interrompeu fala de ninguém, disse que o caso de Dona 
Cleunice precisa ser apurado e deverão ser ouvidos os dois lados. A presidente Vera pede ordem e respeito.  Pediu ajuda a mesa para discutir saúde pública e que 
assuntos administrativos sejam tratados com a gestão. Cleber pede que conste em ata que a presidente do Conselho é do segmento trabalhador e isso é respeito ao 
trabalhador da saúde. É dada a palavra a Sra Kenia Carvalho, que fala que a reunião está tumultuada, que poderia responder a todos os questionamentos do Sr Jamir 
porém solicita que encaminhe a ela as demandas apresentadas que serão prontamente apuradas e respondidas. Disse que está para o trabalho sempre com compromis-
so. Convida o Sr Jamir para ir ao gabinete da Secretaria de Saúde para discutir os assuntos abordados. Kênia fala ainda para Sra Vera, presidente do Conselho que a 
gestão não tem recebido as denúncias e demandas, mas que algumas delas aparecem apresentadas para outros orgãos que a intenção da gestão não é cercear nenhum 
direito, mas antes do encaminhamento a outros órgãos é desejável que os assuntos sejam discutidos com a gestão para serem apurados e respondidos. Rainner pede 
palavra e orienta que as denúncias feitas pela Sra Jane sejam encaminhadas a pasta do meio ambiente. Ainda fala que todos os sindicatos foram chamados pela gestão 
para discussão sobre interesses dos trabalhadores e o SindSaúde não possui carta sindical, mesmo assim participou das discussões na campanha salarial de 2017, disse 
que a réplica poderia ter sido dada a representante do SindSaúde, mas ela deixou a sessão. Fala que o Conselho também é local de denúncias. A presidente Vera Lúcia 
agradece as representações e reafirma que o conselho está disponível para todos. O Motorista Jamir pede a replica e deixa claro que não tem nenhuma questão pessoal 
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envolvida sua intenção é preservar o dinheiro público. Cleunice também pede réplica e diz que ainda é um bebê no Conselho e que denunciou por ser questões públicas 
de desperdício e sua reclamação tem haver com o coletivo de Contagem. Cleber Faria fala que infelizmente foi interrompido e que com certeza a gestão vai apurar e 
disse concordar com a situação da técnica Cleunice. Nada mais havendo a tratar, nós Vera Lúcia Oliveira Ramos e Cleber de Faria Silva,  lavramos a presente ata que 
após aprovada em plenária segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem (DOC).

Ata Nº17 /2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), ocorrida no dia 30/11/2017 - no Auditório da FAMUC. Estavam presen-
tes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Vânia Maria de Souza, Nelsi 
Barreiros da Silva, Rosária Nicolau da Silva, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Manoelzito José da Costa, Cléber Faria Silva, Carolina Silva 
Castro e João Pedro Laurito e os conselheiros suplentes,  Júnia Célia de Medeiros, Rosemary Fátima Nocolau da Silva,  José Francisco dos Santos, Kênia Silveira Carvalho, 
Aliny Cristina Vasconcelos, Tércio de Sales Morais e Ronaldo Wagner Contijo. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros: Bruno Diniz Pinto, Mário Cortellet. 
Após a constatação de quórum, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira convidou para compor a 
mesa do CMSC, Sr. Cleber de Faria Silva, primeiro secretário, representando o segmento gestor, Maria José Pinto, representando o segmento usuário. Assim Iniciando 
a reunião desejando boa tarde e bons trabalhos a todos. A presidente cumprindo a pauta da reunião, convidou Dr. Túlio médico do CEREST – Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador, para explanar sobre o CEREST.  Na apresentação Dr. Túlio informou sobre a composição, Calendário anual de reuniões e plano de ação da CIRST 
(Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Após a apresentação foi colocado em votação a apresentação e consequentemente a composição, ficando aprovados 
da seguinte maneira, 14 (quatorze) votos a favor e 2 (dois) votos abstiveram. Dr.Túlio em sua participação final se coloca a disposição para voltar ao conselho para 
falar um pouco mais sobre as ações do CEREST,  por se tratar de um assunto de interesse a todos. Dando sequência a pauta a presidente convidou o Sr Éderson, Vice 
presidente do Conselho Estadual de Saúde, para ministrar palestra sobre a importância do Controle Social. Éderson agradeceu o convite e deu início a explanação 
falando sobre a construção do Sistema Único de Saúde, da sua importância na vida do cidadão, salientou que todos devem lutar para manter os direitos já conquista-
dos, apresentou as legislações que consolidaram o Controle Social e da importância que cada conselheiro tem ao ter conhecimento das mesmas. Dando sequência, o Sr. 
Éderson discorre sobre as responsabilidades e deveres dos conselheiros, da importância de representar a população e de dar a devolutiva às pessoas. Caminhando para 
o final da apresentação o Sr. Éderson relatou que foi procurado por membros do Conselho Municipal de Saúde, afirmando que apresentava dúvidas acerca do processo 
de Gestão Compartilhada, que não conhece o processo para opinar e que conhece apenas um dos lados, que seria interessante entender os dois lados. Kênia Secretária 
Adjunta de Saúde reafirma que o desejo da gestão sempre foi de esclarecer toda e qualquer dúvida sobre o processo, que a presente reunião fora solicitada pelo 
Secretário onde uma das pautas era justamente a gestão compartilhada, conforme solicitação protocolada via ofício junto ao CMSC. Kênia ressalta que a pauta não foi 
acatada, a mesma sendo retirada pela mesa diretora, e que a presidente do Conselho informou que a pauta referente a gestão compartilhada havia sido retirada tendo 
em vista que o Conselho teria suas pautas urgentes a cumprir. Kênia então voltou a afirmar que mesmo a pauta sobre gestão compartilhada ter sido retirada, a gestão 
se colocava à disposição para discutir a qualquer tempo, e que tem solicitado isso constantemente, tem ofícios protocolados que comprovam essa disponibilidade. 
Éderson fala que então faz se necessário agendar uma reunião específica para discutir o tema, que entende que a intenção de implementar um processo de Gestão 
Compartilhada deve ser apreciada e aprovada em plenária do conselho, Kênia questiona baseado especificamente em qual legislação faz esta  colocação ele fala que 
não há uma legislação específica porém sendo o Conselho uma instância deliberativa que entende haver necessidade de aprovação, Kênia diz que há divergência com 
relação a este entendimento pois o critério é muito subjetivo. Ederson sugere que seja agendada uma reunião com o Ministério publico para tentar dirimir esta questão. 
Sr. Laércio e Sr. Paulo reforçam que há divergências de opinião mesmo entre os conselheiros sobre este assunto e que antes do encaminhamento ao Ministério Público é 
necessário que haja um entendimento entre os conselheiros ao que todos concordam. Ficou acordado em plenária que haverá uma reunião específica para tratar deste 
assunto. Abertas as inscrições para perguntas, Vera questiona a Édersom, qual é a autonomia da mesa diretora, se a mesa diretora em frente às Urgências pode tomar 
decisões? Edersom responde que, a mesa tem função executiva e não deliberativa, não podendo tomar decisões em nome do Conselho. Que deve se estar atento a 
discriminação das atribuições no regimento interno. A Conselheira Lúcia, questiona a Éderson se uma pessoa que está no conselho representando o segmento usuário e 
passa a ser trabalhador da saúde pode permanecer como usuária? Ederson responde que, não, que esta situação é irregular e que se existir precisa ser corrigida. Jéssica 
diz que entende que Lúcia se referiu ao caso dela que era usuária e agora trabalha em uma empresa contratada; a Prestar Serviços para a saúde de Contagem, fala 
que se sente traída por alguns colegas conselheiros que estão tratando o tema “pelas costas”, fala que representa sua comunidade e que sempre trabalhou em prol do 
povo e que continuará trabalhando, que muitos não gostam dela porque ela defende os usuários e fala a verdade quando precisa inclusive de negativa de atendimento 
de trabalhadores aos usuários. Que se sente muito chateada e que não é necessário que ninguém peça o seu afastamento do Conselho, que ela mesma o faz neste 
momento, pedindo afastamento definitivo. Porém não deixara de atuar pelo povo de Contagem. Conselheira Lúcia solicita que conste em ata, que após sua fala, a Srª 
Jéssica ameaçou a ela e a conselheira Maria José verbalmente em plenária. Retornando às perguntas, João Pedro questiona a Éderson o que o Conselho Estadual está 
fazendo em relação à imensa dívida que o Estado tem para com os municípios? Éderson diz que o Conselho Estadual tem abordado o tema, que participa de uma 
comissão sobre a questão dos medicamentos, mas que esta é uma questão para além do conselho Estadual, que recentemente acionou o Ministério Público para que 
seja tomada uma providência conjunta com relação a isso. João questiona ainda, se toda licitação no Estado passa pelo Conselho Estadual? Éderson responde que nem 
todas, mas as mais importantes sim. Eusmar coloca que gostaria de saber com certeza jurídica sobre a necessidade de se aprovar ou não no Conselho as licitações. Já 
finalizando o Sr. Éderson sugere uma agenda entre Conselho e a Gestão para uma nova apresentação e apreciação dos conselheiros referente a Gestão Compartilha-
da. De imediato foi aceito por ambas as partes e agendada a reunião para dia 11/12/2017 no auditório da Famuc. Srª Nelci solicita que se verifique com os municípios 
vizinhos, principalmente Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, ações para combater a febre maculosa, uma vez que, ocorreu um óbito na região do bairro Nacional. 
Dessa forma a conselheira Maria José que neste momento presidia a sessão deu como encerrada reunião. Eu, Cleber de Faria Silva, primeiro secretário do CMSC, lavrei a 
presente que, após aprovada em plenária segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem.

Ata Nº18/2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 11/12/2017, às 17h 30min, no auditório da Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC (MG), situada na Avenida General David Sarnoff, 3113, Cidade Industrial, foi realizada a Reunião Extraordiná-
ria do CMSC, estavam presentes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Paulo Simão dos Santos, Vera Lucia Oliveira Ramos, Elaine Ferreira da Silva, 
Eusmar Macedo Gomes, Lucas Davidson Guedes, Maria José Pinto, Rosária Nicolau da Silva, Laércio dos Santos, Manuelzito José da Costa, a trabalhadora suplente Júnia 
Célia de Medeiros, o Usuário Suplente José Francisco dos Santos, Gestores Titulares Bruno Diniz Pinto, Cléber Faria Silva, João Pedro Laurito Machado e os Gestores 
Suplentes Kênia Silveira Carvalho, Aliny Cristina Vasconcelos e Tércio de Sales Morais. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Vera Lúcia, abriu a reunião 
cumprimentando todos os presentes. O conselheiro e Secretário Municipal de Saúde de Contagem, Bruno Diniz, iniciou sua fala apresentando novamente a proposta de 
reorganização dos serviços de Urgência e Emergência do Município. Após a apresentação foi aberta para esclarecimentos onde a conselheira Vera Lúcia falou sobre sua 
colocação na Rede de Saúde como funcionária de carreira e a preocupação com a população do município. Segundo ela, o Conselho não discutiu o processo interna-
mente e que o mesmo já se encontra em andamento e que ela não é favorável, pois entende que este não é o momento de se fazer Gestão Compartilhada, terceiriza-
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ção. Vera agradece ao Secretário pela disponibilidade em abrir a discussão novamente junto ao Conselho, porque o Conselho é um órgão muito importante. Ela ressalta 
a importância do Conselho junto às ações propostas da Secretaria de Saúde. Neste momento o Secretário Bruno Diniz, interrompe a fala e reafirma a importância do 
Conselho, citando as reuniões que já foram realizadas por ele e sua equipe, reunião com Magistrados, Promotores e Defensoria Pública, reunião com Conselho 
Municipal de Saúde, reunião com servidores e funcionários das UPA’s: Sede, Ressaca, Vargem das Flores e Petrolândia. Oito reuniões com funcionários do Hospital 
Municipal de Contagem e Centro Materno Infantil. Duas audiências públicas na Câmara dos Vereadores. Outras duas reuniões para alinhamento da Gestão Comparti-
lhada, sendo uma com a mesa diretora do Conselho na sala da secretária adjunta, Kênia Carvalho. Dando sequência foi aberto o espaço para perguntas dos conselhei-
ros, iniciando, o Sr. Paulo fez três perguntas para o secretário, sendo a primeira pergunta: O senhor como gestor e conhecedor de leis gostaria de saber se essa O.S 
precisa da aprovação do Conselho? ; segunda pergunta: O contrato dessa O.S será por quanto tempo?  E terceira pergunta: E o RH, os funcionários efetivos da FAMUC 
serão gerenciados por quem? O secretário Bruno Diniz responde que não tem ninguém inventando novo dinheiro para a saúde de Contagem, a idéia é reduzir custos 
com os recursos que já existem no município. Ele relata que hoje são gastos R$ 240 milhões e objetivo é diminuir entre R$ 24 a R$ 30 milhões ano. Informou ainda que 
está tomando medidas de gestão que no caso, já deveriam ter sido tomadas há anos, ressaltado que ele, nem o Conselho são culpados pelo desastre da saúde de 
Contagem. Segue sua fala relatando que o diretor da Vigilância em Saúde, Tércio, que já foi conselheiro conhece bem as dificuldades, já que não adianta querer fazer 
se não tem apoio, nem respaldo, nem a busca por inovação. Continua dizendo que é uma vergonha Contagem a terceira maior cidade de Minas ser tudo no papel, “é 
um vexame”, uma FAMUC que nunca prestou contas. Alertou aos conselheiros a abrir processo no Ministério Público pelas mortes dos contagenses contra a quem 
autorizou o fechamento da cardiologia, quem reduziu leitos. O secretário reforça em sua fala dizendo que se não houver medidas sérias agora, daqui a três anos terá 
que reduzir o que tem e esse não é o desejo da gestão. É necessário ampliar o que tem, que é 100% público, 100% SUS. Falou ainda que o projeto que terá a gestão do 
município com 100% SUS, será realizado gastando-se menos, e com isso vai poder ampliar a Atenção Básica, melhorar UPAS, implantar cardiologia, abrir novas equipes, 
investir nas cirurgias, passar a operar as pessoas dentro do próprio ano, reforçou que é muito triste o paciente esperar oito, nove anos. O secretário Bruno Diniz falou 
sobre as visitas aos locais que já utilizam esse modelo de gerenciamento como o Hospital Albert Ainstein, Hospital do Câncer de Uberaba, etc. Disse que não existe 
mágica na saúde e que essa é a forma mais rápida de propor mudanças. O Secretário relatou ainda que foi o maior erro achar que só a UPA Jk  resolveria todos os 
problemas. Quanto aos servidores, o Secretário respondeu que são da Secretaria Municipal de Saúde, e que cabe a O.S gerenciar a equipe, programar férias, etc. 
Relatou ainda que hoje em dia o maior problema são os atestados médicos, inclusive em feriados como no último, só o Hospital Municipal foram 35% de falta. São 600 
funcionários apresentando atestado de três a 10 dias por mês. O secretário segue dizendo que está apresentando um projeto para mudar a realidade da Rede de 
Urgência e Emergência de Contagem. Sobre a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde o secretário afirma que é uma decisão do plenário de votar ou não, e que a 
gestão presta com toda a clareza e transparência todos os esclarecimentos, mas defende a posição ao responder que em nenhum momento a Gestão deixou de prestar 
explicação, esclarecer dúvidas e chamar para o diálogo. E segue dizendo que um problema do Conselho Municipal de Saúde que precisa melhorar, a secretaria 
executiva, falando que não faz ata, e que a gestão pede reunião, faz oficio, mas a resposta não chega, e por isso não aceitaria falar que a gestão não tem transparên-
cia. Neste momento, o secretário mostra um documento datado em 31/10 com as respostas solicitadas pelo Conselho Municipal de Saúde com relação à gestão 
compartilhada que foi protocolada e recebida por Marilza. O conselheiro Lucas alegava não ter recebido. O secretário segue dizendo que dessa forma fica difícil 
desenvolver o trabalho com tamanha falta de organização. Ele pede respeito falando da seriedade da sua equipe. Passando a fala para a Srª. Vera que pergunta: o JK 
ainda é uma OSCIP? Bruno Diniz responde que é uma Organização Social. Vera segue dizendo que as Câmaras Técnicas do Conselho têm solicitado a participação da 
UPA JK nas câmaras que nunca foram apresentadas. Neste momento a Sra. Maria José complementa dizendo que só conseguiram uma reunião para falar sobre o 
laboratório e UPA. Bruno Diniz interrompe a fala dizendo que o maior problema do Conselho é que as demandas ficam só no verbal,  não chegam até ele. O secretário 
afirma que formalizou para o Conselho Municipal de Saúde pedindo todas as demandas e reclamações. Vera Lúcia interrompe falando que nesta semana foi encami-
nhado uma demanda do Arpoador, o Secretário entra dizendo que  um oficio de um ano inteiro de trabalho é muito pouco diante das demandas do município. O 
Secretário segue dizendo que não adianta ter reunião de Conselho local se as demandas não chegam na Secretaria de Saúde. O Secretário diz que a atual secretária-
executiva, liga para os locais, mas não avisa ao gestor onde estão os problemas. Sr Paulo pergunta o prazo de contrato quanto tempo de duração, Bruno Diniz 
responde: três anos, com correção de IGPM que está dando 2% por ano. Segue respondendo que qualquer contrato de interesse do Poder Público pode ser prorrogado 
por sessenta meses, e a avaliação é quadrimestral, se não alcançar metas e indicadores conforme consta no edital perde 15% do contrato. Vera Lúcia interrompe 
perguntando quais são os indicadores, Bruno Diniz informa que estão no edital. Sr Paulo questiona se o Conselho recebeu o edital, Bruno Diniz responde que Conselho 
e promotoria receberam, inclusive falando da reunião com a promotora da Saúde para discutir o edital e também com a defensora pública. O secretário alerta sobre os 
ruídos e afirma que o trabalho precisa ter seriedade.  Lucas alega que muitos não são contra o modelo de O.S, e que ele, particularmente acha que não é o momento 
pelos números que já apresentam avanços, por que não continuar sem a OS. João Pedro fez um comentário falando que está no hospital desde o dia 2 de janeiro de 
2017 e que tem uma equipe capacitada para fazer mais coisas, mas não tem instrumento. Cita umas das questões que é o RTU para cirurgia de próstata. A gestão fez a 
licitação em janeiro e até hoje não chegou um aparelho que custa R$ 4 mil, a empresa que ganhou não consegue entregar, a equipe sabe fazer e não pode. Bruno Diniz 
fala que não pode cancelar o processo. Falando que passou da hora de fazer coisas que há 20 anos já são realizadas no mercado. Temos que avançar pra isso. O.S no 
Brasil tem essa conotação devido às pessoas e não o processo e é uma das melhores práticas, tem que tirar a conotação política e ver as necessidades da população. 
Bruno Diniz ressalta ainda, a importância da qualificação no processo de contratação. Cleber Faria destaca que é necessário fazer o encaminhamento e monitoramento 
da O.S, e que o Conselho não participa por falta de organização interna. Bruno Diniz entra dizendo que há três meses se discute o mesmo assunto de O.S. Neste 
momento inicia-se a discussão para entrar em pauta a votação. Lucas conduz a votação que termina com a aprovação da continuidade do processo da Gestão 
Compartilhada, tendo quinze titulares votantes. Na votação: Doze votos a favor; três votos contra que são dos conselheiros Manoelzito, Lucas e Vera Lúcia de Oliveira 
Ramos e duas abstenções. Manoelzito solicita que conste em ata que ele estava votando contra, mas estava torcendo para que desse tudo certo e que defende o SUS 
em todos os sentidos. Sr. Paulo diz que houve uma votação anterior onde fora aprovada em plenária a colocação de votação de aprovação da O.S e nessa votação 
resultou em quatorze votos a favor e um voto contra. Sr. Laércio absteve seu voto porque tem dúvidas com relação à Gestão Compartilhada, defende que seja realizado 
concurso público. Feitas as discussões e deliberações em plenária, nada mais havendo a tratar, a Presidente Vera Lúcia declarou encerrada a reunião. Eu, Cleber de Faria 
Silva, Primeiro Secretário do CMSC, lavrei a presente ata, que após aprovada em plenária, segue para ser publicada no Diário Oficial do Município de Contagem.

Ata Nº 19/2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), realizada no dia 13/12/2017, às 17h30min, no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Contagem, onde estavam presentes os conselheiros titulares, Vera Lucia Oliveira Ramos, Elaine Ferreira da Silva, Eusmar Macedo Gomes, Lucas Davidson 
Guedes, Vânia Maria de Souza, Nelci Barreiros da Silva, Maria José Pinto, Rosária Nicolau da Silva, Laércio dos Santos, Manoelzito José Pinto, Cléber Faria Silva, Carolina 
Silva Castro e os conselheiros suplentes, Rosemary Fátima Nicolau da Silva, Ismênia, Aparecida de Freitas, Rui de Sena Paulo Filho, Gilson Gonçalves de Freitas, José Fran-
cisco dos Santos, Aliny Cristina Vasconcelos, Ronaldo Wagner, Kênia Silveira Carvalho, Carolina Silva Martins e Tércio de Sales Morais A abertura da reunião se deu com 
o Hino Nacional e o Hino da Cidade de Contagem-MG. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Vera Lúcia, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes, 
e em seguida deu a palavra para a conselheira Maria José. A partir de então a conselheira supracitada falou sobre o Regimento do Conselho Municipal de Saúde de 
Contagem e suas alterações, salientou que o regimento usado atualmente é do ano de 2013, aprovado em Conferência da Saúde e que o regimento do ano de 2016, 
não houve convocatória para ser aprovado. Maria José afirmou que não houve tempo suficiente para analisar o novo regimento, porém, por causa da eleição tem a 
necessidade de alterar o artigo 6º do atual regimento que cita o número de conselheiros e também o surgimento de um novo distrito, passando de vinte conselheiros 
para trinta e dois conselheiros, sendo dezesseis do segmento usuário, oito do segmento trabalhador e oito do segmento gestor. Após as explicações a conselheira Maria 
José, passa-se a palavra para a conselheira Kênia, que faz a apresentação do texto do artigo novo para substituir o atual. Kênia também salienta o esforço da conselhei-
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ra Maria José na confecção do novo regimento do CMSC e sempre com muita dedicação, regimento este, que já foi enviado para os conselheiros. As explicações dos 
artigos tirando dúvidas para alteração do regimento foram realizadas. Logo após, foi colocado em votação a alteração do artigo 6 do atual regimento do CMSC, sendo 
aprovado com doze votos a favor e duas abstenções. Após a aprovação a presidente Vera Lúcia encerrou a reunião. Eu, Cleber de Faria Silva, primeiro secretário do 
CMSC, lavrei a presente que após aprovada em plenária segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem. 

Ata Nº 20/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), realizada no dia 23/01/2018, às 18h, no auditório da Prefeitura Munici-
pal de Contagem. Estavam presentes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Nelsi Barreiros da 
Silva, Eusmar Macedo Gomes, Lucas Davidson Guedes, Vânia Maria de Souza, Laércio dos Santos, Manoelzito José da Costa, Cleber de Faria Silva, Carolina Silva Castro 
e João Pedro Laurito e os conselheiros suplentes, Sandra Marilene P. Guedes, Ismênia Aparecida de Freitas, Gilson Gonçalves de Farias, José Francisco dos Santos, Kênia 
Silveira Carvalho, Aliny Cristina Vasconcelos e Ronaldo Wagner Contijo. A abertura da reunião se deu com o hino do Brasil e da cidade de Contagem-MG. Após a cons-
tatação de quórum, Cleber de Faria Silva que estava presidindo a mesa juntamente com Lucas justificou a ausência da Presidente Vera Lucia Oliveira Ramos e da Sra. 
Maria José. Convidou para compor a mesa do CMSC o Sr. Paulo Salomão, representando o segmento trabalhador e a Sra. Ismênia representando o seguimento usuário. 
Deu andamento na reunião com apresentação da nova Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, Aline Rocha de Souza e repassou o informe das pautas 
de apresentação e aprovação do Plano Municipal de Saúde e a apresentação e deliberação da programação anual de saúde 2018. Lucas e Paulo reforçam que se faz 
necessário que a reunião seja produtiva para finalização do último mandato. Após as falas, a mesa foi desfeita para apresentação do Plano Municipal de Saúde pelo Dr. 
Nilton, assessor de planejamento do município. Dr. Nilton antes de iniciar sua apresentação agradece ao Conselho pelo apoio de todos os conselheiros no ano de 2017. 
Dando andamento na reunião apresentou o Plano Municipal, explicando os eixos, resultados esperados, metas e outras considerações pertinentes ao Plano. Após apre-
sentação, abre para discussão e perguntas. Lucas solicita que seja explicado com mais detalhamento o Plano Municipal para ver as metas e objetivos específicos.  Dr. 
Nilton explica que se faz necessário a divisão por eixos e que todos objetivos e resultados esperados estão claros e com explicação no Plano Municipal, colocando ainda 
o setor de Planejamento à disposição para explicação pessoal de cada item que se fizer necessário explicar. Informou ainda respondendo à plenária que o documento 
do Plano Municipal foi disponibilizado dia 28 de dezembro de 2017 por e-mail para todos conselheiros. Atendendo ao pedido da plenária, iniciou logo após a apresen-
tação do Plano Municipal de Saúde a apresentação da Programação Anual de Saúde 2018 para conhecimento de todos e posterior votação. Destaca-se que no eixo 5 
da vigilância sanitária, torna-se necessário melhorar a meta quantificando-a, tendo em vista que atualmente está como meta “realizar”. A demanda foi registrada para 
esclarecimento. Laércio sugere que seja discutido com a Gestão a necessidade de envio à Câmara Municipal de um Projeto de Lei sobre as responsabilidades das pessoas 
donas de animais devido ao grande numero de abandono e, diante do pleito, Dr. Nilton informa que está contemplado no Plano Municipal ações sobre a responsabi-
lidade dos donos de animais. Laércio retoma a fala e diz que se tem a lei, tem que fazê-la funcionar, pois é um absurdo o que é feito com os animais. Outra sugestão 
é que seja avaliada a localização do Centro de Especialidades Iria Diniz devido à discussão do terreno e necessidade de novo endereço. Nelci solicita esclarecimentos 
sobre prótese dentária e fica esclarecido que no eixo da odontologia está contemplada, além daquelas ações do CER que contempla outras ações de reabilitação, órtese 
e prótese. Feitos os esclarecimentos, Cleber, Lucas, Paulo e Ismênia retornaram à mesa para dar andamento nas votações, iniciando pelo Plano Municipal de Saúde que 
teve quinze votações a favor, uma abstenção e nenhum voto contra. Já a Programação Anual de Saúde 2018 obteve dezesseis votações a favor, nenhuma abstenção e 
nenhum voto contra. Após as aprovações, Cleber informa que existem oito atas a serem aprovadas de 2017 que a plenária precisa decidir sobre a votação, colocando 
para escolha se a votação será ainda nesta reunião ou se será realizada nova reunião para aprovação das atas. Informa ainda que nove dos dezesseis conselheiros pre-
sentes afirmam terem recebido por e-mail as atas. Lucia informa que não concorda com a votação das atas que são enviadas por e-mail solicitando que as atas sejam 
enviadas pelos correios ou por meio de protocolo. Kênia sugere que sejam lidas as atas. Laércio sugere que seja marcada nova reunião na próxima semana para aprova-
ção das atas. Cleber diante de todas sugestões acorda junto à plenária que haverá na próxima semana nova reunião com pauta específica de aprovação das atas, com 
disponibilização das atas para todos conselheiros (e-mail e em meio físico para aqueles que não possuem e-mail). Reforça ainda que não se deve acumular atas como 
tem ocorrido e que cada reunião comece após aprovação da ata da reunião anterior. Para os que não possuem e-mail, Aline disponibilizará as atas conforme demanda 
dos conselheiros. Na próxima reunião fica pactuado com a plenária de que todas atas deverão ser lidas previamente e já com as observações individuais para discussão 
na reunião. Proposta de próxima terça-feira, 17h:30min, no auditório da Prefeitura ou no auditório da Secretaria Municipal de Saúde conforme disponibilidade (Aline 
verificará). Cleber abre dez minutos para informes gerais. Nelci solicita apoio dos conselheiros para economia do gasto de energia elétrica nas unidades de saúde, com 
destaque para lâmpadas acesas nas unidades de saúde. Kênia informa a título de esclarecimento que foi publicada uma Portaria que dispõe sobre a inativação do Labo-
ratório do LACEN (Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde) e, com isso, os servidores que estavam em atividade foram realocados para outras unidades. 
Cleunice de Souza Barros (servidora da UBS Maria da Conceição) solicita retorno de suas demandas (denúncias) que foram repassadas em outras reuniões do Conselho 
enquanto estava lotada na unidade básica de saúde. Informa que solicitou em 22 de novembro de 2017 cópia de sua ficha funcional junto ao Núcleo de Orientação à 
Saúde do Servidor (NOSS) devido a tratamentos de saúde que tem realizado sendo o último o acompanhamento por médico psiquiatra. Sra. Aveli Rodrigues Martins 
entrega um abaixo assinado com assinaturas diversas que solicita retorno da servidora e que o Conselho Municipal de Saúde investigue as denúncias realizadas pela 
servidora Sra. Cleunice. Srª Vânia informa que as denúncias realizadas pela Srª. Cleunice são verídicas por ter realizado visitas e que se faz necessária investigação pelo 
Conselho Municipal de Saúde e pela Comissão de Ética. Cléber reforça que o Secretário Bruno, a Secretária Executiva de Saúde Kênia e a Diretora do Distrito Francine 
acolheram e conversaram com a Sra. Cleunice e que a plenária deve dar o encaminhamento de reunião junto à Cleunice para que não haja exposição de questões 
pessoais que estão sendo colocadas durante a reunião. Francine informa que houve acolhimento da servidora, que diversas questões expostas por ela são verídicas e 
que estas questões reais estão sendo trabalhadas em conjunto com a Superintendência, havendo muitas coisas já encaminhadas. Sugere também que haja nova visita 
do Conselho Municipal de Saúde para acompanhamento das ações já realizadas na unidade. Eu, Cleber de Faria Silva, primeiro secretário do CMSC, após término da 
reunião às 20:40h, lavrei a presente que após aprovada em plenária segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem.

Ata Nº 21/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), realizada no dia 30/01/2018, às 17h: 00min, da Secretaria Municipal 
de Saúde de Contagem – MG. Estavam presentes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Paulo Simão dos Santos, Eusmar Macedo Gomes, Lucas 
Davidson Guedes, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Manoelzito José da Costa, Cleber de Faria Silva, e os conselheiros suplentes, José Francisco dos Santos, Kênia Silveira Car-
valho, Tércio de Sales Morais, Ronaldo Wagner Gontijo e Carolina Silva Martins. Vera inicia a reunião cumprimentando a todos e devido à falta de quórum, assembléia 
vota em dar prosseguimento às leituras e aprovação das atas pendentes: 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020, com onze votos a favor. Inicia-se a leitura das atas 
com a presidente do Conselho Vera Lúcia. Ata de nº 13 aprovada sem ressalvas com treze votos. Ata de nº 14 aprovada sem ressalvas com treze votos. Ata de nº 15 
aprovada sem ressalvas com 13 treze votos. Às 18h: 25 min., chega ao auditório da FAMUC, o conselheiro Laércio dos Santos. Às 18h: 35min., chega ao auditório da 
FAMUC, a conselheira Nelsi Barreiros da Silva. Ata de nº 16 houveram ressalvas:  Vera Lúcia e Lucas Davidson solicitam que seja retirado a frase que diz que eles foram 
como mesa diretora, o correto é escrever que eles foram como usuários. A servidora Cleunice presente em assembléia pediu para incluir o que havia dito neste dia, 
como denúncias com servidores que assinam folha de ponto e não estão presentes, medicações com validade vencida, falta de zelo com os equipamentos e falta de 
gerência. A servidora supracitada apresenta suas denúncias de próprio punho, que foi recebida pela mesa composta por Cleber Faria, Vera Lúcia e Lucas Davdson, com 



"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, 2 de Fevereiro de 2018 Página 17 de 52 Diário Oficial de Contagem - Edição 4279

o recebido em uma cópia para Srª Cleunice e solicita que toda fala da servidora Cleunice seja publicada na íntegra, de acordo com a gravação do dia das denúncias e 
que conste todas as falas da servidora Sônia Ramos.  Sr. Laércio solicita a palavra e pede alguns esclarecimentos e expõe também alguns pontos de vista não consta-
dos em ata. A assembléia vota pela aprovação da ata por  nove votos a favor e três abstenções. Ata de nº 17, houveram ressalvas das Senhoras Nelsi e Lúcia que serão 
acrescentadas em ata antes da publicação e aprovada por doze votos. Ata de nº 18 houveram considerações da presidente Vera Lúcia, Lucas Davdson, Manoelzito, Laér-
cio e Paulo, que serão constadas em ata antes da publicação e aprovada por dez votos e duas abstenções. Ata de nº 19 aprovada por 11 onze votos e três abstenções. 
Ata de nº 20, houve uma ressalva pelo Sr.Laércio e será constada em ata antes da publicação e aprovada por onze votos e uma abstenção. Srª Marta expõe que não foi 
convidada a participar da eleição do Conselho do novo Biênio 2018- 2019.  Sr. José Maria de Melo, delegado do Conselho Distrital de Saúde, protocolou um encami-
nhamento sobre eleição do Biênio de 2018 – 2019. Esse documento foi entregue para a mesa diretora do CMSC e também para a Comissão Organizadora da Eleição 
do Conselho Municipal de Saúde e aguarda um retorno com prazo de trinta dias por escrito.   Eu, Cleber de Faria Silva, primeiro secretário do CMSC, após término da 
reunião às 20h: 45min, lavrei a presente que após aprovada em plenária segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem.

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

Famuc

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP
EDITAL N° 02/2018
O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, Bruno Diniz Pinto, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga e estabelece normas específicas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Público - PSP, de 
candidatos ao provimento de vagas e composição de quadro reserva para contratações referentesaos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro 
de Pessoal da FAMUC, conforme o Anexo I, dentro do prazo de validade deste processo, nos termos  das disposições constitucionais referentes ao assunto, da Legisla-
ção Municipal vigente e das normas estabelecidas neste Edital.

RETIFICAÇÃO  DO  EXTRATO  DA  JUSTIFICATIVA  DISPENSA  DE  CHAMAMENTO
PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 – Associação dos Surdos de Contagem
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso
Onde se Lê: Processo Administrativo n° 001/2018
Leia-se: Processo Administrativo n° 003/2017

RETIFICAÇÃO  DO  EXTRATO  DA  JUSTIFICATIVA  DISPENSA  DE  CHAMAMENTO
PÚBLICO  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  002/2018  –  Centro  de  Atendimento  e  Inclusão
Social - CAIS
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso
Onde se Lê: Processo Administrativo n° 002/2018
Leia-se: Processo Administrativo n° 004/2017



"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, 2 de Fevereiro de 2018 Página 18 de 52 Diário Oficial de Contagem - Edição 4279

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.O Processo Seletivo Público destina-se à seleção de Agentes Comunitários de Saúde, no regime celetista, visando a composição do quadro de vagas estabelecido no 
ANEXO I durante a validade deste Processo Seletivo.
1.2.O presente Processo Seletivo Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais aditamentos, retificações, assim como pelas instruções, comunicações e 
convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
1.3. O exercício das atividades de que trata este Processo Seletivo Público dar-se-á na FAMUC.
1.4. A opção do candidato por concorrer a um Emprego Público é ato de vontade própria expressa quando da inscrição. Em nenhuma hipótese, será efetuada a convo-
cação de candidato em Emprego Público  diferente daquele optado no ato da inscrição.
1.5.O presente Edital possui os seguintes anexos:
Anexo I - Dos Códigos de Inscrição, Denominação do Emprego Público, Número de Vagas, Remuneração, jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das especificações do Emprego Público e sua descrição sumária;
Anexo III – Dos Conteúdos Programáticos;
Anexo IV –DoCronograma Básico;
Anexo V - Modelo de Requerimento/Declaração de isenção da taxa de inscrição;
Anexo VI - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is).
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2. DO NÚMERO DE VAGAS E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Público é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e no QUADRO I abaixo:

QUADRO I

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CÓDIGO
DISTRITO
SANITÁRIO

VAGAS 

REQUISITOS BÁSICOS VENCIMENTO 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 TAXA DE 
INSCRIÇÃOAmpla 

Concorrência
Pessoas com 
deficiência

Negros 20%

Total

101 Eldorado 9 1 3 13

Residir desde a data da 
publicação do Edital de 
Seleção Pública na área 
da comunidade distrital 
em que vai atuar;
Estar cursando ou já 
ter concluído o ensino 
fundamental ou 
comprovar experiência 
de no mínimo 1(um) ano 
no exercício de atividades 
próprias do emprego 
público de agente 
comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade.

40h R$ 50,00

102 Industrial 9 1 2 12

103 Riacho 7 1 2 10

104 Sede 2 - - 2

105 Petrolândia 1 - - 1

Residir desde a data da 
publicação do Edital de 
Seleção Pública na área 
da comunidade distrital 
em que vai atuar;
Estar cursando ou já 
ter concluído o ensino 
fundamental ou 
comprovar experiência 
de no mínimo 1(um) ano 
no exercício de atividades 
próprias do emprego 
público de agente 
comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade.

40h R$ 50,00

106 Vargem das 
Flores

1 - - 1

107 Ressaca 1 - - 1

108 Nacional 1 - - 1

2.2. O candidato classificado no Processo Seletivo Público de que trata este Edital será convocado de acordo com a necessidade da FAMUC, durante a vigência do Pro-
cesso Seletivo Público para o Emprego Público pelo qual optou por concorrer, desde que atendidas às seguintes exigências:
a) ser aprovado no Processo Seletivo Público, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º, art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) comprovar estar cursando ou já ter concluído o ensino fundamental ou comprovar experiência de no mínimo 1(um) ano no exercício de atividades próprias do em-
prego público de agente comunitário de saúde;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Emprego Público, a ser aferida em perícia médica, realizada por unidade pericial competente do Muni-
cípio de Contagem, nos termos da legislação vigente;
h) apresentar a documentação completa prevista pela FAMUC para admissão;
i) só poderão ser contratados os candidatos aprovados que percebam simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 42 e art. 142 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, com a remuneração de Emprego Público, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, desde que haja compatibilidade de horários;
j) não poderá ser contratado o candidato aprovado no Processo Seletivo Público que tenha idade igual ou acima de 70 (setenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, II da 
Constituição da República Federativa do Brasil;
l) não poderá ser contratado o candidato demitido por processo administrativo disciplinar conforme art. 132 da Lei Municipal nº 2.160/90.

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO



"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, 2 de Fevereiro de 2018 Página 20 de 52 Diário Oficial de Contagem - Edição 4279

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
3.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 
3.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos  certifican-
do-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
3.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
3.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
3.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
3.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
3.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se ao Processo Seletivo Público.
3.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único Emprego Público, conforme discriminado no ANEXO I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento 
Eletrônico de Inscrição. 
3.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referentes ao Emprego Público  
bem como, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, alteração de locais de prova e alteração da inscrição do concorrente na condi-
ção de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoas com deficiência ou para negros ou pardos.
3.1.10. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição. 
3.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
e a FAMUC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente ao Emprego Público  pre-
tendido, fornecidas pelo candidato. 
3.1.12.  A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizarão, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de co-
municação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como 
por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
3.1.13. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, ou imprimir o comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI, deverá entrar em contato com a Fundação de Ensino de Contagem em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (31) 3391-6187 ou;
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço situado na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 
Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), conforme datas ou períodos constantes no edital.
3.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de qualquer documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
3.1.15. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados na Ficha de Isenção.

4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS.

4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
4.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º, da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada Emprego Público  destePro-
cesso Seletivo Público para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do Emprego Público  sejam compatíveis com a deficiência do candidato. 
4.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada Em-
prego Público  resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
4.1.1.2. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados na 
ampla concorrência, com estrita observância da ordem de classificação. 
4.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Público, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candidatos 
com deficiência já aprovados nesse Processo Seletivo Público.Será observada a ordem de classificação para a convocação de novos candidatos. 
4.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se referem aos critérios de aprovação.
4.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Público deverá observar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do Emprego Públi-
co  para o qual pretende concorrer.
4.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato com deficiência que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decre-
to Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, a seguir transcrito: 
“Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração 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, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz; 
III - 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 acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60 o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho.
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.”
4.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha de Isenção, além de observar os procedimentos 
descritos no item 03 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 
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b) selecionar o tipo de deficiência;
4.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital, ainda 
que tenha sido solicitado pelo candidato e deferida condições especiais para realização das provas, terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concor-
rência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
4.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por livre escolha e responsabilidade pessoal, assi-
nalando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo a partir de então, concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme 
disposição legal. 
4.1.9. O candidato com deficiência, classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade designada para este fim, que avaliará a compatibili-
dade da sua deficiência com as atribuições do Emprego Público  para o qual prestou o Processo Seletivo Público.
4.1.9.1. Nos termos do subitem 4.1.9, o classificado deverá apresentar o laudo médico original, acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado, preferencialmente, por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código (o correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID), contendo a provável causa da deficiência. 
4.1.9.2. O documento mencionado no item 4.1.9.1, deverá ser entregue naDiretoria de Administração de Pessoal, localizado no prédio da FAMUC, situada na Avenida 
General David Sarnoff, nº 3.113, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
4.1.9.3. O candidato aprovado deverá apresentar,ainda,um atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra 
como deficiente, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.6 deste Edital. 
4.1.9.4. O Laudo Médico citado no subitem 4.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 5.1.5 deste Edital.
4.1.9.5. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Público e não será devolvido, a sua guarda ficará 
sob a responsabilidade da FAMUC, que o guardará pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.
4.1.9.6. Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 04 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de classificados como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
4.1.9.7. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos em separado em lista específica.
3.1.9.7.1. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, deverá, 
após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.brou, 
ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 4.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 
material e inconsistência efetivada no ato da inscrição, até a data de 27 de março de 2018.
4.1.9.8. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação. 
4.1.9.9.  A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo Público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao Emprego 
Público  de que trata o presente Edital, e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessi-
vamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público, obedecido o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.2.

4.2. CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015) 
4.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
4.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
4.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar do certa-
me nessa condição.
4.2.4.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
4.2.4.2. O candidato negro ou pardo que não preencher o campo específico do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar, posteriormente, essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
4.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
4.2.6. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Público e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação 
da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo no qualserão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
4.2.7. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi-
cação no Processo Seletivo Público. 
4.2.8. Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separadoem lista específica.
4.2.9. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Público, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao 
Emprego Público  de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim 
sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público, obedecido o disposto nos itens 4.2.1 e 4.2.2.
4.2.10. Os candidatos negros ou pardos, aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchi-
mento das vagas reservadas. 
4.2.11. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classificado. 
4.2.12. Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
4.2.13. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Público, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candidatos 
negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Público.
4.2.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
4.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 
Para tanto, deverá entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
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ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 4.3.4 deste Edital, para a correção da informação, até a data de 27 de março de 
2018.

4.3. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS.
4.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer, no período da inscrição, atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita para a realização destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, combinado com a Súmula 377 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ (visão monocular). O período de solicitação de condições especiais para realização de provas é de 23 de fevereiro a 11 de março de 
2018(salvo nas situações de caso fortuito ou força maior).
4.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.3. O candidato com deficiência deverá solicitar prova especial ou de condições especiais,mediante o preenchimento, assinatura e entrega do requerimento, dis-
ponível para a solicitação no período de 23 de fevereiro a 11 de março de 2018 (salvo nas situações de caso fortuito ou força maior), no endereço eletrônico www.
contagem.mg.gov.br/concursos, conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital, em que conterá a condição especial de que necessitar para a realização da 
prova, quando houver.
4.3.4. O requerimento citado no subitem 4.3.3 deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfiden-
tes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 4.3.3 deste Edital;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da pos-
tagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 4.3.3, deste Edital.
4.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

Processo Seletivo Público - EDITAL N° 02/2018 - FAMUC;
Referência: REQUERIMENTO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Emprego Público  que o candidato concorrerá.

4.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
4.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
4.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que por alguma razão necessitar de atendimento especial para a reali-
zação das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 23 de fevereiro a 11 de março de 2018 (salvo nas situações de caso fortuito ou força maior), requerimento 
por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação.
4.3.9. Os requerimentos citados no item 4.3e seus subitens deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 4.3.3. e 4.3.4, deste Edital.
4.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições especiais deferidas/indeferidas será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOCe no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos   até o dia 15/03/2018.
.

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes no ANEXO I deste edital:
5.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via Internet - das 09 (nove) horas do dia 23 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e 
nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo).
5.2.1. Para as pessoas que não têm acesso à Internet, a FUNEC disponibilizará  computadores para que possam realizar suas inscrições, no endereço a seguir:

Local Endereço Funcionamento

FUNEC
Administração

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Incon-
fidentes – Contagem/MG

De segunda a sexta-feira
de8h às 12h e de 13h às 17h(Exceto feriado e 
recesso)

5.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursosdas 09 (nove) horas do dia 23 de fevereiro de 2018 
(sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo), por meio do link correspondente às inscrições do Processo 
Seletivo Público da FAMUC – Edital Nº. 02/2018, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente este Edital e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código do Emprego Público  para o qual concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar 
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.1, de acordo com o Emprego Público  para o qual irá concorrer, até o dia 
12/03/2018.
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2., 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 12/03/2018.
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funciona-
mento, ou em caixa eletrônico, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição bancária, até o dia, até o dia 12/03/2018.
5.2.5. 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.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, até o 
último dia de pagamento – 12 de março de 2018, ficando indisponível a partir desta data.
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição. 
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5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela instituição bancária, à FUNEC, do pagamento no valor da taxa de inscrição concernente 
ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.3 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. A FUNEC não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por falhas no pagamento, pagamentos que estejam em divergência com os valores estipulados 
pelo ANEXO I ou que não tenham sido feitas em favor do próprio candidato, não sendo válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às condições 
previstas neste Edital.
5.2.11. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 
efetivação do pagamento feito até o dia 12/03/2018.
5.2.12.  Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da vaga escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recen-
tes, sendo que as demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para Emprego Públicos diferentes.
5.2.13. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Público, devendo o mesmo estar auten-
ticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (12/03/2018),não sendo considerado para tal o simples 
agendamento de pagamento.
5.2.14. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 12.1, alínea “b”.
5.2.15. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, até o dia 
23/03/2018.

6. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

6.1. Não será admitida a devolução da importância paga pela inscrição, exceto nas seguintes hipóteses:
a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em desconformidade com o do valor da taxa de inscrição;
b) cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Público; 
c) alteração da data prevista para as provas;
d) Alteração ou extinção do Emprego Público para o qual o candidato estiver inscrito.
6.1.1. Nos casos elencados no item 6.1, alínea “a”, o valor será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do requerimento e 
documentos comprobatórios e consequente aprovação da FUNEC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para o processamento da devolução.
6.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUNEC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à FUNEC, no prazo 
e termos previstos no item 8.1 deste Edital.
6.1.2. Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo Público em que já tenha sido realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução do 
valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
6.1.3. Nas hipóteses previstas no item 6.1, o candidato deverá requerer a devolução da Taxa de Inscrição por meio do preenchimento e assinatura do Requerimento 
para Devolução da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  que deverá ser entregue:
a) Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para os pedidos de devolução nos termos do item 6.1, alínea “a”, ou
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do Processo Seletivo Público ou divulgação da data das provas, para os pedidos 
de devolução nos termos do item 6.1, alíneas “b”, “c” e “d”.
6.1.4. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível nos locais indicados no subitem 6.1.3, em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 6.1.3. ou após o pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição.
6.1.5. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) Processo Seletivo Público - EDITAL N° 02/2018 - FAMUC;
b) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) Emprego Público  para o qual se inscreveu;
d) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
e) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

6.1.6. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e 
acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias após o ato que ensejou o cancela-
mento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfiden-
tes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto neste item ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao 
prazo estabelecido nesse item.
6.1.7. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Público FAMUC - Edital nº. 02/2018 , nome completo, 
número da inscrição e número do documento de identidade.
6.1.8. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 6.1.3 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
6.1.9. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitui-
ção.

7. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

7.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
7.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, que não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua família, sendo comprovada 
essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou;
7.1.2. Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, ou que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou;
7.1.3. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Presta-
ção Continuada.
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7.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concuros para a solicitação nos dias 23 e 26 de fevereiro de 2018, e que conterá:
7.2.1. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
7.2.2. Declaração de que atende a condição estabelecida no item 7.2.3 deste Edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
7.2.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples, das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 
que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho com a data de saída, e da primeira página subsequente, de todos os membros da 
família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) referente ao último mês, para comprovar o mesmo domicílio.
7.2.3.1. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou uma declaração de próprio punho que é isento), comprovante do número de dependen-
tes, comprovante de renda familiar, etc.
7.2.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
7.2.5. A Ficha de Isenção indicada no item 7.2.2, bem como os documentos discriminados nos subitens 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4 deverão ser entregues por uma das seguin-
tes formas:
7.2.5.1. Diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 
Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 7.2 deste Edital, 
sendo que as fotocópias dos documentos poderão ser simples ou;
7.2.5.2. Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Proces-
sos Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090.
7.2.5.2.1. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 7.2 deste Edital.
7.2.6. A Fundação de Ensino de Contagem consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
7.2.7. As informações prestadas na Ficha de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a 
fé pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único, do artigo 10, do Decreto Federal nº. 83.936, 
de 06 de setembro de 1979.
7.2.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 7.2 e 7.2.5 deste Edital;
d) deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o Requerimento de Isenção da Taxa dentro doperíodo previsto no item 7.2 ou meios distintos dos previstos 
neste edital;
e) Pleitear a isenção, sem apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa e/ou os documentos e declarações previstos neste Edital e necessários à comprovação de 
hipossuficiência.
7.2.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
7.2.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 02 de maço de 2018, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas 
o deferimento ou indeferimento, nas seguintes formas:
a) no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG;
c) no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e.
7.2.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido TERÁ QUE efetuar sua inscrição durante o Período das 09 (nove) horas do dia 23 de 
fevereiro de 2018 (sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo), e NÃO efetuar o pagamento do boleto 
bancário.
7.2.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, imprimindo o Boleto e efetuando o pagamento confor-
me disposto no item 5.2.2 deste edital.
7.2.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 7.2.10 deste 
Edital,nas seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, no 
horário das 8h às 17 horas, até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração 
com poderes específicos;
b) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 12.1. Neste caso é necessário que o(a)  candidato(a) já tenha efetuado a inscrição.
7.2.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
7.2.14.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição, ou seja, no período de 05 e 06 de março de 2018, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfiden-
tes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos) ou,
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, devendo obedecer aos prazos estabelecidos neste item 
para postagem do recurso.
7.2.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, encaminhados à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo 
Público – Edital nº. 02/2018 , em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes 
dados: 

a) Processo Seletivo Público FAMUC – Edital nº. 02/2018 ;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO; 
c) nome completo e número de identidade do candidato; 
d) Emprego Público  para o qual o candidato está concorrendo. 

7.2.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos; e no Diário Oficial 
de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgada na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfiden-
tes – Contagem/MG, no dia 08/03/2018.

8.  DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO - CDI

8.1.Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas.AFUNEC divulgará o CDIno endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursospara 
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consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 16 de março de 2018, onde consta a data, o horário e local de realização das provas. 
8.1.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
8.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável 
ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
8.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, até o dia 23 de março de 2018, 
exceto sábado, domingo, recesso e feriado, em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: 33916187 ou,
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos).
8.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos o 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
8.4. No CDI estarão expressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, o Emprego Público, data de nascimento, a data, o horário, o local 
de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
8.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição,  o Emprego Público  pretendido e a data de nascimento.
8.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição ou na data de nascimento deverão, 
obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato à FUNEC/Diretoria e Concursos e Processos Seletivos por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.
brou ao aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado no Relatório de Ocorrên-
cias.
8.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativos ao Emprego Público  pretendido, nem quanto à condição em que concorre.

9. ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

9.1. A seleção dos candidatos será realizada em etapa única constituída de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

10. DAS PROVAS

10.1. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
10.1.1. As Provas Objetivas serão aplicadas no dia 25 de março de 2018, domingo, com início às 9h e término às 11h30min, em local a ser informado no Comprovante 
Definitivo de Inscrição (CDI); 
10.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no subitem 10.1.1, ficando esta data subordina-
da à disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.
10.1.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 76 (setenta e seis) pontos.
10.1.4. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:30 (duas horas e trinta minutos) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
10.1.5. A Prova Objetiva será constituída de um total de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Será atribuído o valor de 02 (dois) pontos para cada questão da Prova 
de Língua Portuguesa e Noções de Informática, 03 (três) pontos para cada questão da Prova de Saúde pública e Coletiva, de acordo com o QUADRO IV, com 04 (quatro) 
alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta, totalizando 76 pontos, obedecendo as características da tabela abaixo:

QUADRO IV

CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS OBJETIVAS

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ESTAR CURSANDO OU JÁ TER CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL

Emprego Pú-
blico Provas Nº de 

questões Peso
Pontuação Pontuação Máxima Característica

Agente Comunitário de 
Saúde

Língua Portuguesa
11 2 2 (dois) pontos por 

questão
22 pontos

Eliminatória e Classifi-
catória

Noções de Informática
5 2 2 (dois) pontos por 

questão
10 pontos

Conhecimentos Espe-
cíficos

14 3 3 (três) pontos por 
questão

42 pontos

TOTAL 76 pontos

10.1.6. Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato ausente por qualquer motivo.
10.1.7. Não será permitido  ao candidato:
10.1.7.1. Prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico determinados pela FUNEC;
10.1.7.2. 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 subitem 10.1.36.6 e seguintes, deste Edital.
10.1.8. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização das provas depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
10.1.9. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização das provas, por-
tando somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, 
filiação e data de nascimento, e de preferência o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
10.1.10. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início das provas.
10.1.11. Toda a documentação prevista no item 10.1.12 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e do Em-
prego Público para o qual irá concorrer.
10.1.12. Serão considerados Documentos de Identidade: 
a) Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
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b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros;
c) Passaporte;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
10.1.13. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser submeti-
do à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
10.1.14. O candidato, no caso indicado no subitem 10.1.13, não poderá se ausentar do local determinado para a realização das provas até que seja feita sua identifica-
ção.
10.1.15. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio 
de assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
10.1.16. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização 
da equipe de aplicação de provas.
10.1.17. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela assinatura constante do seu documento de identidade.
10.1.18. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
10.1.19. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas.
10.1.20. 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.
10.1.21. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital,pagers, beep, agenda eletrônica, 
calculadora, walkman,notebook,palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a orga-
nização deste Processo Seletivo Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
10.1.22. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
10.1.23. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 10.1.9 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local 
indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a FAMUC por perdas, 
extravios ou danos que,eventualmente, ocorrerem.
10.1.24. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
10.1.25. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 10.1.21 deste Edital, mesmo 
que desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Público.
10.1.26. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
10.1.27. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser, 
rigorosamente,observadas e seguidas pelo candidato.
10.1.28. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente 
preenchida e assinada.
10.1.28.1.Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a 
ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
10.1.29. Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.
10.1.30. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Público, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora,walkman, note-
book, palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pagerentre 
outros, ou deles fizer uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização das provas.
10.1.31. Caso ocorra alguma situação prevista no subitem 10.1.30 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comis-
são de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
10.1.32. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qual-
quer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com  deficiência.
10.1.33. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
10.1.34. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
10.1.35. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursosno dia 25 de março de 2018, após as 14 
horas.
10.1.36. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
10.1.36.1deste Edital.
10.1.36.1. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pesso-
almente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, 
das 8h às 12h e de 13h às 17hhoras, ou e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
10.1.36.2. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido subitem 10.1.36.1 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicita-
ção atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
10.1.36.3. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 10.1.36.1deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido pela FUNEC, antes ou durante a realização da prova..
10.1.36.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
10.1.36.5. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Público.
10.1.36.6. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência tem-
porária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Público.
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10.1.36.7. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
10.1.36.8. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.
10.37.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016,especialmente o Art. 3º, inciso II, ocandidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome 
social durante a realização das provas deverá, conforme prazos descritos no subitem 10.40 deste edital: 
a) marcar a opção na ficha de inscrição; 
b) enviar cópia do CPF e do documento de identidade;
c) enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social e uma foto recente.
10.37.1. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 10.38, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h, dentro do prazo previsto no item 10.40 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, ende-
reço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos no item 10.39 deste Edital.
10.38.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
10.39.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 10.37 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 23 de fevereiro de 2018 até o dia 11 de março de 
2018 às 17 horas. Após esse período, a solicitação será indeferida.
10.40. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
10.41. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos e(ou) 
fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
10.42. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social na ficha de inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda que faça o envio da 
documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 10.37 deste edital.
10.43.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
10.44. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursose  no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, na data provável de 15 de março de 2018.
10.45. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

11. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

11.1. Será aprovado o candidato que no somatório final da nota obtiver percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de pontos atribuídos à Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha e que não obtiver nota 0(zero) em qualquer uma das provas.
11.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato com:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos, até o último dia de inscrição, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
b) Maior número de acertos na prova de saúde pública coletiva;
c) Maior idade, considerando-se dia, mês, ano e hora de nascimento.
11.3. No Resultado Final, os candidatos aprovados e classificados constarão da respectiva listagem em ordem decrescente do total de pontos obtidos.
11.4. Os candidatos inscritos como deficientes, 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.
11.5. Os candidatos inscritos como negros ou pardos, 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.
11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Público será publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.eem ordem de classificação e estará 
disponível, para consulta dos candidatos no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia11/04/2018.

12. DOS RECURSOS

12.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Público, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 
primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 
tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento da inscrição para atendimento de condição especial; 
d) contra questões das Provas Objetivas e gabaritos preliminares; 
e) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das notas.
f) Decisões proferidas durante o Processo Seletivo Público que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
12.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 12.1, a via original do recurso 
deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, do original do comprovante de pagamento do valor da inscrição, bem como de toda a documentação e das informações 
que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
12.2. Os recursos deverão ser, obrigatoriamente, entregues em uma das seguintes formas, dentro do período recursal:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada no endereço:Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 
Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), observado o prazo estipulado no item 12.1, sob 
pena de indeferimento ou;
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do recurso, a data da pos-
tagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 12.1 deste Edital ou;
c) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a fase recursal.
12.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
12.2.2.  O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:
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a) Processo Seletivo Público FAMUC - Edital 02/2018;
b) Nome completo e número de inscrição do candidato;
c) Referência ao objeto do recurso;
d) Especificação do Emprego Público  para o qual o candidato está concorrendo.

12.3. Os recursos encaminhados conforme especificado no subitem 12.2, devem seguir as seguintes determinações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 12.2.2..
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados individualmente, para cada uma das situações mencionadas no subitem 12.1 deste Edital, não sendo permitidos recursos 
coletivos.
12.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhadas via fax, telegrama ou correios fora do endereço definido no subitem 12.2;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 12.1;
e) apresentarem, no corpo da fundamentação, outras questões que não a selecionada para recurso;
f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou fundamentação idênticas;
g) conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
h) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
12.6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, em desconformidade com o previsto 
neste Edital, cujo teor seja objeto de recurso apontado no subitem 12.1 deste Edital.
12.7. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
12.8. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 12.7 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato nas seguintes formas:
a)pessoalmente na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados 
e recessos);
b) na internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a fase recursal.
12.9. A decisão de que trata o subitem 12.7deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
12.10. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas 
questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos.
12.10.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
12.10.2. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de 
terem ingressado em juízo.
12.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
12.12. Na ocorrência do disposto no subitem 12.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou 
ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.

13. DO CURSO INTRODUTÓRIO

Após homologação da classificação final e de acordo com a necessidade da FAMUC, obedecendo ao prazo de validade desse Processo Seletivo Público e sua ordem 
classificatória, o candidato aprovado e convocado deverá participar de Curso Introdutório, de caráter obrigatório, conforme previsto na Lei Complementar nº 037/2007, 
de 08/06/2007 e suas alterações. 
O candidato aprovado, classificado e convocado, em nenhuma hipótese poderá ser dispensado da participação do Curso Introdutório. 
A cada convocação de 30 aprovados, será realizado o Curso Introdutório.
O curso terá carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas e o local, data e horário de realização será divulgado no DOCe - Diário Oficial de Contagem eletrônico e disponi-
bilizado no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br/ .
O empregado público será considerado infrequente quando deixar de comparecer a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas ministradas. 
O empregado público, durante a realização do Curso Introdutório, será avaliado em relação ao conteúdo programático apresentado. 
O empregado público que for considerado infrequente no Curso Introdutório, conforme item 13.5, terá rescindido, por justa causa, o seu contrato de trabalho. 
O Curso Introdutório visa a formação inicial e continuada necessária para o exercício das atividades inerentes aos empregos públicos de Agente de Combate às Ende-
mias e Agente Comunitário de Saúde.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC - Portaria nº 64 de 27 de abril de 2017terá a responsabilidade de acompanhar a realização deste 
Processo Seletivo Público, como previsto neste Edital, e de julgar os casos omissos ou duvidosos.
14.2. A elaboração e a correção das Provas Objetivas, bem como a avaliação dos recursos e aplicação das provas serão efetuadas pela FUNEC.
14.3. As publicações do Resultado Final e a homologação deste Processo Seletivo Público serão feitas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e disponibilizado 
no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
14.4. É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, retificações, avisos e comunicados referentes a este Processo 
Seletivo Público que sejam publicadas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ee divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
14.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. 
Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata e será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ee 
divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
14.6. As comunicações feitas pela FUNEC ou pela FAMUC via Correios, Internet ou qualquer outro meio, não eximem o candidato da responsabilidade de acompanha-
mento pelo Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ede todos os atos referentes a este Processo Seletivo Público.
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14.7. O prazo de validade deste Processo Seletivo Público é de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período.
14.8. Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, sendo facultado contato 
via e-mail ou telefone pela FAMUC.
14.9. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público:
a) acompanhar as publicações do Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e pela Internet ou em meio físico,
b)manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados na FAMUC, assumindo a responsabilidade eventual do não atendimento à convocação publicada pela FAMUC, 
decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição, bem como do não acompanhamento das publicações realizadas. Assim,não lhe 
caberá qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo o direito à vaga no Emprego Público  para o qual foi aprovado.
14.9.1. A atualização de endereço deverá ser apresentada na Diretoria de Administração de Pessoal, localizado no prédio da FAMUC, situada na Avenida General David 
Sarnoff, nº 3.113, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, pessoalmente ou através de procurador.
14.10. A contratação, quando ocorrer, respeitará sempre a ordem de classificação dos candidatos aprovados que forem considerados aptos física e mentalmente para o 
exercício do Emprego Público, após a avaliação médica por medicina do trabalho indicada pela FAMUC.
14.11. O candidato convocado para contratação deverá apresentar cópias autenticadas ou cópia e original dos seguintes documentos:
Certidão de nascimento ou de casamento;
Carteira de Identidade;
Título de Eleitor e o comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais (comprovante de votação da última eleição);
Cartão do CPF;
Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
Cartão PIS/PASEP ou declaração de que não é cadastrado;
Atestado médico de sanidade física e mental, expedido pela Medicina do Trabalho indicada pelo Município de Contagem, nos termos da legislação municipal em vigor;
02 (duas) fotografias 3x4;
Comprovante de endereço/residência;
Comprovante de cadastramento de morador emitido pela equipe de saúde da família;
Diploma ou comprovante de conclusão do ensino fundamental ou que esteja cursando o ensino fundamental, para os candidatos ao emprego público de agente co-
munitário de saúde. A comprovação da conclusão ou que esteja cursando o ensino fundamental dar-se-á através de declaração original da escola, em papel timbrado e 
assinado pela Diretora, anexa à cópia autenticada do histórico escolar, em que se conste a conclusão ou que esteja cursando o curso;
Declaração de Bens e Valores;
Declaração, em impresso da FAMUC, de que o candidato, com a contratação, não acumulará remuneração de emprego público, função ou emprego público, nos casos 
vedados por lei, observado, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 15 de dezembro de 1998.
14.12. No caso da exigência do comprovante de endereço do item 11.7, alínea “i”, o candidato ao Processo Seletivo Público deverá atender ao seguinte requisito:
a) comprovante de residência, comprovando que reside a um ano, até a data da publicação do edital deste Processo Seletivo Público, na área da comunidade distrital 
em que irá atuar.
14.13. A FAMUC e a FUNEC não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
Seletivo Público ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
14.14. Não serão fornecidos quaisquer documentos comprobatórios de aprovação, classificação, atestados, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos 
neste Processo Seletivo Público, valendo, para esse fim, a respectiva publicação.
14.15. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 
apresentação de quaisquer recursos, laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste Edital.
14.16. As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste 
Processo Seletivo Público.
14.17. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos de isenção e/ou outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação 
e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o dia de funcionamento normal da FUNEC. Em caso contrário, ou seja, se não 
houver expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal.
14.18. Não serão considerados os recursos que não atenderem as formas e os prazos determinados neste Edital.
14.19. A comprovação da tempestividade dos recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos será feita, quando encaminhados por SEDEX 
OU AR, pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega do enve-
lope lacrado. No protocolo, deverão constar o nome do candidato, a  inscrição, o nome e o código do Emprego Público  para o qual concorre e a data de entrega do 
envelope. O conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via Sedex ou AR é de exclusiva responsabilidade do candidato.
14.20. A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizarão por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de 
outros documentos, quando enviados via Sedex ou AR.
14.21. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos entregues, ficando 
a documentação sob a responsabilidade da FUNEC até o encerramento do Processo Seletivo Público.
14.22. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais 
previstos neste Edital.
14.23. A FAMUC e a FUNEC eximem-se da responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Processo 
Seletivo Público, ressalvada a única exceção do previsto no subitem 6.1 deste Edital.
14.24. Os certames para cada Emprego Público, regidos por este Edital, são independentes.
14.25.A FAMUC poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
14.26. Todas as informações e orientações a respeito deste Processo Seletivo Público poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos nas 
seguintes formas:
a)pessoalmente na FUNEC situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h ou;
b) pelo telefone (31) 3391-6187, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso) ou;
c) pelo e-mail:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
14.27. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo Público 
que vierem a ser publicados no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos
14.28. Os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Pro-
cesso Seletivo Público constituída pela FAMUC e pela FUNEC, no que a cada uma couber.
14.29. Caberá à FAMUC a homologação deste Processo Seletivo Público, objeto do presente Edital.
Contagem, 02 de fevereiro de 2018.
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Bruno Diniz Pinto

Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP – EDITAL N° 02/2018

ANEXO I 

DO EMPREGO PÚBLICO / CÓDIGOS DE INSCRIÇÃO /  VAGAS / REQUISITOS /  CARGA HORÁRIA SEMANAL /VENCIMENTO MENSAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

QUADRO I

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CÓDIGO
DISTRITO
SANITÁRIO

VAGAS 

REQUISITOS BÁSICOS VENCIMENTO 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 TAXA DE 
INSCRIÇÃOAmpla 

Concorrência
Pessoas com 
deficiência

Negros
20%

Total

101 Eldorado 9 1 3 13 Residir desde a data da 
publicação do Edital de Seleção 
Pública na área da comunidade 
distrital em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter 
concluído o ensino fundamental 
ou comprovar experiência 
de no mínimo 1(um) ano no 
exercício de atividades próprias 
do emprego público de agente 
comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade.

40h R$ 50,00
102 Industrial 9 1 2 12

103 Riacho 7 1 2 10

Residir desde a data da 
publicação do Edital de Seleção 
Pública na área da comunidade 
distrital em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter 
concluído o ensino fundamental 
ou comprovar experiência 
de no mínimo 1(um) ano no 
exercício de atividades próprias 
do emprego público de agente 
comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade.

40h R$ 50,00

104 Sede 2 - - 2

105 Petrolândia 1 - - 1

106 Vargem das 
Flores

1 - - 1

107 Ressaca 1 - - 1

108 Nacional 1 - - 1 Residir desde a data da 
publicação do Edital de Seleção 
Pública na área da comunidade 
distrital em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter 
concluído o ensino fundamental 
ou comprovar experiência 
de no mínimo 1(um) ano no 
exercício de atividades próprias 
do emprego público de agente 
comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade.

40h R$ 50,00
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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO –  EDITAL N° 02/2018
ANEXO II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO  E SUA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Emprego Público: Agente Comunitário de Saúde

Regime Jurídico Descrição Sumária

Celetista, nos termos da Lei Complementar nº 037, de 08 de 
junho de 2007 e suas alterações e da Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformi-
dade com as diretrizes do SUS e a legislação municipal vigente, sob supervisão do 
gestor municipal.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP – EDITAL N° 02/2018

ANEXO III 

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DAS SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

NÍVEL FUNDAMENTAL

 EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1. LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis; Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia. Ortografia Oficial: pon-
tuação. Estrutura da oração. O período simples e o período composto. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais e objetivos. Classes de palavras: definições, classifica-
ções, formas, flexões, funções e usos.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5ª. edição: Rio de janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010
MENDES, Edleise. Tipos e Gêneros Textuais: Modos de Leitura e de Escrita.SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 11/1, p. 167-180, jul. 2008.Disponível em: www.uel.br/
revistas/uel/index.php/signo/article/view/3089/2922

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 1. Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10.
2. Microsoft Word 2013: Edição e formatação de textos básica e avançada.
 3. Microsoft Excel 2013: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 4. OpenOffice Writer 4.1.3: Edição e formatação de textos básica e avançada.
 5. OpenOfficeCalc 4.1.3: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 6. Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Conceitos e navegação na Internet.
7.Redes sociais. Sites de buscas e pesquisas na web.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, William Pereira. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora Erica, 2010. 
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. Editora Érica, 2014. 
Guia Completo Microsoft Office. Editora Europa, 2012. 
MARIMOTO, Carlos Eduardo. Redes: Guia Prático. Sul Editores, 2011, 2ª Ed. 555p.
MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Software Livre e Broffice. Editora Academia, 2009.  
RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely. Métodos de Pesquisa Para Internet. Editora Sulina, 2011. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Constituição da República Federativa do Brasil: saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS): organização, princípios e diretrizes. Promoção, prevenção e proteção 
à saúde. Política Nacional de Atenção Básica: Diretrizes, normas e organização da assistência à saúde, incluindo os novos direcionamentos. Participação e controle social 
no SUS. Política Nacional de Humanização.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8080.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8142.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília, 2007. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-
sus-2007.pdf
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, Regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível no Diário Oficial da União nº 183, de 22/09/2017 – Seção 01 – página 68 a 76. 
http://portal.imprensanacional.gov.br/
BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do SUS - doutrinas e princípios. Brasília, 1990. Disponível em:
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-xcampanhas-dados-descobertas/texto-17-abc-do-sus-doutrinas-e-principios.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Disponível 
em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 - (Acrescenta dispositivos à Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9836.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 11.108, de 07 de abril de 2005 - (Altera a Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/
L11108.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 10. 424, de 15 de abril de 2002 - (Acrescenta capítulo e artigo à Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/l10424.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família: manual de orientação sobre o programa de saúde da família. Departamento da Atenção Bási-
ca. Brasília, 2001. Disponível em: http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/arquivos%5Cguia_psf1.pdf
BRASIL. LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006. Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágra-
fo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
Guia prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção. Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009.
e-SUS Atenção Básica : manual do Sistema com Coleta de Dados Simplificada : CDS [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde,. Secretaria de Atenção à Saúde, Secreta-
ria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
CONTAGEM. LEI COMPLEMENTAR nº 037, de 08 de junho de 2007 e suas alterações.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 providências. Disponível em:
http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=241070

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO–  EDITAL N° 02/2018
ANEXO IV
DO CRONOGRAMA BÁSICO

Etapas/fases Datas/períodos

Publicação do Edital 02/02/2018

Pedido de isenção da taxa de inscrição 23 e 26/02/2018

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 02/03/2018

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 05 e 06 /03/2018

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 08/03/2018

Solicitação de condições especiais para realização de provas
23/02/2018
a 11/03/2018

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para realização de provas 15/03/2018

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
23/02/2018
a 11/03/2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 12/03/2018

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via internet, com os locais e horários da prova objetiva 16/03/2018

PROVA OBJETIVA 25/03/2018

Divulgação do Gabarito 25/03/2018 (após 14 horas)

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 26 e 27/03/2018
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Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das 
provas objetivas

05/04/2018

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação 05/04/2018

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação 06 e 09/04/2018

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação 11/04/2018

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 11/04/2018

Homologação

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL N° 02/2018

ANEXO V
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
_________________________________________________________________
Emprego Público  Pretendido
_________________________________________________________________
Endereço Completo
________________________________________________________________
Telefone para contato

O candidato acima qualificado, que em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou que preencha os requisitos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 
2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP para 
provimento de Emprego Público  da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC, Edital nº 02/2018.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 7.1 e seus subitens do Edital nº 02/2017, anexa:
(   ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal ;
(   )  Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou uma declara-
ção de próprio punho que é isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
(   ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem , ____ de ________________________de 2018.

_______________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado

_______________________________________________________________
Nome do procurador

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 02/2018 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2018
Assinatura/matrícula
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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL N° 02/2017

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU
DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

Nome do (a) requerente: _________________________________________________

Carteira de Identidade: ________________________ CPF:______________________

EmpregoPúblico : ____________________________________________________ Tel
efone(s):_________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Venho requerer para o Processo Seletivo Público da FAMUC – Edital nº 02/2018

(     ) – Prova em Braile

(     ) – Prova Ampliada

(     ) – Prova com Ledor

(     ) – Prova com Intérprete de Libras

(     ) – Outros: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Contagem, ____/____ /2018.   ____________________________________________

                                                                            Assinatura do(a) candidato (a)

Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição 
especial (se for o caso) deverão ser postados até o dia..../...../2018.
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 02/2018 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE 
CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO

De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2018

Assinatura/matrícula
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foi concedida a Licença Ambiental:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE LICENÇA DE INSTALAÇÃO / OPERAÇÃO            Nº 001/2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento NEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: Nº 16.703.936/0001-19, localizado na Rua Dona Herculina/ 
Formosa/ Sagrada Família, área 1, quadra área, Bairro Santa Helena, Bacia Hidrográfica Vargem das Flores, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO / OPERAÇÃO, para exercer atividade de implantação de empreendimento residencial multifamiliar, 
trata-se de terreno com área de 9.471,86 m², enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4120-4/00; respectivamente, con-
forme Processo Administrativo Nº 05757/2016-03A – 8820/01-16 em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com 
vencimento em 01/02/2022. CONDICIONANTES GERAIS.
 

Previcon.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.533
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora MAGNA APARECIDA MARQUES, 
matrícula nº 01.33094-9, CPF 691.203.156-00, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P7”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.534
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora IVETE BATISTA DE AGUIAR 
MENDES, matrícula nº 01.12467-2, CPF 459.212.536-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P9”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
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NPSR./

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.535
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, ao servidor JOSE MARIA DE SOUZA , 
matrícula nº 01.10604-6, CPF 221.218.896-04, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL III, GRAU “A”, Apostilado no cargo em comissão de 
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL, NÍVEL VI, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto 
no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.536
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, ao servidor VALDETE VICENTE ROLINDO, 
matrícula nº 01.13031-1, CPF 487.447.606-63, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P5”, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR.
/
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.537
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora BIANCA DE CASSIA EDUARDO, 
matrícula nº 01.17077-1, CPF 452.173.786-20, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 
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Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.538
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora RAQUEL MARIA MARTINS DE 
SOUZA, matrícula nº 01.08565-0, CPF 679.603.326-49, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.539
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora MATILDES DE OLIVEIRA DIAS MA-
CHADO, matrícula nº 01.09747-0, CPF 702.098.206-91, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P11”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.540
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, ao servidor SIDNEY FERREIRA DO NASCIMEN-
TO, matrícula nº 00.084190, CPF 209.779.136-00, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P10”, lotado na Fundação de 
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Ensino de Contagem - FUNEC, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 
2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.541
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora SANTUZA CAMPOS PINTO, 
matrícula nº 01.13078-8, CPF 343.420.956-53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.542
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora ZELIA DE FATIMA ALVES, 
matrícula nº 01.14748-6, CPF 302.917.806-44, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
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NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.543
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora ZELIA NEVES DE OLIVEIRA 
CRUZ, matrícula nº 01.09312-2, CPF 637.480.456-20, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P7”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.544
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora NILCEIA APARECIDA DA FON-
SECA, matrícula nº 01.09262-2, CPF 673.329.516-49, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P4”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.545
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora MARIA DAS GRAÇAS LEAL, matrí-
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cula nº 01.13638-7, CPF 625.447.306-25, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P15”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.546
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ANDREA PAULA DA SILVEIRA GIRUNDI, matrícula nº 01.09003-4, CPF 
441.022.086-15, no cargo efetivo de PROFISSIONAL DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR III,  NÍVEL VIII, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.547
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora CELIA REGINA DA TRINDADE, matrícula nº 01.09691-1, CPF 754.705.006-91, 
no cargo efetivo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE,  NÍVEL III, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste 
Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.548
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA BEATRIZ VIEGAS GONÇALVES SILVA, matrícula nº 01.10807-3, CPF 
493.708.636-72, no cargo efetivo de TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE I,  NÍVEL VI, GRAU “N”, Apostilada no cargo em comissão de DIRETOR GERAL, NÍVEL VIII, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho 
de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.549
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MAGDA DE LOURDES DIAS CASTRO matrícula nº 01.11009-4, CPF 
503.019.346-49, no cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE II,  NÍVEL V, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.550
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA ALVES FERNANDES DA SILVA, matrícula nº 01.10884-7, CPF 
354.479.406-30, no cargo efetivo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE,  NÍVEL III, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.551
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS, matrícula nº 01.10477-9, CPF 275.621.586-
49, no cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I,  NÍVEL IV, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com vigência a partir da data 
da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.552
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
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dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ALIMAR DUVAL ARCANJO, matrícula nº 01.10829-4, CPF 577.348.286-04, no 
cargo efetivo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE ,  NÍVEL III, GRAU “M”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, 
nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.553
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA DE LOURDES CHAVES SALGADO E SILVA, matrícula nº 00.080020, CPF 
339.759.066-34, no cargo efetivo de MEDICO DA FAMILIA – 40H,  NÍVEL XIV, PADRÃO “P07”, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
Gestor – UGRPPS

NPSR/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO Nº.                 3.554

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA CRISTINA BATISTA SOARES, matrícula nº 00.171051, CPF 316.303.086-
68, no cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL,  NÍVEL VIII-A, PADRÃO “P08”, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, com 
vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR /.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.555
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, , no exercício 
das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos 
integrais, calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor HILTON APARECIDO MOREIRA, matrícula nº 01.04614-0, 
CPF 468.990.066-34, no cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, NÍVEL V, GRAU “N”, Apostilado no cargo em comissão de DIRETOR GERAL, NÍVEL VIII, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de 
julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

  

 ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.556
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, , no exercício 
das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos 
integrais, calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor ADEMIR VAZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 01.16113-6, CPF 
318.953.876-04, no cargo efetivo de MOTORISTA, NÍVEL IV, PADRÃO “P3”, lotado na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da data da publica-
ção deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.557
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, no exercício 
das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a" da CR/88, com nova redação dada pela EC. 41/2003, à servidora TEODORA SILEA 
CARVALHAIS SENA, matrícula n° 01.33057-4, CPF 895.285.306-72, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2,  NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P13”, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de 
julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.558
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, no exercício 
das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora IVETE LUCIENNE DE OLIVEIRA SILVA, matrícula 
n° 01.15756-2, CPF 317.867.826-34, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES,  NÍVEL I, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.559
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, no exercí-
cio das atribuições de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo 
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de contribuição, calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, ao servidor PAULO TIMOTEO FONSECA, matrícula n° 
01.09075-1, CPF 155.992.136-68, no cargo efetivo de MEDICO III,  NÍVEL VIII, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.560

               
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos 
termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora ANA MARIA VITOLO CELESTE, matrícula n.º 01.29792-5, CPF 318.598.106-59, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de julho de 2017. 
 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

NPSR./

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 3.561
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos 
termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora RITA DE CASSIA ARÊDES, matrícula n.º 01.39888-8, CPF 780.206.706-53, no 
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P2”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 05 de abril de 2017. 
 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
PREVICON

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO  Nº. 430

          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da Re-
pública, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE da segurada ROZIMAR ARAUJO RODRIGUES SANTOS , matrícula nº 01.93650-2, CPF 988.657.576-04, 
servidora aposentada no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P3”, ao beneficiário na condição de dependente, ROBERTO SANTOS 
JUNIOR, CPF 176.277.376-72, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 21 de novembro de 2017, data do Óbito.
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          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da 
República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE do segurado RINALDO RAIMUNDO PAULA PEREIRA, matrícula nº 01.91467-3, CPF 110.196.466-91, 
servidor aposentado no cargo de MOTORISTA DE GABINETE, NÍVEL III, GRAU “X”, à beneficiária na condição de dependente, MARIA LUCIA FOSSALI MALAQUIAS PEREI-
RA, CPF 275.185.076-68, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 26 de novembro de 2017, data do Óbito.
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO  Nº. 432

          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da 
República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE do segurado JOSÉ MARIA DE JESUS PEREIRA, matrícula nº 01.91151-8, CPF 007.270.246-04, servi-
dor aposentado no cargo de TÉCNICO SUPERIOR EM ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA II, NÍVEL VII, GRAU “F”, à beneficiária na condição de dependente, MARIA AUXILIADORA 
ALVES VALENTE PEREIRA, CPF 915.784.696-00, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 14 de dezembro de 2017, data do Óbito.
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          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da 
República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE do segurado ANTÔNIO AUGUSTO PINTO, matrícula nº 00.199768, CPF 254.881.396-72, servidor 
aposentado no cargo de ANALISTA DE SISTEMAS, NÍVEL X, PADRÃO “P08”, à beneficiária na condição de dependente, EVA CONCEIÇÃO PENA PINTO, CPF 426.375.466-
20, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 24 de outubro de 2017, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO  Nº. 434

          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da 
República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE da segurada EUNICE PEREIRA DE SOUZA LOPES , matrícula nº 01.90886-0, CPF 919.392.086-53, ser-
vidora aposentada no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL I, GRAU “A”, ao beneficiário na condição de dependente, JULBERTO LOPES DA SILVA, 
CPF 110.984.226-00, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 12 de novembro de 2017, data do Óbito.
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          O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da 
República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE do segurado MARCIO DE OLIVEIRA MIRANDA, matrícula nº 01.34351-0, CPF 037.164.276-08, servi-
dor efetivo no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P7”, à beneficiária na condição de dependente, DENISE ELEN FIGUEIREDO, CPF 
261.545.918-02, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento),  a contar de 30 de novembro de 2017, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO  Nº. 436

                    O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida 
no Decreto nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição 
da República, com redação atualizada, HABILITA novo dependente de PENSÃO POR MORTE da segurada MARIA BEATRIZ ROCHA, matrícula nº 01.93657-0, CPF n° 
585.759.606-87, aposentada no cargo de Auxiliar Técnico em Saúde, Nível III, Grau “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; gerando revisão no rateio anterior-
mente concedido por meio do Ato Administrativo de Pensão n° 366, de 29 de julho de 2016, passando o beneficio a ser rateado em partes iguais entre os dependentes, 
no percentual de 50% (cinquenta por cento): ao companheiro LINCOOLN DE JESUS PINTO, CPF n° 689.026.036-87 e à filha menor AMANDA MAGNA ROCHA PINTO, CPF 
nº 155.048.586-58; sendo que a redistribuição do rateio, ora prevista, será a partir da publicação deste Ato.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2018.
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Fundac

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
CONTAGEM

Pauta da 1ª (primeira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural-Compac

Local: Auditório da Prefeitura de Contagem
Data: 07 de fevereiro de 2018
Horário: 09 horas.
 
Informe:
Estação Bernardo Monteiro
Museu do Trabalhador da Prefeitura de Contagem

Calendário de reuniões

Rua Edmir Leão, 400, Centro, Contagem (Regularização)
 
Gestão Ambiental (Warley de Souza Parreiras): Rua Benedito José Neves, bairro São Gonçalo. 

 Unimed-BH- Mônica Machado: Avenida Babita Camargos, 1625, Cidade Industrial, Contagem. 

Compacta Construções e Comércio de Imóveis: Rua Raimundo Macedo, 98, Bernardo Monteiro, Contagem.

Central Park Empreendimentos LTDA: Rua Joaquim José, 170, região central de Contagem. 

Obras de restauro no Palácio do Registro – Prédio prefeitura. 

Gradil da Casa Rosa do Centro Cultural. 

Guarda-Corpo do Centro Cultural. 

Tenda colchões Orthocrin, shopping Itaú. 

Prédio Dona Dagmar, solicitação de revisão de processo. 

Mário Fabiano Moreira                                                            Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
Presidente do Compac                                                                 Secretário-Geral do COMPAC

Transcon

ERRATA
Na publicação do extrato do sétimo termo aditivo do contrato administrativo n°001/2015/TRANSCON. Dispensa 008/2014 processo administrativo n°048/2014 publica-
do no diário oficial edição 4274 do dia 26 de janeiro de 2018, 

Onde se lê: Rodrigo Geraldo Tomaz 
Presidente da Transcon

Leia se: Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Transcon
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Contagem 29 de janeiro de 2018
Flávio de Lima Resende
Assistente Administrativo
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - RATIFICAÇÃO- Inexigibilidade nº 01/2018, Processo nº 09/2018. Espécie: Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 
25, inc. I, da Lei 8.666/1993. Contratado: ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI. 
Objeto: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial -Minas Gerais- Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros PJ. Valor: R$3.543,60. Ratificado em 31/01/2018 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho - Presidente.


		2018-02-02T19:43:53-0200
	CAMILLA XAVIER SILVA:09174174614




